
                                                                                                                      
 
PRESSNOTE / FATTY 
 
 

Fatty er ny, stor, bred og blød Eilersen sofa  
 

 
 
For 15 år siden tegnede Jens Juul Eilersen sofaen Baseline, der med sin dybde, sine brede armlænd og sin 
høje komfort endte som en af Eilersens største succeser. Nu har Jens Juul Eilersen atter sat sig til 
tegnebordet og lavet en nyfortolkning af den sofa, som var med til at sikre Eilersen-brandet 
international anerkendelse. Fatty lanceres på Stockholm Furniture & Light Fair i februar og kommer i 
handlen i hele Skandinavien, Europa, Amerika og Asien i løbet af april. 
 
Der er ofte en ny idé med i billedet, når Jens Juul Eilersen kaster sig over sin skitseblok. Baseline blev fx 
tegnet  for at indvie Eilersens nye fabrik og produktionsapparat. Og Fatty kommer til at markere Eilersens 
åbning af eget showroom i New York.  
 
Sofaen har en bred, lav ryg og armlæn samt et dybt sæde. Kombinationen af elegante og praktiske detaljer 
gør Fatty velegnet til at placere i midten af et rum som en skulptur. Det brede armlæn er en praktisk 
afsætningsplads til en bakke, en bog eller fungerer blot som en komfortabel nakkestøtte eller et støttende 
armlæn. 
 
Kulmination af møbelviden 
Fatty er en kulmination af Jens Juul Eilersens viden om, hvordan en sofa skal dimensioneres og 
sammensættes. Hvilke mål den skal have for stadig at virke elegant trods sin størrelse og sine mange 
puder, men også hvordan den skal opbygges med et stel i massiv skandinavisk fyrretræ, polstret med et 
sandwich opbygget i varierende hårdheder, stabilt skum, så den hverken mister sin form eller komfort. 
Som Eilersens øvrige sofaer tilbydes Fatty med et aftageligt betræk, der til enhver tid kan udskiftes, hvis 
ønsket om et andet tekstil skulle opstå.  
 
Jens Juul Eilersens idé med Fatty har været at stille en skal til rådighed og lade det være op til den enkelte, 
hvordan det endelige resultat skal være. Om den bliver sammensat af symmetriske eller asymmetriske 
moduler er helt op til enkelte. 
 



 
 
 
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. 
 
 


