
Story: Borde der fortæller en historie
Story er en elegant serie af håndlavede sofa- og sideborde. Designerne bag, Anna 
Karnov & Clara Mahler, var inspirerede af idéen om et design i materialer, der udvikler 
sig og patinerer over tid.

”Nogle gange er patinaen på et møbel endnu mere interessant end selve objektet. 
Møblets historie er gemt og kommer til udtryk i patinaens unikke mærker ”, siger Sto-
ry-designerne Anna Karnov & Clara Mahler. Det æteriske udtryk og kurverne på sofa- og 
sideborde i serien Story giver designet et roligt udtryk. ”Ved at skabe et gentaget møn-
ster med mange små stave er det endelige udseende komplekst, men afbalanceret”, 
tilføjer designerne.

Solidt håndværk
Hvert stykke træ til bordenes sid-
er bliver skåret omhyggeligt til, in-
den det bliver monteret med hånd-
værksmæssig finesse. Mellem stavene 
trænger lyset igennem, og man kan 
vælge at eksponere eller skjule ob-
jekter. Story imødekommer forskel-
lige funktionelle behov – udstilling 
eller opbevaring, og passer ind i et 
børneværelse, i stuen eller i en lobby 
eller reception.

Story-bordene er lavet af 
FSC®-certificeret egetræ 
(FSC® C165134). Hvert bord 
er derfor unikt og fortæller 
sin egen historie gennem 
sine detaljer, udvikling og 
patina. ”Valget af træ som 
materiale virkede åbenlyst 
for os: Det spiller en vigtig 
rolle i den skandinaviske 
designtradition, og det er 
et naturligt materiale, der 
er bæredygtigt, holdbart 
og ældes yndefuldt.”

Bolia.com

Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 66 designbutikker i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, 
Belgien, Holland, Schweiz, Østrig og Frankrig, webshops i 32 lande. Bolia samarbejder også med mere 
end 600 forhandlere i mere end 50 lande over hele verden og har et strategisk samarbejde med ameri-
kanske Steelcase Ltd. målrettet det professionelle marked på globalt plan. Bolias designkollektiv består 
af mere end 40 internationale designere, der alle deler den samme passion for New Scandinavian De-

sign og bæredygtige designs. 
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Pris:
Sidebord: 6.599 kr. Sofabord: 10.999 kr.

Mål:
Sidebord: H 64 x ø 44 cm. 
Sofabord: H 49 x ø 83 cm.

Materiale:
Hvidpigmenteret & olieret eg

Anna Karnov 
& Clara Mahler
Anna Karnov & Clara Mahler er to 
danske designere, der er drevet af at 
skabe samhørighed i forholdet mel-
lem produkt og bruger. Tidens flyg-
tighed er en evig kilde til inspiration, 
og tidsaspektet tager de med ind i 
designprocessen med en ambition om 
at skabe tidløse og langtidsholdbare 
designobjekter. Det er forklaringen 
bag deres valg af materialer, som æl-
des med ynde og ikke er påvirket af 
flygtige tendenser.


