
Sid med ved  
det gode bord!

Træk stolen ud og sæt dig godt til rette. Spisestuen HJEMME HOS os 
bugner af flotte nyheder, der gør livet i spisestuen lidt lækrere. 

H J E M M E  H O S  I N S P I R A T I O N S K A T A L O G

hjemmehos.dk instagram@hjemmehosfacebook.com/hjemmehos



Matcher dine møbler livet hjemme hos dig? Kom forbi din lokale HJEMME HOS og 
fortæl os om dine drømme, så hjælper vi med at gøre dem til virkelighed – altså når 
det handler om møbler. Sæt dig, læg dig, føl, træk, løft og hvad du ellers vil, for at 
mærke den gode møbelkvalitet, vi lægger vægt på.
 
Vi har vejledt danskerne om møbler og indretning i flere generationer – og vi  
ligger lige i nærheden! Både butikken og dens ejer hører hjemme i lokalområdet.  
Vi er ikke ejet af én fabrik, men kan selv håndplukke vores sortiment fra producenter, 
der laver møbler, vi kan lide. Vores møbelhus er fuld af inspiration og flotte møbler – 
produceret på en måde, vi kan stå inde for. Vi tror nemlig på møbler med omtanke. 
Rigtig mange af vores møbler er fra gode, danske møbelfabrikker. Det betyder solidt 
håndværk, kort transport og hurtig levering hjem til dig.
 
På gensyn HJEMME HOS en af Danmarks største uafhængige møbelkæder.

Express levering 
Varer med dette symbol
er lagerført - hos os eller 
vores leverandør, så du 
hurtigt kan få dine nye 
møbler leveret.

Modulsystemer 
Dette symbol viser, at her 
kan du selv være kreativ 
og bygge et møbel, som 
passer fuldstændig til dit 
hjem og dine behov. 
 
Kom ind i butikken og lad 
dig inspirere - vi hjælper 
gerne.

Fast lav pris 
Vi har givet udvalgte 
møbler fast lav pris. 
Ved dette symbol finder 
du ingen tidsbegrænsede 
tilbud, men til gengæld 
altid samme, lave pris!

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

Dansk håndværk 
Vi forhandler møbler fra 
gode, danske møbelfabrik-
ker: Dette symbol viser, at 
møblerne er både designet 
og fremstillet i Danmark – 
Dansk håndværk!

“Du skal da 
have nye møbler 

hjemme hos dig!”
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0 kr.
i renter og
oprettelse!

Eks: Samlet kreditbeløb 20.000 kr. Månedlig betaling 1.049,00 kr. i 
20 mdr. Samlede kreditomkostninger 980 kr. Samlet tilbagebetalings-
beløb 20.980 kr. Fast debitorrente 0% i 20 mdr. ÅOP 5,66% (forudsat 
betaling via automatisk kortbetaling). Der er 14 dages fortrydelsesret på 
kreditaftalen. Finansieringen udbydes i samarbejde med Ekspres Bank.

*Se betingelser i din lokale butik

Kredit-
beløb

 2.000 kr.

 4.000 kr.

 6.000 kr.

 8.000 kr.

 10.000 kr.

 15.000 kr.

 20.000 kr.

 30.000 kr.

Mdl. betaling 
i 20 mdr

 149 kr.

 249 kr.

 349 kr.

 449 kr.

 549 kr.

 799 kr.

 1.049 kr.*

 1.549 kr.*

Samlet tilbage-
betalingsbeløb

 2.980 kr.

 4.980 kr.

 6.980 kr.

 8.980 kr.

 10.980 kr.

 15.980 kr.

 20.980 kr.

 30.980 kr.

ÅOP (forudsat
automatisk kortbetaling

 62,72%

 29,60%

 19,37%

 14,39%

 11,45%

 7,58%

 5,66%

 3,76%

549,-
pr. måned i  

20 måneder*
SM10 spisebord
HJEMME HOS os  
FAST LAV PRIS 9.999,-

Nyhed!

Finansiering 
Vi kan hjælpe med at finansiere  
dine nye møbler i samarbejde med  
Ekspres Bank. Lån op til 30.000,- 
i op til 20 måneder rentefrit. 
Du betaler kun et månedsgebyr på 49,-. 
Simpel ansøgning med NemID.
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ARKI serien består af en række møbler, som vil skabe en skøn stil og stemning i dit hjem. Uanset  
hvilken farve eller kombination, du vælger, kan du skabe et tidløst og klassisk - eller moderne  
look i dit hjem. Vælg mellem flere typer af møbler og nyd det lækre design hjemme hos dig.

