
Med kjærlighet for naturen 
Kant – en moderne klassiker er født 

 
Design: Yuzuru Nishiyama 

 

 
 

Sammen med Yuzuru Nishiyama fra Japan har Eilersen kreert en ny kolleksjon bord ved navn ’Kant’. 
Kolleksjonen spenner fra sofabord i forskjellige størrelser til det perfekte konsollbordet eller 
skrivebordet, som også kommer med en matchende benk. Med Kant er en moderne klassiker født.  
 
En fusjon av det beste fra to verdener 
 
Japansk og dansk design har et felles design-DNA som består av en delt forkjærlighet for kvalitet, 
fokus på detaljer og en stor respekt for håndverket.  
 
«Dansk design og skandinavisk design generelt, er veldig populært i Japan. Det vi deler, er en felles 
forståelse og kjærlighet for naturen, spesielt for tre, og jeg tror vi vil få se flere og flere samarbeider 
mellom de to nasjonene våre», forklarer Yuzuru Nishiyama.  
 
Moderne & presis 
 
Med en enkel silhuett og et minimalistisk design er Kant-kolleksjonen både moderne og presis i sin 
utførelse.  
 
«Ideen var å skape noe moderne og eksakt, noe som jeg synes vi har lykkes med, med Kant», sier 
Yuzuru Nishiyama og fortsetter: «Det som karakteriserer designet, er kantene. Det var også herfra 
inspirasjonen til navnet oppstod. Jeg ønsket at det skulle være et dansk navn for å understreke 
samarbeidet.» 
 
 
 



Et bord til enhver anledning 
 
Kant-kolleksjonen består av et sofabord, et konsollbord, et tilleggsbord og en liten benk. 
Konsollbordet finnes i tre forskjellige høyder med mulighet til å ha en hylle i. Konsollbordet ser flott 
ut opp mot ryggen av en sofa, men kan også brukes som et skrivebord sammen med benken. Det er 
en perfekt match for det lille hjemmekontoret. 
 
Med sofabordet kan du være kreativ og tilføye et tilleggsbord. Dette tilfører et kreativt og moderne 
uttrykk til stuen. Sofabordet finnes i tre størrelser. 
 
Velg mellom eik og valnøtt.  
 
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.  

 
 


