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HJEMME HOS

Personlige møbler
til personlige hjem
Matcher dine møbler dit liv? Kom forbi din lokale HJEMME HOS forhandler og fortæl os om dine
drømme, så hjælper vi med at gøre dem til virkelighed – altså når det handler om møbler.
Vi har rådgivet 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.
Vi har også gode møbler til fast lav pris. Og hvis du ønsker at dele prisen på dine nye møbler over
f.eks. 20 måneder, hjælper vi med finansiering – uden renter og oprettelsesgebyrer.
På gensyn HJEMME HOS en af Danmarks største uafhængige møbelkæder.

For aktuel pris, kampagner og tilbud – tjek
hjemmehos.dk eller spørg din lokale møbelhandler

Dansk håndværk

Okselæder

Modulsystemer

Express levering

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

Ønsker du dig en sofa i ægte
okselæder, så kig efter dette
symbol. Så er der ægte læder
på minimum alle slidflader.

Dette symbol viser, at her
kan du selv være kreativ og
bygge et møbel, som passer
fuldstændig til dit hjem og
dine behov.

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

Kom ind i butikken og lad dig
inspirere – vi hjælper gerne.

Læs mere om Skyline sofaen på s. 14.
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GUARDIAN

Giv dine møbler en
kærlig hånd

Finansiering
0

kr.

i renter og
oprettelse!

Vi kan hjælpe med at finansiere dine nye møbler i samarbejde med
Express Bank. Lån op til 30.000 kr. rentefrit i 20 måneder.
1/ 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.

0% i rente, 0 kr. i oprettelse
49 kr. i kreditgebyr pr. måned
Simpel ansøgning med NemID
Ansøg om det beløb, som du ønsker at
købe varer for min. 5.000 kr. og maks.
30.000 kr. ved at sende en SMS med
EB HJEMME til 1231 eller spørg i en
HJEMME HOS butik. Du underskriver
kreditaftalen med dit NemID og er klar
til at handle. Medbring dit NemID samt
gyldig billed-ID.

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.
5/ GUARDIAN TRÆRENS
Guardian Trærens er specielt udviklet
til effektiv rengøring og affedtning af
ikke-lakerede indendørs træoverflader.
Produktet er baseret på naturlige sæber
– et universalrengøringsmiddel til træ.

2/ 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.

Hvad koster det?
Eksempel: Samlet kreditbeløb
20.000 kr. Månedlig ydelse 1.049 kr.
i 20 mdr. Samlede kreditomkostninger
980 kr. Samlet tilbagebetalingsbeløb
20.980 kr. Fast debitorrente
0% i 20 måneder. ÅOP 5,7%
(forudsat automatisk kortbetaling).

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

3/ GUARDIAN HVIDPIGMENTERET OLIE
Guardian Hvidpigmenteret Olie anvendes
til oliering af ubehandlet træ, hvor der
ønskes et hvidt pigment eller til pleje af i
forvejen hvidpigmenteret olieret træ. Olien
indeholder ingen opløsningsmidler og
er baseret på de fineste og reneste olier,
virker vandafvisende og beskytter træet
mod udtørring.

250 ml. Guardian Læderrens
250 ml. Guardian Lædercreme
2 stk. Påføringssvampe
Produkterne i Læderplejesættet hjælper
med at bevare læderets naturlige
egenskaber og udseende. Ved regelmæssig
pleje med Guardian Læderrens og
Guardian Lædercreme reduceres risikoen
for udtørring, ridser og farvetab betydeligt.

4/ GUARDIAN ÆDELTRÆSOLIE
Guardian Ædeltræsolie anvendes til
vedligeholdelse af ubehandlede eller

Kreditbeløb

Mdl. betaling
i 20 mdr

Samlede kreditomkostninger

Samlet tilbagebetalingsbeløb

ÅOP (forudsat
automatisk kortbetaling)

5.000 kr.

299 kr.

980 kr.

5.980 kr.

23,4%

8.000 kr.

449 kr.

980 kr.

8.980 kr.

14,4%

10.000 kr.

549 kr.

980 kr.

10.980 kr.

11,5%

15.000 kr.

799 kr.

980 kr.

15.980 kr.

7,6%

20.000 kr.

1.049 kr.

980 kr.

20.980 kr.

5,7%

30.000 kr.

1.549 kr.

980 kr.

30.980 kr.

3,8%
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6

Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftalen.
Finansieringen udbydes i samarbejde med Express Bank.
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Stuen
Hjemme Hos os må vi godt
tage en lur i stuen!

DEN KLASSISKE STUE

NAPOLI SOFA – TIL HURTIG
L E V E R I N G . Hvis du ikke vil vente
på at få en ny sofa hjemme hos dig,
kan Napoli som vist i sort læder
leveres med kort varsel.

I N S P I R E R E T ? Brug sofabordet
som et aktivt element i indretningen
ved at vælge en overflade, der skaber
kontrast til resten af dine møbler
– fx trælook sammen med bløde,
vamsede tæpper og tekstiler.

