
Float – en beroligende lounge-sofa 
 

Design: Jens Juul Eilersen 
 

 
 

En ultra lav lounge-sofa som innbyr til å sette seg ned, slappe av og flyte, er nå en del av Eilersen-
familien. Kombiner den som du har lyst til, slik at den blir perfekt for deg og familien din. 
 
En sammensmelting av komfort og fleksibilitet 
 
«Det som er så unikt med Float-sofaen, er at den er ekstremt lav, men på samme tid har den beste 
komforten», forklarer designer Jens Juul Eilersen.  
 
Den lave rammen gir en distinkt lounge-følelse, noe som blir understreket av de store sitteputene 
og flyttbare ryggputene. Dybden på sofaen er 100 cm, som er perfekt fordi den ikke blir for dyp, 
men akkurat dyp nok til å skape en lounge-følelse.  
 
Sett sammen sofaen akkurat som du liker det. Du kan velge en klassisk to- eller treseters sofa, eller 
du kan kombinere flere moduler. På den måten oppnår du en lang sofa med plass til hele familien. 
 
Lounge med stil 
 
Andefjær og dunfyll i putene gir følelsen av at sofaen omfavner deg når du synker ned i den. Den 
sanne lounge-atmosfæren oppnås elegant med de brede modulene som får sofaen til å se ut som 
ett langstrakt objekt, med et minimum av linjer som forstyrrer. 
 
Float-sofaen er perfekt til både store så vel som mindre stuer, og med de skjulte benene ser den 
nærmest ut til å sveve i luften.  
 
 
Last ned pressemeldinger og bilder her: 
https://eilersen.eu/downloads/ 



 
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.  

 


