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TARO – NYTT SPISEBORD AV
JASPER MORRISON
I løpet av sin 114-årige historie har Fredericia markert seg med sine funksjonelle og
ærlige møbler tegnet av danske og utenlandske designere. Nå har den danske
møbelprodusenten innledet et tett samarbeid med den britiske designeren Jasper
Morrison.

Jasper Morrison er en stjerne på den internasjonale designscenen, men hans tilnærming til
formspråk og syn på design er ganske nordisk og underspilt. Det samme er spisebordet han
har tegnet til Fredericia.

Et bord han kaller Taro.

I løpet av Fredericias mangeårige historie er treet til stadighet blitt perfeksjonert og er
f ort s at t et v ik t ig f ok us punk t i hus et s m øbelproduk s j on. Derf or v ar gleden ogs å s t or da
Jasper Morrison foreslo å tegne et spisebord i massiv, kv istfri eik.

Det v ar Fredericias ønske å fremstille et massiv t spisebord med et minimum av spill av det
v erdifulle eiketreet av førstesortering, som Fredericia bruker. Treet er ofte ov er 150 år
gammelt når det felles, og derfor v ar det et felles ønske å utv ise stor ansv arlighet for måten
bordet skulle produseres på.

Resultatet ble de langsgående utfreste rillene v ed hv er tredje stav i bordplaten, slik at
bordet fremstår med 18 cm brede oppdelinger. Denne optiske referansen til et tradisjonelt
plankebord gjør at det kan brukes smalere stav er i bordplaten. Dermed minimeres
fraskjæret som ellers er et uunngåelig resultat av produksjon av brede kv istfrie planker.

Taro er tegnet i tre størrelser så det kan oppfylle forskjellige behov til forskjellige rom.
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Taro er Jasper Morrisons forslag til et spisebord som tar opp arv en etter Børge Mogensens
ikoniske shakerbord. Et bord laget i samme solide materialer og med fokus på den daglige
funksjonen, enten det brukes på kjøkkenet, i spisestuen eller i allrommet. Et naturlig
samlingspunkt rundt det gode måltidet, den interessante samtalen eller den festlige
kv elden. Et bord som patinerer med naturlig estetikk, og som kan stå imot daglig slitasje
takket v ære eiketreets harde struktur.

STOCKHOLM FURNITURE FAIR 2016

Jasper Morrison har kuratert og designet Fredericias stand på årets Stockholm Furniture
Fair. På standen gir Morrison sin v isjon for hvordan Fredericias kolleksjon kan sette
sammen i hans ånd. På standen presenterer Fredericia en rekke nye møbler fra Space
Copenhagen, Hugo Passos og ikke minst Jasper Morrison selv .

Om samarbeidet med Fredericia sier Jasper Morrison:
“Fredericia and Børge Mogensen were late but important discoveries for me. Mogensen I
realise now is the quintessential Danish designer, capable of understated and beautifully
proportioned furniture for living a good life with, Super Normal before the term existed.
He´s a great hero to me and I’m very proud to be working for “his ” company ”

Thomas Grav ersen, eier og designdirektør v ed Fredericia uttaler:

“I dag har Fredericia mange designere med forskjellige perspektiver, men Jasper Morrisons
design taler spesielt til vår nedarvede forståelse av god design. Samtidig er han én av vår
tids mest fremtidsrettede designere. Morrison har flere ganger klart å utvikle moderne
arketyper, som er banebrytende, uten estetisk støy. Så vi er selvfølgelig veldig begeistret
over at vi nå har inngått et tett samarbeid med Morrison, noe som kommer til å prege
utviklingen vår fremover.”
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PRODUKTSPESIFIKASJONER
Taro A

Materiale: eik såpe, olje, lakk, hv itlakk, røkt

Mål: L: 180 cm / B: 80 cm / H: 72 cm

Pris: NOK: 21.422,-

Taro B

Materiale: eik såpe, olje, lakk, hv itlakk, røkt

Mål: L: 220 cm / B: 93,5 cm / H: 72 cm

Pris: NOK: 34.041,–

Taro C

Materiale: eik såpe, olje, lakk, hv itlakk, røkt

Mål: L: 280 cm / B: 93,5 cm / H: 72 cm

Pris: NOK: 42.850,–
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KONTAKT
For å f inne nærm es t e f orhandler k an du gå inn på www. f rederic ia. c om . Her k an du ogs å
laste ned bilder og pressemeldinger.

For mer informasjon kan du kontakte:
Jakob Hundborg
Réplique
+45 40545496
jh@replique.dk

Se mer på fredericia.com / facebook / Instagram / LinkedIn / Pinterest

ABOUT FREDERICIA
A fusion of thought-inherited properties and innovative ideas is what Fredericia stands for
today. Founded in 1911, Frederi cia has al ways been a family owned and managed company.
From its modest beginnings as a Danish upholstery workshop, to becoming a major force in the
emerging shape of Danish Modern in the 1950s, to today, where the Fredericia name has
become a truly international brand.
Our proud history of design continues every day as we strive to create the modern originals of
tomorrow. The combination of talented designers, our personal approach during the
development stage, and a network of production partners that employ the latest technologies,
guarantees unparalleled excellence.
Our history, personality and commitment to quality is reflected in every piece of furniture that
leaves our factory.
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