ARKI ser ien

Nyhed!

Tæppe i specialmål
Køb lige den form, farve eller det mål, som passer hjemme hos dig. 
Fx. Bichon tæppe i 4 x 4 m. Vejl. udsalg. 16.944,-
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ARKI Spisebord
Bordet er i flot udførelse, som fås i flere farver og størrelser. 
Som vist med 2 planker i sort og mocca olieret ask og vinklede 
ben  i træ. L 220 x B 100 cm. Vejl. udsalg. 11.999,-

ARKI Spisebord
Bordet er i flot udførelse, som fås i flere farver og størrelser. 
Som vist med 2 planker i mocca olieret ask og krydsstel i træ. 
L 220 x B 100 cm. Vejl. udsalg. 11.999,-

ARKI BRICKS vitrineskab
Flot og rummeligt vitrineskab  
i mokka olieret ask og stålben. 
Fås i flere træfarver.  
B 92 x D 42 x H 178 cm. 
Vejl. udsalg. 17.527,- 

ARKI BRICKS skænk
Flot og rummelig skænk med grebsfri fronter  
- her vist i sort og mokka olieret ask og stålben.  
Fås i flere træfarver. Inkl. sorte stålben.  
L 180 x D 42 x H 80 cm. Vejl. udsalg. 14.394,- 

ARKI RAM stol
Designet af Steffensen & Würtz.  
Stolen har et let og moderne udtryk  
og en fantastisk siddekomfort. Ryglænet 
fås i farver, der matcher bordet, og 
med sæde i slidstærkt stof eller læder. 
Som vist med gråbrunt Cura stof.  
Vejl. udsalg. 2.180,-
Fås også med læder.  
Vejl. udsalg. 2.405,-

ARKI RAM Wood stol
Designet af Steffensen & 
Würtz. Stolen har et let og 
moderne udtryk og en fanta-
stisk siddekomfort. Stolen fås 
i farver, der matcher bordet, 
og med sæde i forskellige 
slidstærke polster eller ægte 
semi anilin læder. Stolen er 
vist i asketræ med sæde i  
gråt Cura stof.  
Vejl. udsalg. 2.738,-

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk

Nyhed!

Nyhed!

Nyhed!

ARKI BRICKS skænk
skænk m. fronter i naturflet. Vejl. udsalg. 13.351,-

ARKI BRICKS skænk
skænk m. fronter i city laminat. Vejl. udsalg. 16.122,-
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Dansk håndværk

Vi forhandler møbler fra gode, danske møbelfabrikker: 
Dette symbol viser, at møblerne er både designet og 

fremstillet i Danmark – Dansk håndværk!

Ny lækker serie af spiseborde fra danske Hammel Furniture. Bordene fås i 3 former - alle med 
smart udtræk - 2 størrelser, 4 farver - heraf 3 i anti-finger laminat - og med 3 forskellige typer ben.

Meza spiseborde

Mistral vitrineskab
i hvidpigmenteret eg med sorte  
metalben. B 89 x D 32,5 x H 210 cm.  
Vejl. udsalg. 13.775,- 

Meza spisebord 
med i eg med bordplade i "anti-finger" laminat frv. grafit.  
L 165 x B 90 cm.  Vejl. udsalg. 7.250,- 
L 210 x B 100 cm.  Vejl. udsalg. 8.483,- 
Bordet kan øges med op til  
2 tillægsplader til L 245 cm.  
2 stk. Vejl. udsalg 2.610,-

Mistral skænk
i hvidpigmenteret eg. L 220 x D 42 x 
H 75 cm. Vejl. udsalg. 16.233,- 

Dansk håndværk

Dansk håndværk

Dansk håndværk

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk

Frida stol 
i eg med sæde i naturflet.  
Vejl. udsalg. 4.025,- 

Nyhed!

