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Klassiske linjer fusioneret med høj kvalitet 
– Drop er den ultimative sofa 

Design: Jens Juul Eilersen 
 

 
 

Med dens lave siddehøjde og store bløde puder, er den nye Drop sofa den ultimative lounger. Med 
plads til hele familien, opfordrer Drop til hygge og samvær. Sæt dig, slap af og bare vær tilstede i 
nuet. 

 
Som en sky der svæver ubesværet henover et roligt landskab, der bliver gjort ekstra dekorativt med 
tilføjelsen af den sidste dråbe. Dette var udgangspunktet for Drop-sofaen designet af Jens Juul 
Eilersen. 

 
”De rene linjer i Drop-sofaen er i perfekt harmoni med vores tradition for elegant kvalitet samt øje 
for detaljen. Vores kunder kan slippe deres fantasi fri og være kreative med designet af sofaen, da 
modul- og tekstilmulighederne er uendelige. Som resultat heraf får hver kunde deres helt egen 
unikke sofa,” siger designer Jens Juul Eilersen.  

 
Det hele er i detaljen 

 
De skjulte ben på Drop skaber en illusion om at sofaen ser ud til at svæve. En smuk karakteristik, der 
er en klassisk Eilersen detalje. Sammen med høj kvalitet er detaljerne af højeste prioritet i alle 
Eilersens møbler, og Drop er ingen undtagelse. De slanke armlæn på den minimalistiske sofa passer 
ind i ethvert interiør. Drop er den nye klassiske sofa. 
 
 



Den rette støbning 
 

Hos Eilersen sætter vi en ære i at vores produkter er mere end blot smukt design, de er også 
essensen af godt håndværk og kvalitetsmaterialer. Sædepuderne har en skumkerne med en duntop 
omkring, hvilket giver en høj siddekomfort. Sofaen kan blive endnu mere indbydende ved at tilføre 
ekstra dunfyldte puder.  
 
Download pressemeddelelser og billeder her:   
https://eilersen.eu/downloads/ 
Login: neas1895 
 
For yderlige information: 
http://www.eilersen.eu/ 
http://www.facebook.com/eilersen 
http://www.instagram.com/eilersen 

For yderligere information, kontakt  
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. 
 


