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Design: Jens Juul Eilersen 

 

Float High är en vidareutveckling av Float-soffan. I motsättning till Float, med sin låga stomme, 
bärs Float High av smala stålben som graciöst lyfter den från golvet. 

Kläder skapar folk – och soffor 

Med Float-kollektionen, Float och Float High, är det möjligt att välja den som är den perfekta 
matchen för varje enskild kund och fortfarande uppnå samma look av en stilfull och stark soffa. 
Den ökade höjden, som uppnås med Float High, gör det möjligt att få en loungesoffa utan att den 
blir för låg.  

”Float High är i all sin enkelhet en mer lätt och graciös version av Float-soffan. På detta sätt kan vi 
erbjuda det bästa av två världar, så det finns något för envar smak med dessa två soffor”, säger 
designer Jens Juul Eilersen.  

Skapa din egen soffa precis som du vill ha den. Du kan välja en klassisk två- eller trepersoners soffa 
eller du kan kombinera flera moduler för att få en lång soffa med plats för hela familjen. 

Tongivande 

Med sin eleganta estetik och välbalanserade proportioner, svävar Float High elegant över golvet. 
De dekorativa detaljerna såsom de flyttbara kuddarna kombinerat med den mjuka dunfyllningen, 
är vad som gör den här soffan till essensen av en loungesoffa. 

 
 
 
 



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.  

 

  