Tæppe i specialmål
Køb lige den form, farve eller det 
mål, som passer hjemme hos dig. 
Fx. Fluffy tæppe i 400 x 300 cm. 
Vejl. udsalg. 10.188,-
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Edge vangereol
Opstilling som vist i 2 sektioner med  
1 skabsmodul. B 188 x D 32,5 x H 210 cm. 
Vejl. udsalg 13.455,- 

LAMP pendel
I sort jern og fatning i træ. Ø 36 cm.  
Vejl. udsalg. 999,-

Meza spisebord 
med Cross stel i sort metal. Bordplade  
i sort anti-finger laminat.  
L 165 x B 90 cm.  Vejl. udsalg. 7.685,- 
L 210 x B 100 cm.  Vejl. udsalg. 8.990,-

Dansk håndværk

Edge skænk
i sort med låger i eg.  
L 180 x D 42 x H 78 cm.  
Inkl. Sorte stålben.  
Vejl. udsalg 8.730,-

Mette stol 
i sortbejdset bøg m. sort læder  
på sæde og ryg. Vejl. udsalg. 3.440,-
i sortbejdset bøg m. sort læder  
på sædet. Vejl. udsalg. 3.090,-

Dansk håndværk

“ Det bedste ved vores store spisebord er, at vi kan sidde  
 ved det til hverdag uden at skulle rydde ungernes lektier af.  
 Eller vores aviser. De ryger bare ned i den ende, vi ikke  
 sidder ved. Og når vi har gæster, slipper vi for tillægs- 
 plader og ekstra stole. Bordet står altid klar!”

H
JE

M

ME HOS:         H
JEM

ME HOS:Ditte&M
agnus

Nyhed!

Tæppe
Casablanca tæppe 
i sort/beige. 
240 x 340 cm.
Vejl. udsalg. 6.299,-

Bordet kan øges med op til 2 tillægsplader  
til L 310 cm. 2 stk. Vejl. Udsalg. 3.045,- 
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De smukke rustikke plankeborde i Woodi-serien er helt unikke og vil bringe glæde hjemme  
hos de fleste. Bordene er i høj kvalitet og man kan vælge mellem flere størrelser, former,  
ben, farver og kantprofiler. Dette bord vil danne rammen om mange middage og hyggelige  
timer hjemme hos dig.

WOODI spiseborde

SWING stol
i robust design, som kan klare  
hverdagens brug. Stolen har ben  
i sort stål og slidstærkt kunstlæder. 
Vejl. udsalg. 1.499,-

Tæppe i specialmål
Køb lige den form, farve eller det mål, 
som passer hjemme hos dig. Fx. Florenz 
tæppe i 400 x 300 cm.  
Vejl. udsalg. 13.788,-
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PITCH stol
med armlæn som giver en  
god siddekomfort. Ben og  
armlæn i sort stål og gråt  
kunstlæder.  
Vejl. udsalg. 1.799,-

KOM IND 
I BUTIKKEN 

- SÅ FINDER VI 
DEN BEDSTE PRIS 

TIL DIG!

Tæppe i specialmål
Køb lige den form, farve eller det mål,  
som passer hjemme hos dig.  
Fx. Fluffy tæppe i Ø 300 cm.  
Vejl. udsalg. 7.641,-

Billede
120 x 90 cm. 
Vejl. udsalg. 1.689,-

WOODI rundt spisebord
i massivt røget eg og ben i sort stål. Bordet har et  
lækkert rustikt udtryk, hvor fyldte knaster og revner 
giver hvert bord sit helt eget udtryk.  
Ø 80 cm.  Vejl. udsalg.   9.999,-   
Ø140 cm.  Vejl. udsalg. 13.999,- express levering!  
Ø160 cm. Vejl. udsalg. 15.999,-

WOODI  spisebord
i olieret eg og A-stel  i sort stål. Bordet har et lækkert rustikt udtryk, 
hvor fyldte knaster og revner giver hvert bord sit helt eget udtryk. 
Bordet fås med 1, 2 eller 3 planker og med forskellige kantprofiler  
og stel. Som vist med 2 planker.
4 x 90 x 160 cm.   Vejl. udsalg. 10.999,-
4 x 90 x 200 cm.   Vejl. udsalg. 11.999,-
4 x 100 x 230 cm.  Vejl. udsalg. 13.999,- express levering!
4 x 100 x 260 cm. Vejl. udsalg. 14.499,-
4 x 100 x 280 cm. Vejl. udsalg. 15.999,-
4 x 100 x 300 cm. Vejl. udsalg. 17.499,-
4 x 100 x 320 cm. Vejl. udsalg. 24.999,-
4 x 100 x 350 cm. Vejl. udsalg. 28.999,-
4 x 100 x 400 cm. Vejl. udsalg. 34.999,-

Express Levering
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Basta stol
med sorte egetræsben og 
tekstillæder på sædet. 
Vejl. udsalg. 899,-

Vista spisebord
Vista spisebord i hvid laminat  
og ben i sortbejdset massiv eg.  
L 200 x B 95 cm.  
Vejl. udsalg. 5.999,- 
Bordet kan øges med  
2 tillægsplader. L 50 cm.  
Pr. stk. 899,-

Slidstærke overflader i form af laminat og linoleum bliver mere og mere anvendt i vores hjem. 
Spisepladsen er samlingspunkt både til hverdag og når der er gæster - og den skal kunne  
holde til dagligt brug. Vores Vista laminatborde er populære og vi har udvidet familien med  
stel i eg eller olieret eg, som passer ind i den nordiske indretning.

