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Float High er en videreutvikling av Float-sofaen. I motsetning til Float med dens lave ramme, 
bæres Float High av slanke stålben som grasiøst opphøyer den fra gulvet. 

Klær skaper folk – og sofaer 

Med Float-kolleksjonen: Float og Float High er det mulig å velge den som er det perfekte match for 
den enkelte kunde og likevel oppnå samme look som en yndefull og sterk sofa. Den økte høyden 
som oppnås med Float High muliggjør at man kan få en lounge-sofa uten at den blir for lav.  

«Float High er i all sin enkelhet en mer lett og elegant versjon av Float-sofaen. På denne måten 
kan vi tilby det beste fra to verdener, og som er noe for enhver smak med disse to sofaene», sier 
designer Jens Juul Eilersen. 

Sett sammen sofaen akkurat som du liker det. Du kan velge den klassiske 2- eller 3-personers 
sofaen, eller du kan kombinere flere moduler og få en lang sofa med plass til hele familien.  

Høyt på strå 

Med sin elegante estetikk og vel balanserte proporsjoner, svever Float High elegant over gulvet. 
De dekorative detaljene som de flyttbare putene kombinert med mykheten fra dunfyllet, er det 
som gjør denne sofaen til essensen av en lounge-sofa. 

 
 
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.  

 


