
Float – en beroligende lounger 
 

Design: Jens Juul Eilersen 

 
En ultra lav lounge-sofa, der indbyder til at sætte sig ned, slappe af og flyde, er nu en del af Eilersen-
familien. Kombiner den ligesom du har lyst til, så den er perfekt til dig og din familie. 
 
En fusion af komfort og fleksibilitet 
 
”Hvad der er så unikt ved Float-sofaen er, at den er ekstremt lav, men på samme tid besidder den 
bedste komfort,” forklarer designer Jens Juul Eilersen.  
 
Den lave ramme har en distinkt lounge følelse, hvilket bliver understreget af de store siddepuder 
samt flytbare rygpuder. Dybden på sofaen er 100 cm, der er perfekt idet den dermed ikke bliver for 
dyb, men præcis dyb nok til at skabe en lounge følelse.  
 
Sammensæt sofaen præcis som du synes. Du kan vælge en klassisk to- eller trepersoners sofa eller 
du kan kombinere flere moduler hvorved du opnår én lang sofa med plads til hele familien. 
 
Lounge med stil 
 
And- og dunfyldet i puderne giver følelsen af, at sofaen omfavner dig idet du synker ned i den. Den 
sande lounge atmosfære opnås elegant med de brede moduler, der får sofaen til at syne som ét 
langstrakt objekt, hvor der er et minimum af linjer, der forstyrrer. 
 
Float-sofaen er perfekt til både store såvel som mindre stuer, og grundet de skjulte ben synes den 
nærmest at svæve midt i luften.  
 
 
Download pressemeddelelser og billeder her: 
https://eilersen.eu/downloads/ 
 



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 
 

Om Eilersen 

Siden 1895, har virksomheden fokuseret på håndværk, kvalitet og innovation. Grundlægger Niels 
Eilersen var den første i Danmark til at anvende damp til at bøje træ. Innovation og tradition er 
stadig essensen af virksomheden, der har givet liv og navn til mange klassikere gennem årene. Siden 
1930erne har Eilersen produceret møbler med kvalitet, komfort og holdbarhed i højsædet. Denne 
strategi har gjort Eilersen til et anerkendt brand både herhjemme såvel som internationalt. Eilersen 
drives i dag af fjerde generation.  

 