Vista spiseborde

Vista spisebord
Spisebord i antracitfarvet linoleum og ben i massiv 
olieret eg. L 200 x B 100 cm. Vejl. udsalg. 6.999,- 
Bordet kan øges med 2 tillægsplader.  
L 50 cm. Pr. stk. 999,-

KOM IND 
I BUTIKKEN 

- SÅ FINDER VI 
DEN BEDSTE PRIS 

TIL DIG!

Nyhed!

Basta stol
med sort eller hvid skal, 
egetræsben og
tekstillæder på sædet.
Vejl. udsalg. 999,-
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MOTA skænk
i sæbebehandlet eg.   
L 159 x D 45 x H 90 cm.  
Vejl. udsalg. 12.173,-

Lampe
Stavanger pendel i hvid m. brunt 
læder. Fås også i sort. Ø 38 cm. 
Vejl. udsalg. 1.199,-

SWING stol
i robust design, som kan klare 
hverdagens brug. Stolen har ben 
i sort stål og slidstærkt, lysebrunt 
kunstlæder. Vejl. udsalg. 1.499,-

Vista spisebord
Spisebord i hvid laminat  
og ben i massiv eg.  
L 200 x B 100 cm.  
Vejl. udsalg. 5.999,- 
Bordet kan øges med  
2 tillægsplader.  
L 50 cm. Pr. stk. 899,-

Bella reolopstilling
i oliebehandlet eg, bestående af 4-fløjet skænk 
og vitrine m. glashylder og LED-lys. 
Skænk. H 91 x B 159 x D 45 cm.
Vejl. udsalg. 12.503,- 
Vitrine til vægmontage. H 61 x B 159 x D 30 cm. 
Vejl. udsalg. 8.026,-

Bella reolopstilling
i hvidolieret eg, bestående af 5-fløjet skænk og 
vitrine m. glashylder og LED-lys. 
Skænk. H91/61 x B198 x D45 cm (hyldemål 2 x 76 cm). 
Vejl. udsalg. 15.181,- 
Vitrine til vægmontage. H 61 x L 198 x D 30 cm. 
Vejl. udsalg. 11.888,- 

Bella vitrineskab
i hvidolieret eg. 
H 187 x B 81 x D 38 cm. 
Vejl. udsalg. 12.927,- 

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk

Nyhed!

Nyhed!

Dansk håndværk

Tæppe
Trondheim tæppe i  
blå mix. 200 x 290 cm. 
Vejl. udsalg. 4.199,-

Billede
50 x 70 cm. 
Vejl. udsalg. 439,-
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Skovby Møbelfabrik i Østjylland er et familieforetagende, baseret på dansk design og kompromisløst 
håndværk. Grundlagt i 1933 er det i dag en moderne fabrik, drevet af familiens 3. generation af 
snedkere, der skaber dansk design, hvor et stærkt æstetisk udtryk hænger sammen med moderne, 
innovative funktioner.

Skovby Møbelfabrik

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk

SM812 Skalstol med armlæn kan løftes væk fra gulvet,  
så robot-støvsugeren nemt kan komme rundt.

SM801 skalstol
i sort Wengé uden polstring med 
ben sort stål. Vejl. udsalg. 1.999,- 

SM812 skalstol 
Stol i hvidolieret eg med slidstærkt 
stof, som fås i flere farver, og sorte 
stålben. Vejl. udsalg. 2.999,- 

SM803 skalstol
i hvidolieret egefinér, stjernefod i 
sort stål. Vejl. udsalg. 2.499,- 

Nyhed!

