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Slimline – Let og elegant 
 

 

 
 

Den svæver ikke i luften, men det er lige før. Eilersens Slimline sofa udmærker sig ved sit lette udseende. 
Det perfekt proportionerede samspil mellem stålkonstruktion, ryg, gavl og puder får næsten sofaen til at 
ophæve tyngdekraften.  
 
 
Aldrig før har der været en så elegant måde at slappe af på, sofaens lethed og horisontale linjer sikrer et 
minimalistisk udtryk, der passer perfekt med det slimlinede look, der ses mere og mere. En unik detalje er 
flapkanten, der indrammer sofaens puder både på sæde, ryg og arm. 
 
”Sofaens slanke korpus kombineret med de bløde dunpolstrede puder i både sæde og ryg, skaber et 
indbydende og komfortabelt look. Puderne har fået en flapkant, der skaber den optimale kontrast,” siger 
designer Jens Juul Eilersen. 
 
Godt håndværk går aldrig af mode 
 
Slimline er et klassisk udtryk for de værdier, der har kendetegnet det velkendte Eilersen-brand lige siden 
begyndelsen i 1895, hvor det ikke var sofaer men kareter, der bar familievirksomhedens navnetræk. Møblet 
er således en manifestation af elegance, holdbarhed og kvalitet. Traditioner er til for at fornyes, og derfor er 
det en fryd for både øje, lænd og ryg, at de hæderkronede designprincipper stolt lever videre i en moderne 
sofa, som med stor sandsynlighed ikke kunne være produceret bare ét gram lettere. 
 
Arm og forsarg måler ikke mere end 60 mm, og med dens enkle udtryk fremstår sofaen som en subtil cadeau 
til den klassicistiske æstetik.  
 
 
 
 
 



Produktspecifikationer:  
Design: Jens Juul Eilersen 
Mål: L: 240 cm / H: 68 cm / D: 90 cm / SH: 47 cm 
Polstring: Gravel 20 
 
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.  

 


