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Designed by  
Swanique Design 
for Jessing
Michael Schougaard 
Svane har designet TERGO 
serien bestående af i alt 7 
produkter.
Michael er uddannet 
Industriel Designer og har 
vundet flere internationale 
designpriser. TERGO serien er 
også præmieret med en Red 
Dot ‘honourable mention’ i 
‘Product design’ samt i den 
nye kategori: ‘Urban Design 
& Public Spaces’.
Michael har en passion for 
høj funktionalisme og visuelt 
udtryk. Desuden spiller 
ergonomi og komfort en 
ledende rolle i hans designs, 
der alle er resultater af 
grundige observationer samt 
test.
Se flere af Michaels designs 
på www.swanique.dkJE

SS
IN

G 
DE

SI
GN

 L
IN

E

Varenr.: 3603

Dimensioner: Fås i 1800 mm. 
Til nedstøbning.

Materialer: certificeret hårdttræ, 
varmgalvaniseret stål. 
Kan pulverlakeres i farve efter ønske.

De tre TERGO enkeltbænke er en del af den prisvindende TERGO-
serie, skabt i samarbejde med Michael Svane fra det danske 
designbureau Swanique Design. Simple linjer og en enkel 
konstruktion er kendetegnende for bænkenes unikke og innovative 
formsprog. 

Bænken der danner et »V« hedder »Venus«, som er navnet på 
den romerske gudinde for kærlighed og skønhed. Denne bænk 
har integreret anker til nedstøbning, der sikrer høj stabilitet samt 
fungerer som tyverisikring.

»Victory« bænken med rygstøtte kan ligne en vinder, der
strækker den ene hånd stærkt i vejret i sejrsrus, hvilket netop er 
betydningen af ordet »Victory«, der på engelske betyder »sejr«. På 
den øverste topplanke er der plads til en kop kaffe, en bog eller 
avis. Det giver bænken et multifunktionelt twist, der skaber nye 
muligheder for bænke i park- og byrum. Victory har integreret anker 
(uden merpris) der sikrer optimal stabilitet samt tyverisikring. 
Bænkene er fremstillet med respekt for godt, gedigent håndværk og 
af ansvarlige materialer. Træplankerne på bænken er certificerede 
og står i blød kontrast til den galvaniserede stålprofil. Ideel til 
universitetsparker, bytorve, grønne områder, museer, kulturcentre 
osv., hvor der ønskes et moderne og stringent udtryk.
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