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Slimline – Lätt och elegant 
 

 

 
 

Den svävar inte i luften, men det är snuddande nära. Eilersens Slimline soffa utmärker sig genom sitt 
lätta utseende. Det perfekt proportionerade samspelet mellan stålkonstruktion, rygg, gavel och plymåer 
får nästan soffan till att upphäva tyngdkraften.  
 
 
Aldrig tidigare har det funnits ett så elegant sätt att koppla av, soffans lätthet och de horisontella linjerna 
säkrar ett minimalistiskt uttryck, som passar perfekt med det slimmade utseendet, som ses mer och mer. 
En unik detalj är den snygga kantsömmen runt alla plymåer, vilket ger en snygg inramning och ännu mer 
karaktär. 
 
”Soffans smala stomme i kombination med de mjuka dunstoppade sitt- och ryggplymåerna skapar en 
inbjudande och komfortabel look. Plymåerna som har fått en dekorativ kantsöm skapar den optimala 
kontrasten”, säger designer Jens Juul Eilersen. 
 
Bra hantverk går aldrig ur modet 
 
Slimline är ett klassiskt uttryck för de värden som har kännetecknat det välkända varumärket Eilersen ända 
sedan 1895, då det inte var soffor utan vagnar som bar familjeföretagets namn. Möbeln är således en 
manifestation av elegans, hållbarhet och kvalitet. Traditioner är till för att förnyas, och därför är det en 
fröjd för både ögat, länden och ryggen att de hedrade designprinciperna stolt lever vidare i en modern 
soffa, som med stor sannolikhet inte kunde ha tillverkats ett gram lättare. 
 
Armstöd och framsarg mäter inte mer än 60 mm, och med sitt enkla uttryck framstår soffan som en subtil 
cadeau till den klassicistiska estetiken.  
 
 
 
 



 
Produktspecifikationer:  
Design: Jens Juul Eilersen 
Mått: L: 240 cm / H: 68 cm / D: 90 cm / SH: 47 cm 
Tygklädsel: Gravel 20 
 
Download pressmeddelanden och bilder här:  
https://eilersen.eu/downloads/ 
Login:neas1895 
 
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 

Om Eilersen 

Sedan 1895 har företaget fokuserat på hantverk, kvalitet och innovation. Grundaren Niels Eilersen var den 
första i Danmark till att använda ånga för att böja trä. Innovation och tradition är fortfarande essensen i 
företaget som har gett liv och namn till många klassiker genom åren. Sedan 1930-talet har Eilersen 
tillverkat möbler med kvalitet, komfort och hållbarhet i högsätet. Denna strategi har gjort Eilersen till ett 
ansett varumärke både hemma i Danmark som internationellt. Eilersen drivs idag av fjärde generationen. 

 


