
Float High – ynde & styrke 
Design: Jens Juul Eilersen 

 

Float High er en videreudvikling af Float-sofaen. I modsætning til Float med dens lave ramme, bæres 
Float High af slanke stål ben, der graciøst ophøjer den fra gulvet. 

Klæder skaber folk – og sofaer 

Med Float-kollektionen Float og Float High, er det muligt at vælge den, der er det perfekte match 
for den enkelte kunde og stadig opnå det samme look af en yndefuld og stærk sofa. Den øgede 
højde, der opnås med Float High muliggør, at man kan få en lounge sofa uden, at den bliver for lav.  

”Float High er i al dens enkelhed en mere let og graciøs version af Float-sofaen. På denne måde kan 
vi tilbyde det bedste af to verdener, så der er noget for enhver smag med disse to sofaer”, siger 
designer Jens Juul Eilersen.  

Sammensæt sofaen præcis som du synes. Du kan vælge den klassiske 2- eller 3-personers sofa eller 
du kan kombinere flere moduler og få én lang sofa med plads til hele familien.  

Højt på strå 

Med dens elegante æstetik og velafbalancerede proportioner, svæver Float High elegant over 
gulvet. De dekorative detaljer, såsom de flytbare puder kombineret med blødheden fra dunfyldet, 
er hvad der gør denne sofa til essensen af en lounge-sofa. 

 
 
 
 
 



Download pressemeddelelser og billeder her:  
https://eilersen.eu/downloads/ 
Login:neas1895 
 
For yderlige information: 
http://www.eilersen.eu/ 
http://www.facebook.com/eilersen 
http://www.instagram.com/eilersen 
 
For yderligere information, kontakt  
PR Manager Lisa Kjær +45 2380 7813 lkj@eilersen.eu 
 

Om Eilersen 

Siden 1895, har virksomheden fokuseret på håndværk, kvalitet og innovation. Grundlægger Niels 
Eilersen var den første i Danmark til at anvende damp til at bøje træ. Innovation og tradition er 
stadig essensen af virksomheden, der har givet liv og navn til mange klassikere gennem årene. Siden 
1930erne har Eilersen produceret møbler med kvalitet, komfort og holdbarhed i højsædet. Denne 
strategi har gjort Eilersen til et anerkendt brand både herhjemme såvel som internationalt. Eilersen 
drives i dag af fjerde generation.  

 


