
Med kärlek till naturen 
Kant – en modern klassiker är född 

 
Design: Yuzuru Nishiyama 

 

 
 

Eilersen har tillsammans med Yuzuru Nishiyama från Japan skapat en ny kollektion av bord som 
heter ”Kant”. Kollektionen spänner från soffbord i olika storlekar till det perfekta konsolbordet 
eller skrivbordet, som till och med kommer med en matchande bänk. Med Kant är en ny modern 
klassiker född.  
 
En fusion av det bästa från två världar 
 
Japansk och dansk design har ett gemensamt design-DNA som består av en delad förkärlek för 
kvalitet, fokus på detaljer samt en stor respekt för hantverket.  
 
”Dansk design, och skandinavisk design generellt, är mycket populärt i Japan. Det vi delar är en 
gemensam förståelse och kärlek till naturen, speciellt trä, och jag tror vi kommer att se fler och fler 
samarbeten mellan våra två nationer ”, förklarar Yuzuru Nishiyama.  
 
Modern & precis 
 
Med en enkel silhuett och en minimalistisk design är Kant-kollektionen både modern och precis i 
sitt utförande.  
 
”Idéen var att skapa något modernt och exakt, vilket jag tycker vi har lyckats med vad gäller Kant”, 
säger Yuzuru Nishiyama och fortsätter: ”Det som karakteriserar designen är kanterna, varifrån 
inspirationen till namnet Kant också är hämtat. Jag ville gärna att det skulle vara ett danskt namn 
för att understryka vårt samarbete.” 
 
 



Ett bord för varje tillfälle 
 
Kant-kollektionen består av ett soffbord, ett konsolbord, ett anslutningsbord samt en liten bänk. 
Konsolbordet finns i tre olika höjder med möjlighet att komplettera med ett extra hyllplan. 
Konsolbordet gör sig fint bakom en soffa men kan också användas som skrivbord tillsammans med 
bänken, en perfekt match för det lilla hemmakontoret. 
 
Med soffbordet kan du vara kreativ och supplera med ett påbyggnadsbord ovanpå soffbordet. 
Detta tillför ett kreativt och modernt uttryck till vardagsrummet. Soffbordet finns i tre storlekar. 
 
Välj mellan ek och valnöt.  
 
Ladda ner pressmeddelanden och bilder här:  
https://eilersen.eu/downloads/ 
 
För ytterligare information: 
http://www.eilersen.eu/ 
http://www.facebook.com/eilersen 
http://www.instagram.com/eilersen 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
PR Manager Lisa Kjær +45 2380 7813 lkj@eilersen.eu 

 

Om Eilersen 

Sedan 1895 har företaget fokuserat på hantverk, kvalitet och innovation. Grundaren Niels Eilersen 
var den första i Danmark till att använda ånga för att böja trä. Innovation och tradition är 
fortfarande essensen i företaget som har gett liv och namn till många klassiker genom åren. Sedan 
1930-talet har Eilersen tillverkat möbler med kvalitet, komfort och hållbarhet i högsätet. Denna 
strategi har gjort Eilersen till ett ansett varumärke både hemma i Danmark som internationellt. 
Eilersen drivs idag av fjärde generationen.  


