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En hyldest til europallen 
Der er millioner af den i hele verden, men nu får europallen et løft, der gør den til et 
eksklusivt møbel med 130 års historie, der nu skal fortælles. 

Niels-Henrik Iversen har re-designet den gammelkendte europalle med omtanke. Nu er den blevet et 

eksklusivt møbel i ædeltræ, tilført fine detaljer og en historie der begynder i Amerika i 1887.  

Nogle gange kan man fundere over, hvor de ting vi omgiver os med kommer fra. Ét af de produkter, 

Niels-Henrik Iversen har funderet over er europallen. Hvor kommer den fra? Hvad er historien? Da han 

fandt ud af, at de første paller blev produceret i USA i 1887 opstod det næste spørgsmål. Hvorfor hedder 

den europalle, når den stammer fra Amerika? Svarene var han nødt til at finde.  

Idéudvikler og storyteller 

- Når et produkt har virket i mere end 130 år uden at gøre særlig væsen af sig, synes jeg den fortjener en 

hyldest, siger Niels-Henrik Iversen, der i 35 år har drevet egen virksomhed som idéudvikler og 

tekstforfatter for nationale og internationale virksomheder. Nu har han idéudviklet et møbel med 

storytelling. 

Det var under skrivningen af historien om europallen, at Niels-Henrik Iversen besluttede at producere en 

Special Edition af europaller i ædeltræ med fine detaljer. Nu er møblerne i produktion hos KVIST 

Industries, som producerer designmøbler for nogle af Danmarks mest kendte møbeldesignere som 

Børge Mogensen, Hans J. Wegner, Nanna Ditzel og flere.  

- Mine forædlede europalle borde og bænke bærer ikke et kendt designernavn, men har en historie, der 

giver anledning til storytelling. Målgruppen er virksomheder, der arbejder med europaller. Det gør 

transport- og shippingbranchen. Flere af dem har kontorer, hvor der er plads til at give kunder, gæster 

og medarbejdere en fortælling om den palle, der er et centralt element i deres forretning. Målgruppen 

er også gallerier, museer og private feinschmeckere, der ønsker at udfordre det gammelkendte på nye 

måder, siger Niels-Henrik Iversen.  

Møblerne har fået navnet TransporTables EUR, der sender et signal om, at der er tale om transportable 

borde, som også kan anvendes som bænk.   

Smagfuld af detaljer  

De rullende møbler fremstilles i europallernes originale mål, som hel-palle 80 x 120 cm og som halv-

palle 80 x 60 cm. Begge størrelser har sortlakkerede industrihjul, der fremhæver et rustikt udtryk. 

Basisudgaverne produceres i massiv eg i fem varianter; ubehandlet, røget, olieret, sort og sæbevasket 

samt kundespecifikt i alle træsorter og med mulighed for firmaets logo brændt i træet. Den runde 

læderhynde har fire knapper, som er placeret i et elegant designmatch til træpropperne på toppen af 

topbrædderne. Glaspladen er i 12 mm diamantglas med polerede kanter og samme hjørner som 

europallen. Alt er smagfuldt udført med omtanke.    

- Man siger at feinschmeckere ser med fingrene. Det gør jeg også. Derfor skal møblerne invitere til at 

blive set, blive brugt og få en plads i virksomhedens ”Hall of Fame”, hvor der er plads til at fortælle en 

historie om europallen gennem 130 år, siger Niels-Henrik Iversen.  
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