
Float – en rogivande lounger 
 

Design: Jens Juul Eilersen 
 

 
 

En extremt låg loungesoffa, som inbjuder till att slå sig ner och koppla av, är nu en del av Eilersen-
familjen. Kombinera den precis som du har lust så den passar för dig och din familj. 
 
En fusion av komfort och flexibilitet 
 
”Vad som är så unikt vid Float-soffan är att den är extremt låg, men samtidigt har soffan den bästa 
komforten”, förklarar designer Jens Juul Eilersen.  
 
Den låga stommen har en distinkt loungekänsla, vilket betonas av de stora sittkuddarna samt 
flyttbara ryggkuddar. Djupet på soffan är 100 cm, vilket är perfekt eftersom den därmed inte blir 
för djup, men tillräckligt djup för att skapa loungekänsla.  
 
Kombinera till just den soffan som du är ute efter. Du kan välja en klassisk två- eller trepersoners 
soffa eller du kan kombinera flera moduler för att uppnå en lång soffa med plats för hela familjen. 
 
Lounge med stil 
 
Kuddarna med 100 % dunfyllning och andfjädrar ger känslan av att soffan omfamnar dig när du 
sjunker ner i den. Den rätta lounge-atmosfären uppnås elegant med de breda modulerna som gör 
att soffan ser ut som ett långsträckt objekt, med ett minimum av störande linjer. 
 
Float-soffan är perfekt för både stora som mindre vardagsrum, och på grund av de dolda benen 
verkar den nästan sväva fritt i luften.  
 
 
Ladda ner 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 

 

Om Eilersen 

Sedan 1895 har företaget fokuserat på hantverk, kvalitet och innovation. Grundaren Niels Eilersen 
var den första i Danmark till att använda ånga för att böja trä. Innovation och tradition är 
fortfarande essensen i företaget som har gett liv och namn till många klassiker genom åren. Sedan 
1930-talet har Eilersen tillverkat möbler med kvalitet, komfort och hållbarhet i högsätet. Denna 
strategi har gjort Eilersen till ett ansett varumärke både hemma i Danmark som internationellt. 
Eilersen drivs idag av fjärde generationen.  

 


