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EJ 192 - Insula
Designduoen Ernst & Jensen udvider Insula bordserien med et nyt større sofabord EJ 192.
Det lidt større sofabord fremhæver på smuk vis kollektionens kendetegn med sit organiske og
skulpturelle udtryk.
EJ 192 bordet er en naturlig udvidelse af den populære Insula kollektion, der blev lanceret første gang i
2009. De eksisterende to størrelser bliver tit sat sammen, hvilket giver et flot spil. Det nye bord tilføjer en
ekstra dimension.
”Dette større og højere insulabord er en naturlig forøgelse af insula lounge serien. Formatet klæder en
større sofa og står fint både alene og kombineret med de eksisterende mindre udgaver” udtaler designer
Anne-Mette Bartholin Jensen.
En naturlig varme
Ikke alene har designduoen øget størrelsen og højden på bordet, det er også muligt at bestille bordet med
en helt ny bordplade i eg, der tilfører en flot naturlig varme.
”Vi introducerer træet som bordplade til dette format. En minimalistisk speciel opbygget træplade præsentereti eg fra yderst til inderst. Bordpladen i træ er båret af et pulverlakeret stel i sort eller hvidt og denne
udgave med træbordplade kan således fint kombineres med en af de mindre monokrome aluminiumsudgaver, der står smukt i læ af det store” siger designer Anne-Mette Bartholin Jensen.
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Erik Jørgensen blev grundlagt i 1954 i Svendborg i Danmark, af sadelmager og møbelpolstrer Erik Jørgensen. Erik Jørgensens
kollektion består af kendte klassikere fra Hans J. Wegner og Poul M. Volther, såvel som nye møbler lavet i samarbejde med unge
designere. Hos Erik Jørgensen bestræber vi os på at lave møbler, der holder. Ikke bare til at kunne bruges, men også til at
forskønne vore omgivelser og åbne øjnene for nye måder at se og lave møbler på. Passion for design og godt håndværk er
kendetegnende for Erik Jørgensen.
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