Dansk håndværk

Vi forhandler møbler fra gode,  
danske møbelfabrikker: Dette symbol  
viser, at møblerneer både designet  

og fremstillet i Danmark –  
Dansk håndværk!
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SM10 spisebord
Flot spisebord med integreret "butterfly" tillægsplade. 
Bordet er i hvidolieret eg med slidstærkt, gråt "stone"- 
laminat på toppen. L 175/263 x B 95cm. 
HJEMME HOS os FAST LAV PRIS 9.999,-

SM307 vitrineskab
i hvidolieret eg. H 182 cm.  
Vejl. udsalg. 12.999,- 

SM306 skænk
i hvidolieret eg. L 194 cm.  
Vejl. udsalg. 11.999,- 

SM131 EMH Skrivebord 
i massiv, hvidolieret eg. Bordet 
har skuffe og 2 USB-porte til 
opladning. L 115 x B 55 cm.  
H 74 cm. Vejl. udsalg 5.999,- 

SM10 
spisebord

  9.999,-
HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

Dansk håndværk

Dansk håndværk

Plads
 til alle!

“ Vi sidder altid ved det spisebord – Når børnene 
 laver lektier, når vi spiller et spil – og selvfølgelig 
 også når vi spiser. Det er her, vi er en familie.”

H
JE

M

ME HOS:         H
JEM

ME HOS:

familien

Mærkedahl

Tæppe i specialmål
Køb lige den form, farve eller det mål, som 
passer hjemme hos dig. Fx. Glanzing tæppe i 
300 x 300 cm. Vejl. udsalg. 9.351,-

Billede
80 x 110 cm. 
Vejl. udsalg. 1.299,-
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CASØ 700 serien er udviklet i samarbejde med Steffensen&Würtz. Møbelserien er i et klassisk,  
stilsikker og lækkert design, hvor funktionalitet og udseende går hånd i hånd.

CASØ 700 ser ien

Express Levering

Kombiner de viste møbler og  
få din egen spisestue leveret med 

express-fart. Så skal du bare 
invitere og servere! Casø 700 spisebord

i hvidolieret eg m. sort nanolaminat. 
Inkl. butterfly tillægsplade integreret i bordet. 
L 200/300 x B 100 cm. 
Vejl. udsalg. 12.499,- 
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Sweetseat stol
i hvidolieret eg m. sort læder. 
Vejl. udsalg. 2.999,- 

Casø 700 highboard
i hvidolieret eg m. sort nanolaminat.
L 133 x H 132 x D 40 cm. 
Vejl. udsalg. 13.499,- 

Casø 700 skænk
i hvidolieret eg. L 183 x H 81 x D 40 cm. 
Vejl. udsalg. 11.499,- 

Casø 700 vitrineskab
i hvidolieret eg. L 123 x H 191 x D 40 cm.
Ekskl. lys.  Vejl. udsalg. 12.499,- 
Lys inkl. trafo til træhylder. 999,-

For Steffensen&Würtz handler 
design om at skabe produkter, 
som tilføjer værdi i hverdagen. 
– Vi har i designet af CASØ 
700 haft fokus på at skabe 
bløde, men definerede over- 
gange mellem elementerne, 
hvor vi har arbejdet i spæn-

dingsfeltet mellem det bløde og 
stringente udtryk for at skabe  

et elegant og roligt miljø.
Møblerne skaber et elegant og 
roligt miljø, der danner ramme 
for hjemmets aktiviteter. Serien 
er fremstillet i delmassiv eg, 

med mulighed for topplader og 
fronter i antracit nano laminat 
og træet er behandlet med en 

hvidolie, der gør serien lys  
og lækker at se på.

KOM IND 
I BUTIKKEN 

- SÅ FINDER VI 
DEN BEDSTE PRIS 

TIL DIG!
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Rustic Curve langbord
med bordplade i 40 mm massiv, 
hvidolieret eg m. rustik barkkant, 
m. X-stel i sortlakeret jern. 
180x100 cm. Vejl. udsalg. 11.900,‐
200x100 cm. Vejl. udsalg. 12.500,‐
220x100 cm. Vejl. udsalg. 13.999,-
240x100 cm. Vejl. udsalg. 13.800,‐
260x100 cm. Vejl. udsalg. 14.400,‐
280x100 cm. Vejl. udsalg. 16.800,‐
300x100 cm. Vejl. udsalg. 17.700,‐

Tillægsplade L 50 cm. 
Vejl. udsalg. 2.590,-

Rustic skænk
i massiv hvidolieret eg og m.  
sorte greb og ben. L 180 x H 80  
x D 40 cm. Vejl. udsalg. 13.485,- 

Casablanca tæppe
klassisk fladvævet tæppe med skridsikker 
bagside. Findes i forskellige mønstre, farver 
og størrelser. Som vist i farve light grey/
charcoal grey.  200 x 290 cm.  
Vejl. udsalg. 4.299,-

