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Sammen med Yuzuru Nishiyama fra Japan, har Eilersen kreeret en ny kollektion af borde ved navn 
’Kant’. Kollektionen spænder fra sofaborde i forskellige størrelser til det perfekte konsolbord eller 
skrivebord, der endda kommer med en matchende bænk. Med Kant er en nymoderne klassiker født.  
 
En fusion af det bedste fra to verdener 
 
Japansk og dansk design har et fælles design dna, der består af en delt forkærlighed for kvalitet, 
fokus på detaljen samt en stor respekt for håndværket.  
 
”Dansk design, og skandinavisk design generelt, er meget populært i Japan. Det vi deler, er en fælles 
forståelse samt kærlighed for naturen, især træ, og jeg tror vi fortsætte med at se flere og flere 
samarbejder mellem vore to nationer,” forklarer Yuzuru Nishiyama.  
 
Moderne & præcis 
 
Med en enkel silhuet og et minimalistisk design er Kant-kollektionen både moderne og præcis i dets 
udførelse.  
 
”Idéen var at skabe noget moderne og eksakt, hvilket jeg synes vi lykkedes med, med Kant,” siger 
Yuzuru Nishiyama og fortsætter: ”det der karakteriserer designet, er kanterne. Herfra opstod 
inspirationen til navnet Kant også. Jeg ønskede, at det skulle være et dansk navn for at understrege 
vores samarbejde.” 
 
 
 



Et bord til enhver lejlighed 
 
Kant-kollektionen består af et sofabord, et konsolbord, et tilslutningsbord samt en lille bænk. 
Konsolbordet findes i tre forskellige højder og har også muligheden for at få en hylde i. Konsolbordet 
ser flot ud op imod ryggen af din sofa men kan også bruges som et skrivebord sammen med bænken. 
Det er et perfekt match til det lille hjemmekontor. 
 
Med sofabordet kan du være kreativ og tilføje et tilslutningsbord ovenpå sofabordet. Dette tilfører 
et kreativt og moderne udtryk til din stue. Sofabordet findes i tre størrelser. 
 
Vælg mellem eg og valnød.  
 
Download pressemeddelelser og billeder her: 
https://eilersen.eu/downloads/ 
 
For yderlige information: 
http://www.eilersen.eu/ 
http://www.facebook.com/eilersen 
http://www.instagram.com/eilersen 
 
 

For yderligere information, kontakt  
PR Manager Lisa Kjær +45 2380 7813 lkj@eilersen.eu 

 

Om Eilersen 

Siden 1895, har virksomheden fokuseret på håndværk, kvalitet og innovation. Grundlægger Niels 
Eilersen var den første i Danmark til at anvende damp til at bøje træ. Innovation og tradition er 
stadig essensen af virksomheden, der har givet liv og navn til mange klassikere gennem årene. Siden 
1930erne har Eilersen produceret møbler med kvalitet, komfort og holdbarhed i højsædet. Denne 
strategi har gjort Eilersen til et anerkendt brand både herhjemme såvel som internationalt. Eilersen 
drives i dag af fjerde generation.  

 
 