1

2

3

4

1/ Napoli 3+2,5 pers. Sofa i læder. Lækkert og robust sofasæt med rammer i massiv, fingertappet fyrretræ og nozagfjedre og med
koldskum og duntop i sædehynder. Monteret med kraftigt læder. 3 pers. L 218 cm. 2,5 pers. L 188 cm.
2/ Katrine sofabordssæt. Her vist i flot trælook laminat og stålben. Vælg mellem flere farver. Str. 42 x 67 cm. Str. 89 x 126 cm.
3/ Tæppe Alicante. Guld. 135 x 200 cm. 4/ Trentino 3+2 pers. sofa i stof eller læder fra norske Brunstad. Flot og elegant sofa i tidløst design,
hvor armen er integreret i rammen uden synlige samlinger. Fås som 2,5- og 3-pers. sofa og i stof og læder. Her vist i klassisk
cognacfarvet læder. 2,5 pers. L 178 cm. 3 pers. L 205 cm.
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COFFEE SOFA

COFFEE SOFA

Det grønne valg

INSPIRERET?
SM 244 sofabord er et elegant
sofabord i sort med keramik-plade,
som passer flot til moderne sofaer
i stof og læder. Bordet er del af en
serie fra Skovby Møbelfabrik, hvor
du kan kombinere bordplader med
forskellige bentyper. Spørg din lokale
møbelhandler. Bordene fås
i flere farver og størrelser. Her har vi
vist bordet med sort keramik-plade
og sort stålstel. L 130 x 65 cm. H 43
cm. Bordet er forberedt til en praktisk
skuffe til opbevaring.

Coffee modulsofa er af høj kvalitet og repræsenterer noget af det bedste inden for modulsofaer.
Det er muligt at tilpasse sofaen ud fra dine ønsker og behov. Det gælder både størrelse,
farver, siddekomfort m.v. Uanset hvilken kombination du vælger, så er alle bærende rammer
i massiv FSC-certificeret træ, og de fleste materialer er Øko-tex certificeret. Som standard er der
koldskum i sæde og ryg, men de fås også med fjer i puderne. Coffee sofaen er en model, der skal
mærkes og opleves, for at få den helt rigtige fornemmelse af kvaliteten. Vi sørger for at du får en
sofa, som kan holde mange år med dig – så er det bare op til dig, hvordan den skal se ud.

1

2
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1/ Coffee Day sofa med open-end Høj kvalitet I hver detalje kendetegner dette modulsystem, som vi er stolte af at præsentere.
Sofaen her er med duntop som giver et naturligt flot udtryk. På denne opstilling har vi valgt at sætte lækker semi-anilin læder ”Bolzano” I en
varm gråbrun ”lava” farve, men sofaen fås I mange opstillinger, stof- og læderkvaliteter. Kom ind i butikken og prøv den enestående kvalitet.
L 276/210 cm. H 95 cm. Nakkestøtte 52 cm. er tilkøb. 2/ Compass gulvlampe i Sort lakeret metal, fra Halo Design er en ny serie fra 2021,
hvor der er lagt vægt på at få et godt æstetisk Dansk design kombineret med et industrielt look. H 155 cm. 3/ SM 244 sofabord med sort
keramik-plade og sort stålstel. L 130 x 65 cm. H 43 cm. 4/ Håndlavet viscose tæppe Saga. Grey str. 160 x 230 cm.

1/ Coffee Day U-sofa i gennemført kvalitet. Sofaen er opbygget af de bedste materialer, som sikrer lang holdbarhed. Vi har valgt et flot grønt tekstil
til denne opstilling, men sofaen fås i mange opstillinger, stof- og læderkvaliteter. L 350/210 cm. H 98 cm. Nakkestøtte 62 cm. er tilkøb.
2/ Globe stol og fodskammel. Skøn lænestol med liggefunktion designet af Jahn Aamodt. Stolen har Syncro Backup som giver en ergonomisk
korrekt hvilestilling i alle positioner. Stolen har desuden swing-back som betyder at den altid drejer tilbage til udgangspositionen. Globe er her vist i
flot, blødt mørkegrønt stof og med sortlakeret aluminiumssokkel. 3/ SM 244 rundt sofabord i sort med keramik-plade, som passer flot til moderne
sofaer i stof og læder. Her vist i Ø 99 cm. H 44,50 cm. 4/ Compass gulvlampe i antik messing fra Halo Design er en ny serie fra 2021, hvor der er lagt
vægt på at få et godt æstetisk dansk design kombineret med et industrielt look. H 155 cm. 4/ Luvtæppe Sensation. Green str. Ø160 cm.
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LIVING ROOM – STREET

Slængeværdien
er helt i top
Ny model STREET i LIVING ROOM serien. Smart, dyb sofa med plads til hele familien – både dem
der vil sidde, og dem der vil ligge på langs. Street har en fantastisk komfort med dun/silicone
i hynderne. De viste aflange puder er en del af sofaens design, og der følger 1 for hver ryghynde
med, når du vælger en Street opstilling. Sofaen kan naturligvis tilpasses dig, med mulighed for
forskellige moduler og masser af forskellige farver.

Nyhed!

1
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1/ LIVING ROOM CITY model STREET. Her vist som stor hjørnesofa med open-end og i lækkert, slidstærkt stof, som fås i flere farver og ben
i eg. L 326/235 cm. 2/ Cuba loungestol med drejesokkel. Let og elegant drejestol med dejlig komfort. Cuba har mange anvendelsesmuligheder
– fx i stuen, entreen, gæsteværelset m.v. Stolen fås i mange stof- og læderfarver og kan dermed tilpasses, så den matcher til hjemmets øvrige
møbler. Her er stolen vist i stof, som matcher Street sofaerne, men den fås i mange kvaliteter. 3/ NYHED TEATIME sofabordssæt med
sildebensmønster i eg ”smoked oil” og sort metalstel. Sælges kun som sæt. Mål: Ø 75/58 cm. Sættet fås også i hvidolieret eg til samme pris.
4/ Fladvævet uldtæppe Copenhagen. Green str. 200 x 290 cm.