Jane stol
i sortlakeret bøg med ægte 
sort læder på sædet.  
Vejl. udsalg. 1.499,-

Ellight Drops pendel  
i sort/mørkt træ.  
Ø38 cm.   
Vejl. udsalg. 1.799,-
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Hu40 stol
med håndtag og springindlæg, 
monteret m. kraftigt læder. 
Vejl. udsalg. 1.499,-

Hu40 stol
med håndtag og springindlæg, 
monteret m. kraftigt sort læder og 
krom stel. Vejl. udsalg. 1.499,-

CLICK stol med armlæn
i læder. Fås i flere farver. 
Vejl. udsalg. 3.499,- 

Ciro stol
i slidstærkt stof i læderlook og  
firkantede, sorte ben. Fås i flere 
farver. Vejl. udsalg. 1.999,- 

Basta stol 
med hvid skal, egetræsben og 
tekstillæder på sædet.  
Vejl. udsalg. 999,- 

Jane stol
i sortlakeret bøg med ægte 
sort læder på sædet. 
Vejl. udsalg. 1.499,-

Basta stol 
med sort skal, egetræsben og  
tekstillæder på sædet.  
Vejl. udsalg. 999,- 

Fås også med sorte egetræsben  
og tekstillæder på sædet. (se side 10) 
Vejl. udsalg. 899,- 

Sweetseat stol
i hvidolieret eg m. sort læder. 
Vejl. udsalg. 2.999,- 

Spisebordsstole

Du skal sidde godt – også mens du spiser. Og det skal dine gæster også. Måske bliver I siddende 
længe efter desserten er spist. Se og prøv det store udvalg af spisebordsstole HJEMME HOS os.

Ciro stol
i lækkert, mørkebrunt læder og 
børstet stålstel. Vejl. udsalg. 2.499,-

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk
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PITCH stol
med armlæn i sort stål og kunstlæder. 
Fås i flere farver. Vejl. udsalg. 2.399,- 
Fås også uden armlæn. 2.099,-

SWING stol
i robust design, som kan klare 
hverdagens brug. Stolen har ben i 
sort stål og slidstærkt, kunstlæder 
eller stof. Fås i flere farver. 
Vejl. udsalg. 1.499,- 

KOM IND 
I BUTIKKEN 

- SÅ FINDER VI 
DEN BEDSTE PRIS 

TIL DIG!

Express Levering

Express Levering
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Kvalitet og bæredygtighed går hånd i hånd, når du vælger Findahl By Hammel. Hammel 
tager ansvar for miljøet og medarbejdernes trivsel, samtidig med, at der skabes stole i høj 
kvalitet. Stolene er, ligesom resten af produkterne i Hammel Furniture familien, fremstillet  
i Danmark. Når du køber Findahl By Hammel, får du et stykke kvalitetsfuldt dansk  
møbelhistorie med hjem.

Line stol
i sæbebehandlet bøg 
m. stofsæde.  
Vejl. udsalg. 1.875,-

Mosbøl stol
i sæbebehandlet bøg 
m. lædersæde.  
Vejl. udsalg. 1.965,-

Icon stol
i sæbebehandlet bøg 
lædersæde.  
Vejl. udsalg. 3.065,-
Stabelbar op til 6 stk.

Ponti stol
i sæbebehandlet bøg 
m. stofsæde.  
Vejl. udsalg. 1.640,-

Frida stol
i sæbebehandlet bøg
m. stofsæde.  
Vejl. udsalg. 2.425,-

Dora stol 
i sæbebehandlet eg 
med sort læder.  
Vejl. udsalg. 3.225,-

Jakob stol
i sæbebehandlet bøg
m. lædersæde.  
Vejl. udsalg. 2.425,-
Stabelbar op til 6 stk.

Karla stol
i sæbebehandlet eg m. sort 
læder på sæde og ryg.  
Vejl. udsalg. 2.840,-

Nybøl stol
i sæbebehandlet bøg 
m. stofsæde.  
Vejl. udsalg. 1.850,-

Freja stol
i sæbebehandlet bøg 
m. fletsæde. 
Vejl. udsalg. 3.400,-

Vælg den far ve der passer dig !

