
Frame – alsidig og tidløs 
 

Design: Nils Juul Eilersen 
 

 
Med 16 forskellige bordplader at vælge imellem, ønskede Nils Juul Eilersen at fremhæve det 
elegante samt alsidigheden af de mange bordplader som Eilersen tilbyder. Med udviklingen af det 
nye Frame bord lykkedes det Nils at fremhæve netop dette. En simple ramme, der forskønner netop 
den bordplade du drømmer op. 
 
Perfektionere det simple 
 
Hvordan kan jeg lave den mest simple bordkonstruktion, så den fremhæver vores marmor- samt 
glasbordplader? Dette spørgsmål stillede Nils Juul Eilersen, fjerde generation Eilersen, sig selv inden 
han designede Frame bordet. 
 
”Jeg ville designe et simpelt og elegant bord med en ramme, der var bygger af en simpel 
konstruktion. Frame består af 4 laserskårede stålrammer, der er sammensat med 16 skruer. Det er 
den perfekte baggrund til at indramme en smuk bordplade,” forklarer Nils Juul Eilersen. 
 
Navnet til bordet ’Frame’ kom baseret på ønsket om at designe noget, der indkapslede vores 
bordplader netop som en ramme.  
 
Skræddersyet design 
 
Frame-bordet leveres i tre forskellige størrelser, så det kan tilpasses perfekt ind til netop din stue 
enten som sofabord eller sidebord. Der er mulighed for at have to bordplader i Frame-bordet, hvor 
den ene er placeret øverst og den anden underneden; det er det perfekte opbevaringssted til bøger 
og magasiner. Du kan mikse og matche marmor- og glasplader eller holde det helt enkelt med to 
ens plader. 
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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.  

 
 
 


