
Frame – allsidig og tidløs 
 

Design: Nils Juul Eilersen 
 

 
 

Med 16 forskjellige bordplater å velge mellom ønsket Nils Juul Eilersen å fremheve det elegante og 
allsidigheten med de mange bordplatene som Eilersen tilbyr. Med utviklingen av det nye Frame-
bordet lyktes det Nils å fremheve akkurat dette. En enkel ramme som forskjønner akkurat den 
bordplaten du drømmer om. 
 
Å perfeksjonere det enkle 
 
Hvordan kan jeg lage den mest enkle bordkonstruksjonen, slik at den fremhever våre marmor- og 
glassbordplater? Dette spørsmålet stilte Nils Juul Eilersen, fjerde generasjon hos Eilersen, seg selv 
før han designet Frame-bordet. 
 
«Jeg ville designe et enkelt og elegant bord med en ramme som var bygd av en enkel konstruksjon. 
Frame består av 4 laserkuttede stålrammer som er satt sammen med 16 skruer. Det er den perfekte 
bakgrunnen til å ramme inn en vakker bordplate», forklarer Nils Juul Eilersen. 
 
Navnet til bordet ’Frame’ kom basert på ønsket om å designe noe som innkapslet bordplatene 
nettopp som en ramme.  
 
Skreddersydd design 
 
Frame-bordet leveres i tre forskjellige størrelser, slik at det kan tilpasses perfekt til nettopp din stue, 
enten som sofabord eller sidebord. Det er mulig å ha to bordplater i Frame-bordet, hvor den ene er 
plassert øverst og den andre under denne; det er det perfekte oppbevaringsstedet for bøker og 
magasiner. Du kan mikse og matche marmor- og glassplater eller holde det helt enkelt med to like 
plater. 
 
 



Last ned pressemeldinger og bilder her: 
https://eilersen.eu/downloads/ 
 
For mer informasjon: 
http://www.eilersen.eu/ 
http://www.facebook.com/eilersen 
http://www.instagram.com/eilersen 

 

For mer informasjon, kontakt:  
PR Manager Lisa Kjær +45 2380 7813 lkj@eilersen.eu 

Om Eilersen 

Siden 1895 har virksomheten fokusert på håndverk, kvalitet og innovasjon. Grunnlegger Niels 
Eilersen var den første i Danmark til å bruke damp til å bøye tre. Innovasjon og tradisjon er fortsatt 
essensen av virksomheten som har gitt liv og navn til mange klassikere gjennom årene. Siden 1930-
årene har Eilersen produsert møbler med kvalitet, komfort og holdbarhet i høysetet. Denne 
strategien har gjort Eilersen til et anerkjent varemerke både i Danmark og internasjonalt. Eilersen 
drives i dag av fjerde generasjon.  

 
 
 


