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Pressemeddelelse – September 2020 
 

STRING FURNITURE OG TAF STUDIO 
PRÆSENTERER MUSEUM SIDETABLE 
 
I september lancerer String Furniture det nye bord Museum Sidetable i samarbejde med designduoen 
TAF Studio. Bordet, som er en videreudvikling af væghylden Museum NM&.045, er et 
hæve/sænkebord, som elegant fremhæver, hvad der placeres på det. 
 
Til nyåbningen af et gennemrenoveret nationalmuseum i Stockholm i 2019 fik TAF Studio til 
opgave at skabe en del af indretningen. Som en del af dette arbejde designede de væghylden 
Museum NM&.045 for String Furniture. På den smukt slanke og samtidig stærke hylde 
står der nu skulpturer, buster og andre mindre genstande fra museets samlinger – men hylden 
er også velegnet i det moderne hjem. 
 
Når Museum-familien nu udvides med det højdejusterbare Museum Sidetable, bliver mulighederne 
endnu flere. Bordet kan anvendes som piedestal, sidebord til sofagruppen, sengebord, 
computerbord og meget mere. Med Museum Sidetable kan du altid have dine yndlingsting inden for 
rækkevidde. 
– Museum Sidetable er en videreudvikling af væghylden Museum NM&.045, som nu får en 
fritstående søster. Det nye bord kan hæves og sænkes, hvilket gør det fleksibelt, multifunktionelt 
og let at placere. I lighed med væghylden tager Museum Sidetable udgangspunkt i tanken, at bordets 
opgave især er at vise og fremhæve det, der stilles eller lægges på det, snarere end selv at kræve 
opmærksomheden, siger Pär Josefsson, grundlægger og medejer af String Furniture. 
Idéen til Museum Sidetable opstod, da TAF Studio tidligere i 2020 lancerede sofaen Favn i en udstilling 
hos Svenskt Tenn, hvor man havde brug for et egnet bord til at vise Josef Franks kunstneriske vaser. Da 
bordets ben, der er inspireret af industrielle stålbjælker, ikke er centreret, kan bordets fod også 
skubbes ind under en seng eller en sofa, så den kvadratiske bordplade altid kommer inden for bekvem 
rækkevidde. 
 
Museum Sidetable er klar til levering fra og med september 2020. 
 
Produktinformation Museum Sidetable 
Design: TAF Studio 
Materiale: Pulverlakeret aluminium samt stål 
Farve: Aluminium, Hvid, Mørkebrun, Beige og Orange 
Størrelse: B: 24 cm, D: 30 cm, H: 76,4 cm 
Pris: 2150 DKK 
 
 
Om TAF Studio 
Design- og arkitekturstudiet TAF Studio blev grundlagt i Stockholm i 2002 af Gabriella 
Gustafson og Mattias Ståhlbom. Studiet har siden starten opnået international 
opmærksomhed for alt fra udstillingsdesign og indretning til produktformgivning. TAF 
Studios design er repræsenteret på MoMA i New York og indgår i såvel Nationalmuseets 
som Designmuseum Danmarks permanente samling. 


