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Pressemelding - September 2020 
 

STRING FURNITURE OG TAF STUDIO 
PRESENTERER MUSEUM SIDETABLE 
 
I september lanserer String Furniture det nye bordet Museum Sidetable i samarbeid 
med designduoen TAF Studio. Bordet, som er en videreutvikling av vegghyllen 
Museum NM&.045, er et heve- og senkbart pidestallbord som elegant fremhever hva 
som enn plasseres på det. 
 
Før nyåpningen av det nyoppussede Nationalmuseum i Stockholm i 2019 fikk TAF Studio 
i oppdrag å skape en del av innredningen. Som en del av denne jobben ble vegghyllen 
Museum NM&.045 designet for String Furniture. På den vakre, slanke og samtidig svært sterke hyllen 
står nå skulpturer, byster og andre mindre gjenstander fra museets samlinger – men hyllen 
passer like godt i moderne hjem. 
 
Når Museum-familien nå utvides med det heve- og senkbare Museum Sidetable, blir mulighetene 
enda flere. Bordet kan brukes som pidestall, sidebord til sofagruppen, nattbord, PC-bord og mye mer. 
Med Museum Sidetable har du alltid favorittgjenstandene dine innen rekkevidde. 
 
– Museum Sidetable er en utvikling av vegghyllen Museum NM&.045, som nå får et frittstående 
søsken. Det nye bordet kan heves og senkes, noe som gjør det fleksibelt, multifunksjonelt og 
lettplassert. I likhet med vegghyllen utgår Museum Sidetable fra tanken om at bordets oppgave 
fremfor alt er å vise og fremheve det som stilles eller legges på det, snarere enn å kreve hovedrollen 
selv, sier Pär Josefsson, grunnlegger og deleier av String Furniture. 
 
Ideen til Museum Sidetable ble født da TAF Studio tidligere i 2020 lanserte sofaen Famna på en 
utstilling hos Svenskt Tenn, der det trengtes et passende bord for å bære Josef Franks kunstneriske 
vaser. Ettersom bordbena, som er inspirert av industrielle stålbjelker, ikke er sentrerte, kan bordfoten 
også skyves under en seng eller sofa, slik at den kvadratiske bordflaten alltid er innenfor rekkevidde. 
 
Museum Sidetable kan leveres f.o.m. september 2020. 
 
Produktinformasjon Museum Sidetable 
Design: TAF Studio 
Materiale: Pulverlakkert aluminium og stål 
Farge: Aluminium, hvit, mørkebrun, beige og oransje 
Størrelse: B: 24 cm, D: 30 cm, H: 76,4 cm 
Pris: 3075 NOK 
 
 
Om TAF Studio 
Design- og arkitektstudioet TAF Studio ble grunnlagt i Stockholm i 2002 av Gabriella 
Gustafson og Mattias Ståhlbom. Studioet har siden starten fått internasjonal oppmerksomhet for alt 
fra utstillingsdesign og innredning til produktformgivning. TAF Studios design er representert på 
MoMA i New York og er en del av de permanente kolleksjonene til både det svenske nasjonalmuseet 
og designmuseet i Danmark. 