Alle Findahl By Hammel stole fås i en række forskellige træsorter og
overfladebehandlinger. Stolene fås bl.a. i samme farver som Mistral reolen,  

mod et tillæg på 375,- pr. stol. Se farveudvalget på hjemmesiden.
www.hammel-furniture.dk

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk

Findahl By Hammel

Mette stol
i sæbebehandlet eg  
m. lædersæde og -ryg. 
Vejl. udsalg. 3.465,-

Dansk håndværk
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Mistral reolsystemet er udviklet med øje for dig, der vil skabe dit eget udtryk – personligt og 
funktionelt. Du bestemmer nemlig selv, hvordan modulerne sættes sammen til lige netop din reol. 
Mistral fås i 16 forskellige farver og træfinérer.

Mistral

Dansk håndværk

Mistral skab
i hvidpigmenteret eg.  
B 86 x H 61 x D 42 cm.  
Inkl. ben H 39 cm.  
Vejl. udsalg 8.935,-

Mistral skænk
i hvidpigmenteret eg med 
fronter i antracit. Inkl. ben.  
L 220 x H 76 x D 42 cm. 
Vejl. udsalg. 15.296,-

Mistral skænk
i hvidpigmenteret eg.  
Som vist inkl. træben.  
H 148 x B 119,5 x D 42 cm.  
Vejl. udsalg. 14.201,-

Mistral skænk
i snehvid. Som vist. H 147 x B 119,5 x  
D 42 cm. Vejl. udsalg. 10.566,-

KOM IND 
I BUTIKKEN 

- SÅ FINDER VI 
DEN BEDSTE PRIS 

TIL DIG!

Meza bord 
i egefinér med hvidpigmenteret lak. L 210 x B 100 cm. 
Vejl. udsalg. 6.598,- 
Kan øges med op til 2 tillægsplader til L 310 cm.  
Vejl. udsalg. 2.320,-

Frida stol
i sæbebehandlet eg
m. fletsæde.
Vejl. udsalg. 4.025,-
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Edge by Hammel er en reolserie med mange muligheder for at sætte sit eget præg på sin reol. 
Vælg mellem mange moduler, fronter, skuffer, farver m.v. En serie med kant. Stilfuld, grebsfri og 
minimalistisk – dansk design fra Hammel. 

Edge

Edge Vange reol
Komplet som vist inkl. sorte hylder og skabs- 
moduler med fronter i hvidpigmenteret eg. 
Bredde 270 cm. Vejl. udsalg. 24.622,-

Edge Vange reol
Komplet som vist inkl. sorte hylder og skabs- 
moduler med fronter i hvidpigmenteret eg. 
Bredde 132 cm. Vejl. udsalg. 13.658,-

Edge skænk
i snehvid med fronter i hvidpigmen- 
teret eg. B 180 x H 45,5 x D 42 cm.  
Vejl. udsalg. 9.464,-

Dansk håndværk

Dansk håndværk

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk

Edge overskab
B 180 x H 45,5 x D 32,5 cm.  
Vejl. udsalg. 6.760,- 

Mette stol
i sæbebehandlet eg
m. fletsæde.
Vejl. udsalg. 3.725,-
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DET RÅ LOOK GÅR IGEN på det lille hjemmekontor, hvor en vandskuret 
væg pryder værelset for et smukt struktureret udtryk. En lille grøn plante 
og en vintage skrivemaskine, som Kenneth har arvet af sin farmor, er 
med til at tilføje noget friskt og unikt til rummet.

I en forstad til en storby, ligger der en skøn lille villa på 137 m2.  
Her bor Sophie og Kenneth, som købte det lille hjem for et års tid  
siden, da de efter sigende havde fundet deres drømmebolig.  
De to bliver nu snart til tre, og parret glæder sig til at de for alvor  
bliver til en lille familie i deres nye hjem. Vi har fået lov til at tage  
et kig hjemme hos parret, der fortæller lidt om deres inspiration  
og yndlingsrum.
- Da vi købte huset i starten af 2017, var det de store, lyse vindues- 
partier og de luftige rum med højt til loftet, der gjorde udfaldet. Lyset 
er noget helt særligt i vores hjem. Det er med til at skabe en utrolig 
følelse af hygge og velvære, og specielt i spisestuen hvor der er et 
fantastisk lys morgen til aften, fortæller Sophie.
- Vi er begge vilde med den nordiske stil og dens enkle udtryk, men 
ville også indarbejde rå og rustikke elementer som man typisk ser i 
det mere moderne, urbane hjem, forklarer Kenneth.
Her er spisestuen et perfekt eksempel. Rummet er bygget op omkring 
naturlige materialer med fokus på klassiske møbler i massivt træ 
– tilsat farverige detaljer og kunst. Skænkens enkle og elegante 
form fremhæves af den varme væg og skaber liv og dynamik til 
indretningen.
- Der er ingen tvivl om, at spisestuen er vores yndlingsrum, lyder det  
fra Sophie. Det er her vi drikker en god kop kaffe hver morgen og 
gør klar til en ny dag. Nu glæder vi os bare til at vi bliver tre om  
det fine spisebord.

