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THE SPORTS CAR 
COFFEE TABLE

Man behöver självklart inte köra en Engelsk sportbil av märket 
MORGAN för att vilja äga ett ”Sports Car Coffee Table” – du 
behöver inte ens ha körkort! Och visst finns det bättre fotomiljöer 
än ett litet garage att presentera detta lyxiga ”onödiga” bord. 
Men idéen och upprinnelsen börjar här i mitt hobbybilsgarage 
med just en Morgan Sportbil.  
     Morgan Cars har tillverkat bilar i 110 år. Den ena bilmodellen 
vackrare än den andra ofta med finurliga och fina detaljer – alltid 
handgjort. Som t ex den här hjulbulten i homogen mässing som 
tillverkades inför ett jubileum, med en grafisk form som får vem 
som helst att hoppa jämfota på stället.
     Med denna mutter börjar också en idé-resa om att tillverka 
ett bord under samma värderingar som biltillverkaren... 

–  Handtil lverkat 

–  Värdebeständiga 
 material

–  Exklusiv upplaga. 

–  Utan kompromisser med 
 finurlig finess!

– Numrerad / Signerad  



KOMPROMISSLÖSA MATERIAL
Hjulbulten är det enda vi inte tillverkat själva – den var 
redan fulländad. Stenskivan är utsågad i 30 mm borstad 
”Panonia”, en vacker granitsten i grågröna toner slitstark 
som tål det mesta. ”Chassit” underredet är tillverkat i 10 mm 
homogen mässing utskuret i ett stycke och med självlåsande 
design. Som dessutom svetsats samman. 

KEY BOX
Finurligheten med detta bord är ”handskfacket” ett 
dolt privat utrymme i stenskivans mitt som mäter 
53 x 225 mm. Ett nätt litet utrymme där man kan 
förvara livets nödtoft, eller saker man kanske inte 
vill att alla ska se. En dold nyckel förvaras i en 
läderficka under bordsskivan för snabb åtkomst. 

HANDTILLVERKAT I EXLUSIV UPPLAGA
Det kommer bara tillverkas 110 exemplar av detta bord. 
Alla med sitt unika nummer och signatur. Detta som en hyllning 
till biltillverkaren som trotsar en hel världsindustri och går 
sin egen väg nu för 110:e året i rad och i högsta välmåga.
Se till att du försäkrar dig om ditt exemplar redan idag!

All The Best   Frank Olsson



VILL DU BLI ÄGARE TILL ETT AV DESSA UNIKA BORD 
Välkommen att kontakta oss för ytterligare information om närmaste 

återförsäljare – Vänta inte förlänge – detta bord kommer ta slut!

IDE´& DESIGN  
Frank Olsson konstnär som arbetar med skulptur, måleri och design på Dalarö 

en liten ort utanför Stockholm i södra skärgården. 
Här kommer de mest underliga former till liv i flera verkstäder och ateljeer. 

verk som sedan går vidare för tillverkning i upplagor i t ex betong, keramik, 
stål, brons och sten. 

Kontakt: 070-593 37 17. E-post: frank@frank2day.com

PRODUKTION & STENTEKNIK  
Ivan Marcikic med firma Stendesign i södra Stockholm är medproducent. En 
företagare med lång erfarenhet av stenarbeten inom hem och offentlig miljö. 

Vid val av alternativ stenskiva kontakta oss för förslag och prisuppgift. 
Kontakt: 073- 422 13 26. E-post: info@stendesign.nu
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