1/ NY LIVING ROOM STREET. Her vist med ekstra bred chaiselong i lækkert, slidstærkt stof, som fås i flere farver, og sorte
ben. L 300/190 cm. 2/ Puf i velour. Puffen er velegnet både som ekstra siddeplads og til at lægge fødderne op på. Her vist
i lækker velour, som fås i flere farver. Ø75 cm. H 42 cm. 3/ Håndvævet tæppe Migo. Midnight mix str. 140 x 200 cm.
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LIVING ROOM CITY

LIVING ROOM – CITY

Sæt dit personlige præg
på din nye sofa

Du kan få præcis den sofa, der fuldender din stue.
Med Living Room bestemmer du nemlig selv.
Living Room giver dig en lang række muligheder
for at sætte dit personlige præg på din nye sofa.
Du bestemmer selv: dit yndlingsstof eller læder og
ben af træ eller stål. Hvilken opstilling, og hvilke
armlæn, din sofa skal have. Du vælger også hvilke
indbyggede funktioner, sofaen skal have.

Vælg blandt 3 typer armlæn til din Living Room City sofa.
Kun
HJEMME
HOS os!

Arm 2646

Arm 2649

Du kan oven i købet vælge mellem 3 typer Living
Room byggesofaer: CITY, SKYLINE eller STREET.
Design din egen Living Room City med vores 3D
byggeprogram på hjemmehos.dk

Arm 2647
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1/ Living Room City hjørnesofa med open-end Dejlig, rummelig sofa, monteret med lækkert stof i ”nubuck-look” som fås
i flere farver og elegante sorte stålben. Ønsker du en anden, større, mindre opstilling, så se vores 3D byggesystem på
webshoppen. L 270/210 cm. 2/ Havanna loungestol i stof. Smart drejestol monteret med lækkert stof m. ”nubuck-look”,
som fås i flere farver, og sort sokkel. 3/ Vista sofaborde med hvid laminat. Ben i sortbejdset træ.
4/ Håndlavet tæppe Stockholm. Brown str. 160 x 230 cm.

1/ Find de viste opstillinger – og mange flere på hjemmehos.dk. 2/ Living Room City sofa med bred chaiselong. Lækker sofa
med stor slængeværdi på den brede chaiselong. City er et byggesystem, så du har selv mulighed for at kombinere din opstilling via
linket til vores 3D-byggesystem på webshoppen. Her vist monteret med slidstærkt stof, som fås i flere farver og sorte træben.
L 276/163 cm. 3/ Living Room City Puf. Måske den ekstra siddeplads, du nogle gange mangler – eller et sted at smide benene op?
Her er puffen vist med lækkert stof i ”nubuck-look” og sorte træben. L 80/60 cm. H 46 cm.
4/ Fladvævet uldtæppe Copenhagen. Rust str. 200 x 290 cm.
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LIVING ROOM – SKYLINE

LIVING ROOM – SKYLINE

Møbler med
muligheder

I N S P I R E R E T ? Det kan være svært at
forestille sig, hvordan et møbel tager sig ud
i netop dit hjem. Skyline giver mulighed for
at modulere efter dine ønsker og behov.
Herudover gør den korte sædedybde, at du
sidder rankt og behageligt.

Skyline er en modulsofa i Living Room serien, hvor rygpuderne er fastgjort med
praktiske lynlåse, og hvor sædepuderne er løse og kan byttes rundt. Sofaen fås med flere slags
indlæg i ryg- og sædehynder og med pocket fjedre i sædehynder som tillæg. Her har du også
mulighed for at vælge el-betjente funktioner i sæderne.
Bemærk! Søger du en sofa med kort sædedybde – så er det Skyline, du skal kigge på.

Arm 1 – 24 cm.

Arm 2 – 21 cm.

Arm 4 – 12 cm.
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1/ Living Room Skyline. Sofa med chaiselong med faste ryghynder med lækkert silicone-fyld og løse siddepuder i formstøbt skum. Her vist med
chaiselong – hvor opstillingen er “vendbar”. Sofaen er her monteret med kraftigt, slidstærkt stof, som fås i flere farver. Nakkestøtte er tilkøb.
2/ ONE Sofabord. Designed by Carsten Buhl - fremstillet hos Hammel Møbelfabrik. Bordet er nordisk design med et twist, let og alligevel solidt. Den
enkle kombination af 2,5 cm bordpladen og de solide ben giver et smukt og moderne look. Her vist i str. 60x60 cm med sort Fenix laminat.
3/ Håndvævet tæppe Migo. Midnight mix str. 140 x 200 cm.

1/ Living Room Skyline hjørnesofa m. chaiselong og elfunktioner. Flot opstilling med el-betjente funktioner i 1 sæde samt
chaiselongen. Den viste opstilling er med med faste ryghynder med lækkert silicone-fyld og løse siddepuder i formstøbt skum.
Sofaen er her monteret med kraftigt semi-anilin læder overalt, som fås i flere farver. 2/ ONE Sofabord. Elegant sofabord der passer
til de fleste hjem. Bordet har en bordplade i sort laminat og ben i hvidpigmenteret eg. 3/ Havanna loungestol i stof. Smart drejestol
monteret med lækker velour, som fås i flere farver, og sort sokkel. 4/ Håndvævet tæppe. Bergen Black str 140 x 200 cm.
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LIVO SOFA

Byg din egen sofa

Livo sofaen er et byggesystem, med utallige
kombinationsmuligheder, så du kan bygge din helt
Livo sofa. Sofaen er solidt bygget med massivt træstel
og holdbare sædehynder i sandwich-koldskum med
fibertop. Vælg mellem 7 forskellige armlæn, ben i træ
eller metal og mange stof- og læderfarver.

