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TARO - NYTT MATBORD AV
JASPER MORRISON
Under sin 114-åriga historia har Fredericia utmärkt sig genom funktionella och
pålitliga möbler som ritats av formgivare från både Danmark och andra länder. Nu har
den danska möbeltillverkaren inlett ett nära samarbete med den brittiska
möbeldesignern Jasper Morrison.

Jasper Morrison är en stjärna på den internationella designscenen, men hans formspråk och
designsyn har något nordiskt och återhållsamt öv er sig. Det gäller äv en matbordet han nu
ritat åt Fredericia.

Ett bord han gett namnet Taro.

Under sin mångåriga historia har Fredericia ständigt arbetat med att förädla trä på olika
sätt, och träet står fortfarande i fokus för företagets möbelproduktion. Därför blev glädjen
stor när Jasper Morrison kom med förslaget till ett matbord i massiv, kv istfri ek.

Fredericia v ille framställa ett massiv t matbord med minsta möjliga spill av det värdefulla
ekträ av första sortering som företaget använder. Träden är ofta öv er 150 år gamla när de
fälls, och därför var v år gemensamma önskan att bordet skulle tillv erkas på ett ansvarsfullt
sätt.

Resultatet blev de längsgående urfrästa spåren v id var tredje stav i bordsskiv an, som ger
intrycket av 18 cm breda sektioner. Den v isuella blinkningen till ett traditionellt plankbord
gör att det går att anv ända smalare stavar i bordsskiv an. Därmed minimeras det spill som
annars är oundv ikligt v id produktionen av breda, kvistfria plankor.

Taro har ritats i tre storlekar och kan fylla olika behov i olika rum.
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Taro är Jasper Morrisons v ersion av ett matbord som knyter an till Børge Mogensens
klassiska shakerbord. Ett bord som tillv erkats i samma solida material och med fokus på
funktionen i v ardagen, och som blir en naturlig samlingsplats för att njuta av goda måltider,
intressanta samtal eller festliga kv ällar, oavsett om det står i köket, matrummet eller
v ardagsrummet. Ett bord som utstrålar naturlig estetik och som klarar v ardagens slitage
tack vare ekträets hårda struktur.

STOCKHOLM FURNITURE FAIR 2016

Jasper Morrison har kuraterat och formgett Fredericias monter på årets möbelmässa i
Stockholm. Där förv erkligar han sin v ision om hur Fredericias kollektion kan sättas ihop i
hans anda. I montern presenterar Fredericia flera nya möbler från Space Copenhagen, Hugo
Passos och inte minst Jasper Morrison själv .

Jasper Morrison säger så här om samarbetet med Fredericia:
“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, ägare och designchef på Fredericia Furniture, säger:

”I dag samarbetar Fredericia med många formgivare med olika perspektiv, men Jasper
Morrisons formspråk talar direkt till vår nedärvda förståelse av god design. Samtidigt är han
en av vår tids mest framåttänkande formgivare. Morrison har flera gånger lyckats utveckla
moderna arketyper som blivit stilbildande, utan estetiskt brus. Så vi är naturligtvis väldigt
glada över att vi nu har inlett ett nära samarbete med Morrison som kommer att prägla vår
utveckling framöver.”
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PRODUKTSPECIFIKATIONER
Taro A

Material: ek – tv ålad, oljad, lackad, v itlackad, rökt

Mått: L: 180 cm / B: 80 cm / H: 72 cm

Pris: SEK: 21.422,-

Taro B

Material: ek – tv ålad, oljad, lackad, v itlackad, rökt

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

Pris: SEK: 34.041,-

Taro C

Material: ek – tv ålad, oljad, lackad, v itlackad, rökt

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

Pris: SEK: 42.850,-
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KONTAKT
Närm as t e åt erf örs älj are hit tar du på www. f rederic ia. c om . Där k an du äv en ladda ner bilder
och pressmeddelanden.

För mer information, kontakta:
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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