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Slimline – Lett og elegant 
 

 

 
 

Den svever ikke i luften, men det er like før. Eilersens Slimline sofa utmerker seg ved sitt lette utseende. 
Det perfekt proporsjonerte samspillet mellom stålkonstruksjon, rygg, gavl og puter får nesten sofaen til å 
oppheve tyngdekraften.  
 
 
Aldri før har det vært en så elegant måte å slappe av på, sofaens letthet og horisontale linjer sikrer et 
minimalistisk uttrykk som passer perfekt med den slanke looken, som ses mer og mer. En unik detalj er 
klaffkanten som rammer inn sofaens puter både på sete, rygg og sidevanger. 
 
«Sofaens slanke kropp kombinert med de myke dunpolstrede putene i både sete og rygg skaper en 
innbydende og komfortabel look. Putene har fått en klaffkant som skaper den optimale kontrasten», sier 
designer Jens Juul Eilersen. 
 
Godt håndverk går aldri av mote 
 
Slimline er et klassisk uttrykk for de verdiene som har kjennetegnet det velkjente Eilersen-navnet helt siden 
begynnelsen i 1895, da det ikke var sofaer, men kareter som bar familievirksomhetens navnetrekk. Møbelet 
er derfor en manifestasjon av eleganse, holdbarhet og kvalitet. Tradisjoner er til for å fornyes, og derfor er 
det en fryd for både øyet og ryggen at de hederskronede designprinsippene stolt lever videre i en moderne 
sofa, som med stor sannsynlighet ikke kunne være produsert bare ett gram lettere. 
 
Sidevanger og forsarg måler ikke mer enn 60 mm, og med sitt enkle uttrykk fremstår sofaen som en subtil 
cadeau til klassisistisk estetikk.  
 
 
 
 
 



Produktspesifikasjoner:  
Design: Jens Juul Eilersen 
Mål: L: 240 cm / H: 68 cm / D: 90 cm / SH: 47 cm 
Polstring: Gravel 20 
 
Last ned pressemeldinger og bilder her: 
https://eilersen.eu/downloads/ 
Login:neas1895 
 
For mer informasjon: 
http://www.eilersen.eu/ 
http://www.facebook.com/eilersen 
http://www.instagram.com/eilersen 
 

For mer informasjon kontakt  
PR Manager Lisa Kjær +45 2380 7813 lkj@eilersen.eu 

Om Eilersen 

Siden 1895 har virksomheten fokusert på håndverk, kvalitet og innovasjon. Grunnlegger Niels Eilersen var 
den første i Danmark til å bruke damp til å bøye tre. Innovasjon og tradisjon er fortsatt essensen av 
virksomheten som har gitt liv og navn til mange klassikere gjennom årene. Siden 1930-årene har Eilersen 
produsert møbler med kvalitet, komfort og holdbarhet i høysetet. Denne strategien har gjort Eilersen til et 
anerkjent varemerke både i Danmark og internasjonalt. Eilersen drives i dag av fjerde generasjon.  

 