Mix og match sofaen, så den passer ind hjemme hos dig.

I N S P I R E R E T ? Lyse stoffarver
ser skønne ud og giver en lethed til
stuen, men mange afholder sig fra
at vælge lyse stoffarver, da de kan
være svære at holde. Man skal dog
være opmærksom på at mange af
stoftyperne i dag er smudsafvisende
og lette at rengøre.

LIVO sofa – her vist som 2½ pers.
sofa med stor chaiselong, monteret
med slidstærkt stof og sorte træben.
L 265 cm.

LIVO sofa – her vist som „banansofa“
med slidstærkt stof og sorte træben.
L 278 x 126 cm.

LIVO sofa – her vist som hjørnesofa
med chaiselong, monteret med
slidstærkt stof og træben i natur.
L 336 x 262 cm.

LIVO sofa – her vist som flot
hjørnesofa monteret med slidstærkt
stof og sorte metalben. L 261/261 cm.
Livo puf i stof med sorte metalben.
75 x 75 cm.

LIVO sofa – her vist som hjørnesofa
med open-end med kraftigt læder
overalt og sorte træben.

LIVO sofa. Her vist som flot hjørnesofa monteret med slidstærkt stof og sorte metalben.
L 261/261 cm. Livo puf i stof med sorte metalben. 75 x 75 cm.
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SPRING

SYSTEM+

Flot modulsofa som fås i mange opstillinger. Sofaen har massivt træstel og metalben.
Sædehynderne er fastmonterede, mens ryghynderne er løse. Siddehynderne er med koldskum
og fibertop mens ryghynderne får deres bløde look med en blanding af skumgranulat
og dun samt fibertop.

System+ er modulsofaer med klassisk snit og alligevel helt moderne – designet
af Arild Alnes & Helge Taraldsen. Du kan vælge mellem mange modulvarianter.
Du får 10 års garanti på sædepuder og træværk fra Brunstad. Sædepuder i formstøbt koldskum
sikrer høj komfort og god siddestøtte. Selv efter mange års brug, vil møblerne beholde den
oprindelige form og kvalitet. Og de mange forskellige mulige stoffer gør, at du kan give din sofa
det ekstra, personlige look.

HJEMME HOS FAMILIEN BJERRE

1

HJE

:

System+ hjørnesofa
monteret med
slidstærkt stof Cabana
og ben i ubehandlet eg.
Fås i mange farver og
i læder. L 288/218 cm.
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Nyhed!
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„ Der er knald på det meste af dagen
– så det er godt at have en sofa, hvor
vi også kan slappe af og måske putte
os lidt ind til hinanden.“

M E HOS
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Arme:
1/ Spring hjørnesofa m. open-end. Spring er her vist som 2,5 pers. sofa med open-end i flot, gråt stof og sorte metalben. L 220/262 cm.
2/ Spring puf, som kan bruges både som en ekstra siddeplads eller som en forlængelse af sofaen. Puffen er her vist i flot gråt stof og sorte metalben.
90 x 70 cm. 3/ SM 240 sofabord. Elegant sofabord fra Skovby Møbelfabrik i sort eg med sort nanolaminat og sort stålstel. 54 x 54 cm. H 43 cm.
4/ Luvtæppe Sensation Gold str. Ø160 cm. 5/ Spring 3 pers. sofa m. chaiselong. Spring vist i flot, blåt stof med metalben. L 313/163 cm.
6/ SM452 Vitrineskab i sortlakeret eg og sorte ben i pulverlakeret stål. Skabet har 2 låger og de 4 hylder er i klart glas ligesom der er glas i skabets sider.
Fås også i eg natur. Inkl. 2 LED-spots. B 100 x D 43 x H 162 cm. 7/ SM 840 taburet. Denne smukke og anvendelige taburet er lavet af affaldstræ fra
produktionen i Galten. Træet er smukt sammensat i et klassisk mønster og fås i flere træfarver. Her vist i sortlakeret eg. Ø 39 cm. H 46 cm.
8/ Håndlavet viscose tæppe Saga. Sea str. 160 x 230 cm.
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Alle System+ modeller har en
fast og formstøbt ryg, som giver
god støtte. Formen på armvangen
og sædepuden, er det, som
skiller modellene fra hinanden.
Vælg imellem mange forskellige
moduler, og skræddersy efter
ønsker og behov.

Ben:

Træ farve:
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BELLIS SOFA

SATURDAY U-SOFA

Lækker sofa med vip i nakkestøtter. Fås i flere opstillinger og farver.

Lækker sofa med fjederindlæg i sædehynder. Fås i flere opstillinger og farver.

I N S P I R E R E T ? Med nakkestøtter,
som kan vippes i hældning – og lægges
helt ned, kan du indstille komforten,
som det passer dig. En god løsning
også hvis du vil placere sofaen tæt på
vinduer, så de ikke tager lys.

Kun
HJEMME
HOS os!

TOPSÆLLERT

1

2

2

3

1/ BELLIS sofa med nakkefunktion Lækker sofa med vip i nakkestøtter. Fås i flere opstillinger og farver. L 272/234 cm. Lækker sofa med vip
i nakkestøtter og med FLEX-udtræk i sædet. Med det smarte FLEX system kan sæderne skubbes frem, så man får mere siddedybde til dejlig afslapning
– også perfekt som en ekstra soveplads. Kan fås med og uden FLEX systemet.

