
 
Pressmeddelande 

 

Klassiska linjer förenad med hög kvalitet 
– Drop är den ultimata soffan 

Design: Jens Juul Eilersen 

 
 

Med sin låga sitthöjd och stora mjuka plymåer är den nya Drop-soffan den ultimata myssoffan. Med 
plats för hela familjen inbjuder Drop till både mysiga stunder och umgänge. Slå dig ner, koppla av 
och njut av nuet. 

 
Som ett moln som svävar fritt över ett lugnt landskap, och görs extra dekorativt med tillägget av 
den sista droppen. Detta var utgångspunkten för Drop-soffan designad av Jens Juul Eilersen. 

 
”De rena linjerna i Drop-soffan är i perfekt harmoni med vår tradition av elegant kvalitet samt ett 
öga för detaljer. Våra kunder kan släppa loss fantasin och vara kreativa med soffans utformning 
eftersom man kan välja och vraka mellan en rad moduler och mängder av klädslar. Som resultat får 
varje kund sin helt egen unika soffa”, säger designern Jens Juul Eilersen.  

 
Skillnaden ligger i detaljerna 

 
De dolda benen på Drop skapar en illusion av att soffan nästan svävar. En vacker karakteristik som 
är en klassisk Eilersen detalj. Tillsammans med hög kvalitet är detaljerna av högsta prioritet i alla 
Eilersens möbler, och Drop är inget undantag. De smala armstöden på den minimalistiska soffan 
passar till alla typer av interiörer. Drop är den nya klassiska soffan. 

 
 



I en klass för sig 
 

Hos Eilersen sätter vi en ära i att våra produkter är mer än bara vacker design, de är också essensen 
av bra hantverk och kvalitetsmaterial. Plymåerna består av en skumkärna med en omgivande 
duntopp, vilket ger hög sittkomfort. Soffan kan bli ännu mer inbjudande genom att tillföra extra 
dunfyllda kuddar.  
 
 
Download pressmeddelanden och bilder här: 
https://eilersen.eu/downloads/ 
 
För ytterligare information: 
http://www.eilersen.eu/ 
http://www.facebook.com/eilersen 
http://www.instagram.com/eilersen 

För ytterligare information, vänligen kontakta  
PR Manager Lisa Kjær +45 2380 7813 lkj@eilersen.eu 

 

Baggrundsdata 
 

N. Eilersen A/S 
Blev grundlagt I 1895 og har givet navn og liv til mange klassikere. Grundlæggeren Niels Eilersen var 
den første i Danmark, der brugte damp til at forme træ, og innovation og tradition tegner stadig 
virksomheden. Siden 1930’erne har N. Eilersen A/S produceret møbler med fokus på høj kvalitet i 
materialer, komfort og holdbarhed. Den strategi har gjort Eilersen til en kendt og anerkendt 
mærkevare både nationalt og internationalt, og adskillige sofamodeller bærer prædikatet ”state of 
the art”. N. Eilersen A/S er en familievirksomhed, som i dag drives af 4. generation. At et møbel 
bærer Eilersen-navnet, er en garanti for excellent kvalitet, unik komfort og enestående holdbarhed. 
 

 
 

 


