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JUUL-kolleksjonen fortsetter å vokse, denne gangen med lanseringen av sofaen JUUL 104. Sofaen 
har stringente linjer og en minimalistisk look, noe som blir myket opp av de løse putene som kan 
arrangeres akkurat som du ønsker det. 
 
Rene linjer 
 
De vakre linjene i JUUL 104 er et klassisk trekk ved en JUUL-sofa. I JUUL 104-sofaen blir armlenet 
bredere og bredere nedover mot setet. Dette gir optimal støtte både når du lener deg tilbake og 
slapper av i sofaen, og når du sitter flere timer i sofaen sammen med gjester. 
 
Helt nært på 
 
104-sofaen kan kombineres på utallige måter. Dybden er 90 cm, og sofaen kan settes sammen med 
tolv forskjellige moduler så vel som to versjoner av en puff.  
 
Benene er i sortbeiset tre, men disse er ikke synlige ved første øyekast. Benene er nemlig godt skjult 
under selve sofaens kropp.  
 
104-sofaen er perfekt til en hvilken som helst stue uavhengig av rommets størrelse, da den kan 
kombineres etter denne. Den er en klassiker som er spektakulær både på avstand og på nært hold. 
 
Last ned pressemeldinger og bilder her: 
https://juul.eu/downloads/ 
 
For mer informasjon: 
https://www.juul.eu/ 
https://www.facebook.com/www.juul.eu/ 
https://www.instagram.com/juulfurnituredk/ 



For mer informasjon, kontakt:  
PR Manager Lisa Kjær +45 2380 7813 lkj@eilersen.eu 

 
Om JUUL 
 
Essensen av JUUL-håndverket er inspirert av de tradisjonelle ferdighetene som har vært nødvendige 
for å overleve i Skandinavia. Gjennom årene har danskene alltid gjort bruk av robuste, naturlige 
ressurser som gjør det mulig å produsere møbler av høyeste kvalitet. Møbler som hyller 
Skandinavisk design gjennom enkle linjer, unike farger, autentiske materialer og en tradisjon for 
håndverk. Via produktene våre gjør vi det mulig å skape sitt personlige uttrykk, stil og personlighet. 
Når man berører overflaten av et skreddersydd JUUL-møbel, føles det helt riktig – som om det ikke 
kunne ha vært designet på noen annen måte. 
 
Vi inviterer deg til å gå på oppdagelse i vårt håndverk og vår designfilosofi, som går 120 år tilbake i 
tid – for å kreere den perfekte JUUL-looken som avspeiler hvem du er. Velkommen til vår verden. 
 
N.Eilersen A/S ble grunnlagt i 1895, og har gjennom årtier produsert møbler med høy kvalitet, 
komfort og holdbarhet i høysetet. I 2013 ble JUUL skapt som et eget varemerke i Eilersen-familien 
for å tilby unike produkter til en enda bredere gruppe av møbelelskere.  