1/ Blackstone sofabord med sort metalstel og fiberbeton i sort. Ø 80 cm. Blackstone konsolbord L 140 x D 32 x H 75 cm. Fås også i grå – spørg efter
Greystone. 2/ Saturday U-sofa. Skøn sofa med chaiselong og open-end, med fjederindlæg i sædehynder, monteret med slidstærkt stof.
Express levering som vist i mørkegråt stof. L 148/316/221 cm. Fås også spejlvendt. 3/ Saturday sofaen er her vist som hjørnesofa med
open-end til højre. Sofaen har fjederindlæg i sædehynderne, hvilket giver dig den optimale siddekomfort. Sofaen er monteret med slidstærkt,
gråt stof og ben i sortbejdset træ. Fås også spejlvendt. L 286 x 221 cm.
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DEN KLASSISKE STUE

TESSA

E K S P R E S L E V E R I N G . Tessa
sofasæt og stol har vi til hurtig
levering som vist i sort læder.

2

2

1

E HOS :
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M
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HJEM

HJEM
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E H O S:
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HJEMME HOS CAMILLA

3

„ Stuen er vores frirum.
Vi lader op på forskellige
måder hjemme hos os, så
der skal være plads til, at
nogen sidder med benene
oppe, mens andre har
gang i kreative projekter! “

1/ Tessa klassisk 3+2 pers. Sofa Den klassiske tremmesofa med ben og gavle i sæbebehandlet bøg og sort læder. Fås også i brunt eller
cognacfarvet læder. 3 pers. L 197 cm. 2 pers. L 142 cm. 2/ Hudson gulvlampe LED med 2 skærme i i opalhvidt glas.
3/ ATOM tv-bord i sæbebehandlet eg med 1 låge. Inkl. beslag til vægophæng. H 42 x B 120 x D 38 cm. 4/ ÆRA sofabord i hvidolieret
eg. 70 x 130 cm. Fås i mange størrelser. 5/ Tessa klassisk lænestol Den klassiske lænestol med buet ryg i sæbebehandlet bøg
og sæde og ryg i sort læder. 6/ Tæppe. Leeds, beige/rosa. 140 x 200 cm.

4

1/ Maria stol i sæbebehandlet bøg, monteret med Sevilla Luksus læder dess. 80/02. 2/ Rosenholm 3+2 pers. sofa i ubehandlet eg, duntop
i ryghynder, monteret m. Sevilla Luksus læder dess. 80/02. 3 pers. sofa L 198 cm. 2 pers. sofa L 144 cm. 3/ Rosenholm hjørnesofa. I klassisk
design i lækker kvalitet. Her vist som 2-hjørne-3 med gavle i hvidolieret eg monteret med slidstærkt stof, som fås i flere farver.
Fås også spejlvendt. L 206/262 cm. 4/ Fladvævet Tæppe. Gobelin 50510 Light grey str. 170 x 240 cm
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1/ Tessa klassisk sofa. Den klassiske tremmesofa med ben og gavle
i sæbebehandlet bøg og slidstærkt møbelstof, som fås i 9 flotte farver.
Her vist i elegant, antracitfarvet stof. 3 pers. L 197 cm. 2 pers. L 142 cm.

5/ Tessa klassisk lænestol. Den klassiske
lænestol i sæbebehandlet
bøg og sort læder. Fås også i brunt eller
cognacfarvet læder.
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CLAUSHOLM

LONDON LUX

Til den
kvalitetsbevidste

Oplev ikoniske
storslåede London
Let & modulérbar sofa, hvor du skaber din egen personlige stil.
Til den store eller lille stue, til dit yndlingsværelse eller den store
lejlighed? Mulighederne er mange med vores London sofa.
Se mere på de næste sider og byg din London sofa med vores
3D-byggeprogram på hjemmehos.dk

1

1

2

3

4

5

2

1/ Clausholm 2 pers. sofa i anilin-læder. Sofaen fås i flere stof- og lædertyper og med eller uden duntop på sæderne. Du vælger også selv, om du
vil have de markante kedersyninger (rørsyninger) langs hynder og armlæn. Her vist med lækkert anilin-læder overalt og duntop – både i sæde- og
ryghynder. 2 pers. L 145 cm. 2 pers. D 80 cm. H 45 cm. 3 pers. L 210 cm. D 80 cm. 2/ Clausholm øreklapstol i anilin-læder. Ben i røget eg. B 74 cm.
D 80 cm. H 45 cm. Til stolen findes der en fodskammel, som købes separat. 3/ Katrine sofabordssæt. Vist i flot kombination af stonelook laminat og
trælook laminat og sorte stålben. Vælg mellem flere farver og størrelser. Her vist i 42 x 67 cm. og 89 x 126 cm. 4/ Luvtæppe Alicante sort
160 x 230 cm. 5/ Clausholm 3+2 pers. sofa i ubehandlet eg, monteret m. Sevilla Luksus læder dess. 80/02. L 210 + L 145 cm.

1/ London sofa. Her vist med en smal arm med udvendigt monterede ben. Armen fås til alle opstillinger og i mange læder- og stofdessiner.
Sæder og ryg er med koldskum. Her vist i 3- og 2,5 personers sofaer monteret med slidstærkt stof.
2/ Håndvævet tæppe Dublin. Light grey str. 160 x 230 cm
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LONDON SOFA

LONDON SOFA
TOPSÆLLERT

Er du til stof eller læder?