DET NATURLIGE er noget som Sophie 
går meget op i, og derfor rister hun 
sin egen müsli med masser af nødder 
og tørret frugt til deres daglige mor- 
gengrød. Det er simpelt og nemt at 
variere, og skaber en skøn bund 
for resten af dagen. Morgenmad 
er jo det vigtigste måltid på dagen, 
forklarer hun.

H
JE

M
ME HOS:         H

JEM

ME HOS:Sophie &
 Kenneth

1. Mistral skab, i hvidpigmenteret eg. B 86 x H 61 x D 42 cm.  
Inkl. ben H 39 cm. Vejl. udsalg. 8.935,-. Meza bord i egefinér med 
hvidpigmenteret lak. 165 x 90 cm. Vejl. udsalg. 5.931,-. Mette stol,  
i sort eg m. lædersæde og -ryg. Vejl. udsalg. 3.440,-

1
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“ Lettere  
 at sige pyt”

Plejemidler

Guardian Skumrens
Guardian Skumrens er specialudviklet 
til at rengøre og rense alle former for 
tekstiler – kan også anvendes på tæpper. 
Produktet fjerner effektivt pletter fra kaffe, 
rødvin, sodavand, syltetøj, frugt, bær og 
lignende. 139,-

Guardian Tekstil Imprægnering
Guardian Tekstil Imprægnering beskytter 
nemt og effektivt møbler med stofbetræk 
og andre tekstiler. Produktet ændrer ikke 
på stoffets naturlige egenskaber, udseende 
og åndbarhed, men giver det en usynlig 
beskyttelse. 219,-

Guardian Hvidpigmenteret Olie
Guardian Hvidpigmenteret Olie anvendes til 
oliering af ubehandlet træ, hvor der ønskes et 
hvidt pigment eller til pleje af i forvejen hvid-
pigmenteret olieret træ. Olien indeholder ingen 
opløsningsmider og er baseret på de fineste og 
reneste olier, virker vandafvisende og beskytter 
træet mod udtørring. 139,-

Guardian Ædeltræsolie
Guardian Ædeltræsolie anvendes til ved-
ligeholdelse af ubehandlede eller olierede 
møbler i hårde træsorter som bøg, ask, eg, 
teak, merbau og lignende. Den terpentinfrie 
olie er baseret på de fineste og reneste olier, 
virker vandafvisende og beskytter træet mod 
udtørring. 139,-

Guardian Trærens
Guardian Trærens er specielt udviklet til effektiv 
rengøring og affedtning af ikke-lakerede  
indendørs træoverflader. Produktet er baseret 
på naturlige sæber - et universalrengørings- 
middel til træ. 139,-

Guardian Læderplejesæt
Guardian Læderplejesæt indeholder alt 
hvad der skal bruges til vedligeholdelse 
af anilin, semianilin samt dækfarvet 
læder.

250 ml. Guardian Læderrens
250 ml. Guardian Lædercreme
2 stk. Påføringssvampe

Produkterne i Læderplejesættet hjælper 
med at bevare læderets naturlige egen-
skaber og udseende. Ved regelmæssig 
pleje med Guardian Læderrens og 
Guardian Lædercreme reduceres risi-
koen for udtørring, ridser og farvetab 
betydeligt. 299,-
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Vista spisebord
i antracitfarvet linoleum og ben i  
massiv olieret eg. L 200 x B 100 cm. 
Vejl. udsalg. 6.999,- 
Bordet kan øges med 2 tillægsplader. 
L 50 cm. Pr. stk. 999,-

Bella skænk
i hvidolieret eg,  
H91/61 x B198 x D45 cm 
(hyldemål 2 x 76 cm).  
Vejl. udsalg. 12.173,-

SWING stol
i robust design, som kan klare 
hverdagens brug. Stolen har  
ben i sort stål og slidstærkt,  
kunstlæder. Vejl. udsalg. 1.499,- 

Tæppe
Trondheim tæppe i blå mix. 200 x 290 cm. 
Vejl. udsalg. 4.199,- 

Lampe
Stavanger pendel i hvid m. brunt
læder. Fås også i sort. Ø 38 cm.
Vejl. udsalg. 1.199,-


