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Funen  
– generøs loungestol fra sofaenes mester 
 
 
Med Funen overfører Eilersen sitt sterke DNA fra sofa til stol i form av en innbydende loungestol 
med enestående komfort og generøse linjer. Stolen står sterkt alene med sin markante formspente 
rygg, men er også designet for å passe sammen med Eilersens forskjellige sofaer. 
 
Fra fortidens karet til moderne stol  
 
Grunnsteinen til Eilersen ble lagt da 23-årige Niels Eilersen satte seg fore å lage den ypperste 
kareten til jakt – og fikk suksess takket være talentet for innovative metoder og sin spesielle 
forståelse for godt håndverk. Samme verdier er i høysetet i dag, der Eilersen både i Danmark og 
internasjonalt er synonymt med sofaer i enestående kvalitet og nå har innkapslet 125 års erfaring 
med håndens verk i en stol: Funen, oppkalt etter øya der Eilersen holder til, er bygd opp omkring 
en formspent rygg med referanse til karetens karakteristiske form. 
 
Den elegante loungestolen er skapt av den svenske designeren Pierre Sindre i et tett samarbeid 
med Eilersen: 
 
«Eilersen har en lang tradisjon for å fremstille polstrede møbler med fantastisk komfort og lang 
levetid. Målet var en stol med samme DNA som sofaene, og inspirasjonen til formen på stolens 
rygg kom fra Eilersens historie og logoen, der kareten er portrettert i silhuett», forteller Pierre 
Sindre, som har fokus på både funksjonalitet og menneskelighet i designene sine. 
 



Resultatet er en generøs og sanselig stol med samme unike komfort som Eilersens sofaer – også i 
lengre tid om gangen. Samtidig utstråler Funen stor eleganse fordi den har lite volum i sine ytre 
konturer.  

Håndverk og design til minste detalj 

Eilersen har ekstra stor kjærlighet til detaljene, både de usynlige som sikrer holdbarheten – fra valg 
av sytråd til bruken av saktevoksende skandinavisk furu i konstruksjonen – til mer synlige kvaliteter. 
På Funen trer spesielt én detalj frem: forbena i børstet rustfritt stål, som synliggjør leddet mellom 
ryggskall og seteramme og dermed fremhever den formspente ryggen.  

En stol eller flere for livet 

Funen nærmest drar en til seg med sin sanselige, tilbakelente linjeføring, og man føler seg 
hjemme fra første øyeblikk man setter sig blidt og mykt i stolen. Den er som Eilersens sofaer en 
vakker tilføyelse for livet og fås i to varianter: en lav og en høy loungestol med en høyde på 
henholdsvis 73 cm og 89 cm, som fungerer i mange forskjellige sammenhenger. 

Den lave loungestolen innbyr til avslapning og lange samtaler i komfortable omgivelser, og kan 
med fordel plasseres to eller flere sammen. Den høye stolen utmerker seg med sin lange 
ryggstøtte og behagelige nakkepute, som gjør stolen velegnet til kontemplasjon, hvile og lesing. 

Til de klassiske stolene hører dessuten en elegant skammel. 

_____ 

Last ned bilder og pressemeldinger her: 
eilersen.eu/downloads 

For mer informasjon: 
Lisa Kjær +45 2380 7813 lkj@eilersen.eu 

Om Eilersen 

Siden 1895 har Eilersen 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 familievirksomheten 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 i både Danmark og internasjonalt. 
Eilersen drives i dag av fjerde generasjon.   
 
 
Om Pierre Sindre 

Pierre Sindre er en svensk møbel- og interiørarkitekt som bor og arbeider på Färingsö litt utenfor 
Stockholm. Pierre er utdannet interiørarkitekt og møbeldesigner fra Konstfack i Stockholm. Før 
etableringen av eget arkitektkontor i 2014 arbeidet han på flere forskjellige arkitektkontorer.  
Blant mange oppgaver har Pierre tegnet innredning til Artipelag konsthal, Stockholms tingsrätt, 
flere restauranter og mange privatboliger. 
 
Før samarbeidet med Eilersen har Pierre Sindre arbeidet som møbelformgiver for mange kjente 
produsenter, deriblant Gärsnäs, Källemo, Gemla og Offecct.  
 
Utmerkelser:  
Årets møbel Sköna hem 2015 (Chester for Källemo) 
Årets møbel Elle Decoration 2018 (Dandy for Gärsnäs) 
Årets møbel Elle Decoration 2018 (Piazza for SMD) 
Residence-utmerkelse Årets Lauritz Icon 2018 (Dandy for Gärsnäs) 
 
Nomineringer: 
Årets møbel Sköna hem 2017 (Dandy for Gärsnäs) 
Årets møbel Sköna hem 2020 (Humble for Gemla) 
Bukowskis & Stockholm furniture fair Born Classic 2021 (Ono for Källemo) 
 
 
Utdanning:  
Konstfack 2001-2006 
 
Ansettelser: 
Creo Arkitektkontor 2006-2011 
Sandell Sandberg Arkitektkontor 2011-2014  
Design Pierre Sindre  2014- 
 
 