1
I N S P I R E R E T ? Velour er blevet
utrolig populært – men velour
er ikke bare velour. Der er stor
forskel på slidstyrke og lysægthed.
Spørg din møbelhandler til råds.
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„Det er mig, der står for
indretningen hjemme hos os.
Jeg elsker, at indrette med
blålige toner. Det skaber ro
og samhørighed“

HOS

ME

HJEMME HOS LEONORA

ME

3

1/ LONDON modulsofa som du bygger, som du vil. Her er den vist som hjørnesofa monteret med slidstærkt stof, som fås i flere
farver og sorte træben. L 279 / 251 cm. Sofaen fås med og uden motor til el-betjent, indbygget fodskammel. Nakkestøtte og
dekorationspuder i samme stof er tilkøb. 2/ Baron stol med skammel i smuds-afvisende stof, Dess 401/05, sortbejdset træskal og flot
kromsokkel. Stolen har højderegulerbar nakke og trinløs rygregulering. 3/ Blackstone sofabord med sort metalstel og fiberbeton i sort.
L 85 /85 cm. H 50 cm. 4/ Tæppe Skagen. Dark Blue. 140 x 200 cm.

1/ LONDON 3 pers. XL sofa. London er her bygget som lækker ekstra lang sofa monteret med flot velour, som fås i flere farver, og sorte stålben.
I både sæder og rygpuder er der duntop, som giver en ekstra skøn siddekomfort. Her vist i L 235 cm. Pyntepuder er tilkøb og fås
i mange farver. Her har vi valgt pyntepuder der fås i samme stof og andre farver. Fås i størrelserne 49 x 49 cm og 63 x 34 cm.
2/ Fazet sofabord i slidstærkt, sandgrå linoleum og sorte stålben. Her vist i Ø 80 cm. Fås også i Ø 58 cm og Ø 45 cm.
3/ Håndvævet tæppe Oxford. Dark grey rust str. 160 x 230 cm
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JULIE KLASSISK SOFA MED BUEDE GAVLE

RUGBY OG BARSØ

Klassiske sofaer med
fokus på komfort
Klassisk sofa med fokus på god komfort. Vælg mellem mange stof- og læderfarver,
samt arm med eller uden træbakker. Både den populære Rugby og Barsø fås som
sofasæt og som hjørnesofaer.
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1/ Julie Klassisk tremmesofa – 3+2 pers. som med sine buede armlæn fremstår elegant og organisk på samme tid.
Julie fås i flere varianter af eg og bøg samt i mange stof- og læderfarver. Modellen bestilles som lænestol, 1-, 2- og 3-personers sofa og
i 3 forskellige hjørnesofaer. Her vist i ubehandlet bøg. 3 pers. L 196 cm. 2/ MARIA lænestol i ubehandlet bøg med slidstærkt stof, som
fås i flere farver. 3/ Roma klassisk sofabord i sæbebehandlet bøg. L 120 x 70 cm. H 51 cm. 4/ Håndlavet tæppe Stockholm. Dark grey
str. 140 x 200 cm. 5/ Julie Klassisk tremmesofa i hvidolieret eg med slidstærkt, gråt stof. 3 pers. L 196 cm. 2 pers. L 143 cm.
6/ MARIA lænestol i eg med slidstærkt stof, som fås i flere farver.

1/ Rugby sofa i ubehandlet eg og kraftigt semi-anilin læder/skai, som fås i flere farver. Her med træliste i eg.
3 pers. L 220 cm. 2 pers. L 162 cm. 2/ Æra sofabord i hvidolieret eg. Fås i mange størrelser. Fx. 70 x 130 cm. 3/ BARSØ sofa med lækker komfort.
Sofaen som alle kan lide! Klassisk højrygget sofa, som fås i mange stof- og læderfarver. Her vist med lækkert, sort okselæder.
3 pers. L 216 cm. 2 pers. L 160 cm. 4/ BARSØ hjørnesofa med lækker komfort. Klassisk højrygget sofa, som fås i mange stof- og læderfarver.
Her vist med lækkert okselæder. L 237/297 cm.
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CONFORM LÆNESTOLE

LÆNESTOLE

Stole, der følger
dine bevægelser.
Den svenske producent CONFORM designer stole, hvor ergonomi og kvalitet er
tæt forbundet. Teknologien inde i stolene gør, at stolen følger din krop i enhver
siddestilling. Du skal ikke blot se stolen – du skal sidde i den.

1

2

Christiansø drejestol med indbygget
fodskammel. Drejestol med trinløs
rygregulering, manuel nakkeregulering
og indbygget – ekstra lang – fodskammel.
Stolen er flot at se på og giver en rigtig
god siddekomfort. Stolen fås både som
manuel og med 3 motorer til elektrisk
betjening af fodskammel, rygjustering og
nakkeregulering. Her er stolen vist i kraftigt
sort okselæder.

Årø drejestol med indbygget fodskammel
Flot drejestol i enkelt, tidløst design. Stolen
fås med manuel betjent trinløs ryg- og
nakkeregulering og indbygget – ekstra lang
– fodskammel samt med 3 indbyggede
motorer til betjening af rygregulering,
fodskammel samt nakkeregulering. Her
er stolen vist i kraftigt, cognacfarvet ægte
semi-anilin okselæder.

GROUND drejestol med el-betjente
funktioner. Lækker drejestol, hvor du lader
de el-betjente motorer gøre arbejdet med at
finde den helt perfekte siddestilling. Her har
vi skruet op for lækkerheden ved at betrække
stolen med ægte Anilux-læder og sort
Elegant-sokkel, men den fås i mange stof- og
lædertyper.

