
                                                                                                                      
 
PRESSNOTE / FATTY 
 
 

Fatty är en ny, stor, bred och mjuk soffa från 
Eilersen 

 

 
 
För 15 år sedan designade Jens Juul Eilersen soffan Baseline som med sitt djup, sina breda armstöd och 
sin härliga komfort blev en av Eilersens största framgångar. Nu har Jens Juul Eilersen åter satt sig vid 
ritbordet och gjort en nytolkning av den soffa som bidrog till att ge varumärket Eilersen internationell 
ryktbarhet. Fatty lanseras på Stockholm Furniture & Light Fair i februari och kommer under april ut i 
handeln i hela Skandinavien, Europa, Amerika och Asien. 
 
Oftast handlar det om en ny idé när Jens Juul Eilersen kastar sig över sitt skissblock. Till exempel 
designades Baseline för att inviga Eilersens nya fabrik och produktionsapparat. Och Fatty kommer att 
markera Eilersens invigning av ett eget showroom i New York.  
 
Soffan har en bred, låg rygg och armstöd samt en djup sits. Kombinationen av eleganta och praktiska 
detaljer gör att Fatty passar utmärkt att placera mitt i ett rum som en skulptur. Det breda armstödet är en 
praktisk avställningsplats för en bricka eller en bok, eller också kan den fungera som ett bekvämt nackstöd 
eller ett armstöd där man kan vila armen. 
 
Kulmen av möbelkunskap 
Fatty är själva kulmen på Jens Juul Eilersens kunskap om hur en soffa ska dimensioneras och komponeras. 
Vilka mått soffan ska ha för att fortfarande ge ett elegant intryck trots sin storlek och sina många dynor, 
men också hur den ska byggas upp med ett underrede i massiv skandinavisk tall, stoppas som en sandwich 
av varierande hårdhet, med ett stabilt skum så att den varken mister sin form eller sin komfort. I likhet 
med Eilersens övriga soffor har Fatty ett avtagbart överdrag som kan bytas ut om kunden skulle vilja ha ett 
annat sofftyg.  
 
Jens Juul Eilersens tanke med Fatty har varit att ställa ett soffskal till kundens förfogande och sedan låta 
kunden själv bestämma hur den färdiga soffan ska se ut. Kunden bestämmer själv huruvida soffan ska 
bestå av symmetriska eller asymmetriska moduler. 



  
Download pressmeddelanden och bilder här: 
https://eilersen.eu/downloads/ 
 
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 

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. 
 
 


