
DESIGN BY N.C. SEJR HANSEN

IDYL
    

Dansk design - produceret i Europa

- til alle livets måltider



DESIGN BY N.C. SEJR HANSEN
Dansk design - produceret i Europa

IDYL

Idyl 95 x 160 cm., sort nano-laminat og 
E-stel i eg. Her vist med ANJA stol i eg m.
sort lædersæde.

IDYL er en serie af smukke møbler, som du kan kombinere til en harmonisk spisestue eller dagligstue. 
Møblerne er af håndværksmæssig flot kvalitet og udover bordene rummer IDYL flere typer af 
rummelige opbevaringsmøbler. 



IDYL 95 x 240 cm., hvid nano-laminat og sort A-
stel. Her vist med PITCH armstol i sort kunstlæder.

IDYL 95 x 220 cm., stone-laminat og sort E-
stel. Her vist med Bestseat armstol i ægte 
læder.

Fra forsiden: Idyl ø 125 cm., sort nano-
laminat og ben i eg. Her vist med ANJA stol 
i eg m. sort lædersæde. 

"Bemærk de flotte 
samlinger".



Bordpladen er monteret på beslag, som giver et let 
og "svævende" udtryk.

SPISEBORDE
Alle borde er 95 cm brede og fås i 
længderne 160 cm, 220 cm el. 240 cm. 

Alle borde er forberedt til 2 tillægs-plader i 
str. 95 x 50 cm

3 LAMINATTYPER:

Hvid Nano 

Sort Nano 

Stone Laminat

240 cm. m. A-STEL

BEMÆRK! Både A-stel og E-stel fås i eg natur el. 
sortlakeret bøg og kan kombineres med  den 
ønskede laminatfarve.
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160 cm. m. E-STEL

220 cm. m. E-STEL

Ø 125 cm



IDYL vitrine
L 95 x D 42 x H 180 cm. (inkl. ben).

IDYL tv-bord
L 150 x D 42 x H 58 cm. (inkl. ben).

Møblerne i IDYL serien er udført i  egetræ med laminat fronter, 
som fås i sort eller hvid nano-laminat eller stone-laminat.

IDYL
"Vi har allesammen ting, som vi ikke kan undvære - men 
som ikke skal stå fremme i stuen hele tiden. Vi tænker 
automatisk på den klassiske, smukke skænk, med låger og 
skuffer - eller det flotte vitrineskab med glaslåger til de 
flotte glas, porcelæn og lign. En highboard er inspireret af 
det gammeldags dækketøjsskab, som giver masser af 
opbevaringsplads. Kom ind i butikken og vurder selv!

IDYL skænk 
L 180 x D 45 x H 75 cm (inkl. ben
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IDYL highboard
L 110 x D 40 x H 135 cm. (inkl. ben).



ANJA
Ubehandlet eg m. sort 
lædersæde 

Sortlakeret m. sort 
lædersæde 

STOLE 
HJEMME HOS os finder du et stort udvalg af stole, 
som er med til at skabe dit helt eget rum. Den viste 
ANJA stol kommer fra samme producent som bordene. 

SOFABORDE
Til IDYL serien har vi udviklet et fint udvalg af 
sofaborde, som er med til at binde din indretning i 
spisestue og dagligstue sammen.  De viste borde  fås 
alle i de før omtalte aminat-farver og med ben i eg 
eller sort bøg.
Bordene fås i størrelserne Ø 80, 80 x 80 eller 135 x 
64 cm.

IDYL sofabord - 80 x 80 cm.
FHer vist i  sort bøg med sort nano-laminat.

IDYL sofabord - ø 80 cm.
FHer vist i  sort bøg med hvid nano-laminat.

IDYL sofabord - 135 x 64 cm.
FHer vist i  sort bøg med stone laminat.



Vejl. udsalgspriser DKK inkl. moms pr. 01.03.21

HJEMME HOS 03.2021. Der tages forbehold for prisstigninger og trykfejl.
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IDYL

De viste stole:

ANJA i ubehandlet eg m. sort læder. 1.995,-

ANJA i sortlakeret bøg m. sort læder 1.995,-

Amtoft
Stempel
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