Baron stol med skammel
drejestol med læne-/liggefunktion og
højdejusterbar nakkestøtte og trinløs
rygregulering. Stol og skammel er
i lækkert sort læder og egetræ med
sokkel i børstet stål.

HOOK lænestole med drejesokkel
Dejlig lænestol med vip i ryggen, så man kan
tage et hvil. Stolen er enkel i designet, så den
passer til de fleste hjem. Stolen fås i mange
stof- og læderfarver. Her vist i lækkert sort
okselæder og sort stålsokkel.

TOPSÆLLERT
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1/ CONFORM Beyoung stol og fodskammel
Lækker drejestol med fantastisk siddekomfort designet af Jahn
Aamodt. Stolen har Syncro Backup som giver en ergonomisk korrekt
hvilestilling I alle positioner og swing-back, som betyder at den altid
drejer tilbage til udgangspositionen. Stolen fås i mange udgaver, og
er her vist med ekstra høj sæde (+3,5 cm) og ryg (+ 5 cm) i forhold til
standard. Stol og skammel er med lækkert semi-anilin læder overalt
og flot aluminiumssokkel.
2/ CONFORM Prime stol og fodskammel
Klassisk drejestol med flot skal i ubehandlet eg – designet af
Jahn Aamodt. Det synlige træ giver stolen et nordisk look, som
passer godt i den skandinaviske indretning. Stolen har læne-ligge
funktion og swing-back, som betyder at den altid drejer tilbage til
udgangspositionen. Stolen fås i mange udgaver. Her vist med lækkert
semi-anilin læder overalt, skal i ubehandlet eg og sokkel i aluminium.
3/ CONFORM Globe stol og fodskammel Skøn lænestol med
liggefunktion designet af Jahn Aamodt. Stolen har Syncro Backup
som giver en ergonomisk korrekt hvilestilling I alle positioner. Stolen
har desuden swing-back som betyder at den altid drejer tilbage til
udgangspositionen. Globe er her vist i flot, blødt mørkegrønt stof og
med sortlakeret aluminiumssokkel.
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Barsø lænestol med fodskammel
Skøn lænestol med vip i ryggen, så man
kan tage et hvil. Barsø fås i mange stof- og
læderfarver. Her vist med lækkert okselæder
og stålsokkel, og med tilhørende fodskammel.
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DELTA STOLE

GOLF LÆNESTOL

Med sit enkle og klassiske formsprog er Delta stolen en kendt og etableret klassiker. Forskellige
understel og armpuder betyder, du kan vælge mellem otte forskellige Delta modeller. Bare sæt dig roligt
ned og find ud af, hvilken der passer dig bedst. Du får 10 års garanti på sædepuder og træværk fra
Brunstad. Sædepuder i formstøbt koldskum sikrer høj komfort og god siddestøtte. Selv efter mange års
brug, vil møblerne beholde deres oprindelige form og kvalitet.

Elegant drejestol med formstøbt skum i sæde og ryg. Stolen har højderegulerbar nakkestøtte
og fås i 3 størrelser og med manuelle eller el-betjente funktioner. Vælg stolen med indbygget
fodskammel eller med separat fodskammel. Armlæn fås i mange træfarver eller polstret
med samme læder eller stof, som stolen.
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1/ Delta Motion Wood drejestol og skammel med gasfjeder til læne-/liggefunktion og aktiv nakkefunktion. Fås i flere stof- og læderfarver.
Her vist i slidstærkt stof og med arme/sokkel i eg. Fås i flere træfarver. 2/ Delta Adventure lænestol og skammel med trinløs rygregulering
og aktiv nakkefunktion. Her vist i eg monteret m. læder. 3/ Delta Legend lænestol og skammel med trinløs rygregulering og aktiv
nakkefunktion. Her vist i eg monteret m. læder. 4/ Delta Motion drejestol og skammel med gasfjeder til læne-/liggefunktion og aktiv
nakkefunktion. Her vist i kraftig sort læder og kraftig sokkel i sort krom. Fås i mørkebrunt og cognacfarvet læder til samme pris.

1/ GOLF drejestole med indbygget fodskammel. Her vist i str. medium med kraftig semi-anilin-læder overalt med armlæn i eg og sort elegantsokkel. 2/ Håndvævet tæppe Dublin. Light grey str. Ø200 cm. 3/ GOLF drejestole m. fodskammel. Elegant drejestol med formstøbt skum
i sæde og ryg. Her vist i str. medium med manuelle funktioner, skal og sokkel i hvidolieret eg monteret med lækkert slidstærkt stof, som fås
i flere farver. 4/ GOLF drejestole med fodskammel. ”Kom put dig her hos mig” – siger Golf stolen i fåreskind næsten. Den dejligste varme
følelse. Stolen er her vist i str. medium med manuelle funktioner, skal og sokkel i røget eg monteret med ægte fåreskind, som fås
i flere farver og matchende stof på ryggen.
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NORSK KVALITET MED GARANTI
Lænestole fra den norske producent IMG er i virkelig lækker kvalitet, hvor der er tænkt
over de detaljer og funktioner, som giver en helt unik komfort. Stolene er i formstøbt
koldskum og monteret med ægte læder eller slidstærkt stof overalt.
IMG er så sikre på kvaliteten, at de giver 10 års garanti på alle rammer og koldskum
ligesom der er 5 år på alle mekanismer.

LOUNGESTOLE

Bedre indretning.
Fantastisk komfort
Nyhed!

