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TRABURET
AF ANDERS NØRGAARD
Anders Nørgaard har med inspiration fra 1960’ernes velkendte ”trappe-taburet” skabt et multifunktionsmøbel, der kombinerer nordisk minimalisme og familievenlig praktik.
Det slanke stålstel er udført på de mest avancerede stålbearbejdningsmaskiner for at sikre, at
trappefunktionen føles lækker og kan klare hverdagens brug.
Sæde og trin i massivt egetræ bliver produceret på VIA COPENHAGENs eget snedkeri i Præstø
og er med sine bløde former med til at give produktet både varme og et moderne nordisk look.
Designet på TRABURET er udtænkt, så det grafiske spil, der opstår mellem trappe og taburet, får
sit helt eget kunstneriske narrativ, hvilket placerer produktet i en kategori helt for sig selv.

For enhver familie vil brugsværdien være åbenlys – og den nostalgiske forbruger vil straks blive
ført tilbage i tiden til en mindre kompliceret verden.
Højden på 65 cm indbyder til, at TRABURET kan bruges ved køkkenøen eller som en ekstra siddeplads, mens trappefunktionen er praktisk i mange situationer, hvor der er vertikale udfordringer.
TRABURET tilbydes med stel i sort pulverlakeret stål i kombination med egetræ i valgfrie behandlinger.
Med TRABURET sammenfatter vi de bærende elementer for et godt produkt; æstetik, brugsværdi,
kvalitet, bæredygtighed og følelsesmæssig appeal for den bevidste forbruger.

”Mit team og jeg har arbejdet i over et år på at finpudse og gennembearbejde
vippefunktionen på TRABURET, så brugeroplevelsen bliver så funktionel og smuk
som overhovedet muligt – og jeg synes faktisk, vi er kommet helt i mål.
Når jeg ser på TRABURET, så bliver jeg varm om hjertet og bragt tilbage til min
barndom, hvor der i min mormors køkken var en taburet, som jeg altid sad på, mens
hun brasede kartofler. Nu jeg tænker over det og mærker efter, så er TRABURET
allerede blevet et rigtigt hjertebarn for mig.”
Anders Nørgaard

TEKNISK INFORMATION
Producent:
Design:
Materialer:
Behandlinger:
Dimensioner:
Vejl. udsalgspris:

VIA COPENHAGEN
Anders Nørgaard Studio
Pulverlakeret stål og massivt europæisk egetræ
Naturolieret, hvidolieret, røget og sæbebehandlet
40x35x65 cm (BxDxH)
4.995 DKK (inkl. moms)

PRAKTISK INFORMATION
Produktet forventes klar i butikkerne fra juni 2022.
Tag endelig kontakt for at låne et eksemplar til redaktionelle fotoopgaver.
Besøg VIA COPENHAGENs imagebank for at hente både miljøbilleder og fritskrabede billeder i høj
opløsning: viacph.dk/image-bank/traburet
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VIA COPENHAGEN
Lundbyvej 4, 4720 Præstø, +45 35386848
Kontaktperson: Lena Sørensen / ls@viacph.dk

