
Frame – allsidig och tidlös 
 

Design: Nils Juul Eilersen 
 

 
 

Med 16 olika bordsskivor att välja mellan, ville Nils Juul Eilersen betona det eleganta samt 
allsidigheten av de många bordsskivor som Eilersen erbjuder. Med utvecklingen av det nya Frame 
bordet lyckades det Nils att framhäva just detta. En enkel ram som förskönar precis den 
bordsskiva du drömmer om. 
 
Perfektionera det enkla 
 
Hur kan jag göra den enklaste bordskonstruktionen så den framhäver våra marmor- och 
glasskivor? Denna fråga ställde Nils Juul Eilersen, fjärde generationen Eilersen, sig själv innan han 
designade Frame bordet. 
 
”Jag ville designa ett enkelt och elegant bord med en ram som var byggd från en enkel 
konstruktion. Frame består av 4 laserskurna stålramar som är ihopsatta med 16 skruvar. Det är 
den perfekta bakgrunden för att rama in en vacker bordsskiva”, förklarar Nils Juul Eilersen. 
 
Bordets namn ’Frame’ är baserat på önskan om att designa något som inkapslade våra bordsskivor 
precis som en ram.  
 
Skräddarsydd design 
 
Frame-bordet levereras i tre olika storlekar, så det kan perfekt anpassas till ditt vardagsrum, 
antingen som soffbord eller sidobord. Det är möjligt att ha två bordsskivor i Frame-bordet, den 
ena är placerad överst och den andra undertill med plats för böcker och tidningar. Du kan mixa 
och matcha marmor- och glasskivor eller hålla det enkelt med två identiska skivor. 
 
 



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.  

 
 