1

10

års
garanti
på ramme
og skum

MeTube loungestolen tegnet af arkitekt Carsten Buhl. En
smuk stol, der med den flotte ryg i formspændt finér, og
ben i massivt træ, der mødes i et A, leder tankerne hen på
den populære Mette spisebordsstol. Rygpuden kan skubbes
op og ned for optimal siddekomfort. Her vist i matlakeret,
hvidpigmenteret eg.

Bris lænestol i stof er designet af Helge Taraldsen med
inspiration fra 60’erne og 70’erne. Stolen har en fantastisk
siddekomfort og er nem at flytte rundt på. Stolen fås med
stof eller læder og i flere træfarver. Her vist med sort
metalstel og slidstærkt Hannah stof, som fås i flere farver

Cuba loungestol med drejesokkel. Let og elegant
drejestol med dejlig komfort. Cuba har mange
anvendelsesmuligheder - fx i stuen, entreen, gæsteværelset
m.v. Stolen fås i mange stof- og læderfarver og kan dermed
tilpasses så den matcher hjemmets øvrige møbler.

Havanna loungestol. Smart lænestol med drejefunktion,
monteret med ægte læder på alle slidflader og sokkel i
børstet stål. Fås i mange stof- og læderkvaliteter. Du har
mulighed for at supplere med en fodskammel (ikke vist).

Nyhed!

2

3

1/ Scandi 1300 lænestol og skammel. Dejlig drejestol med regulerbar ryg og justerbar nakke. Bemærk især den flotte detalje med
stålramme ved armen. Stol og skammel er vist med Prime læder og stof, men fås i flere kvaliteter og farver samt flot sort stålsokkel.
2/ Space 3800 lænestol + skammel med fantastisk komfort, m. regulerbar ryg og højdejusterbar nakke. Monteret m. kraftigt læder
og stålsokkel. Inkl. fodskammel. 3/ Space 3800 stol med indbygget fodskammel Stolen har fantastisk komfort, m. regulerbar ryg og
højdejusterbar nakke. Den er bygget op i formstøbt koldskum og har 360 gr drej. Ryghældning og fodskammel kan reguleres uafhængigt af
hinanden. Her vist monteret m. kraftigt Elite læder og stålsokkel.
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LØFTESTOLE

LØFTESTOLE

Har du brug for hjælp?

Har du lidt svært ved at komme op af lænestolen? Hos HJEMME HOS får du et bredt udvalg
af skønne lænestole med „stå-op-hjælp“. Blot et tryk på en praktisk fjernbetjening, så hjælper
stolen dig med at komme op. Nemt og behageligt. Vi har udvalgt de bedste stole fra de mest
kompetente leverandører og lagt dem på lager, så du kan få din stol leveret inden for få dage.

For mere info om stolene
– besøg løftestole.dk

1

1

2

3

4

2
1/ Sara lænestol m. el-betjent sædeløft. En klassisk og komfortabel lænestol i klassisk design. Sara lænestolen er udstyret med
2 funktionelle motorer til læne-/liggefunktion og sædeløft så du er sikret en behagelig siddekomfort der giver dig optimal støtte. Stolen er med
stel i eg og med slidstærkt gråt stof, der kan holde til hverdagens slid. Den perfekte lænestol til hyggelige aftener i stuen.
2/ Himolla Nora 9010 løftestol med 2 motorer til læne-/liggefunktion og løft. Monteret m. kraftig sort læder. Fås også i slidstærkt
Bodyflux stof. 3/ Himolla Karla 8300 løftestol med 2 motorer til læne-/liggefunktion og løft. Monteret m. kraftigt sort læder overalt.
Fås også i slidstærkt Bodyflux stof. 4/ Himolla Saga 9107 Løftestol med 2 motorer til justering af fodskammel, ryghældning og løft. Stolen
løfter op til 160 kg. Lagerføres i sort Longlife læder og som vist i str. XXL, som løfter op til 200 kg.

1/ William løftestol størrelse medium. Stolen har 2 motorer til læne-/ligge-funktion og lift-up system.
Kan løfte op til 160 kg. Fjederindlæg i sædet giver en ekstra god siddekomfort. Monteret med kraftigt
læder eller i slidstærkt stof. 2/ Håndvævet tæppe Trondheim. Silver mix str. 160 x 230 cm.
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HIMOLLA LØFTESTOL

HIMOLLA LØFTESTOL

Et løft til en lettere hverdag

For mere info om løftestole
– besøg løftestole.dk

Der er en lille fare for, at du ikke kommer op af Himollas lænestole, når du først har sat dig
rigtigt til rette. For du får helt sikkert lyst til at blive siddende. Hos Himolla kan du vælge din stol
med manuel læne-/liggefunktion eller med motor.
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I N S P I R E R E T ? Skab et dig-hjørne
i din stue, hvor du kan nyde en god
bog eller tage et lille hvil. LAURA
er helt fantastisk både at sidde og
ligge i - og sidder man for længe,
eller har man svært ved at komme
op af stolen, har den endvidere
løftefunktion.

HJEMME HOS SUSAN OG NIELS

„ Vores stue er ren
afslapning! Der er
travlhed nok med
job, og hvad vi ellers
render til – hjemme
i vores stue er det
bare fødderne op og
slappe af! “
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1/ Himolla 9061 Laura lænestol med løftefunktion med 2 motorer til justering af fodskammel, ryghældning og løft.
Stolen løfter op til 160 kg. Lagerføres i sort Longlife læder og bodyflux stof. 2/ IDYL sofabord med laminat med stonelook og sorte ben. 65 x 134 cm 3/ IDYL vitrineskab. Flot og rummeligt vitrineskab i eg med glaslåger og 2 skuffer med
laminat i ”stone-look”. Vitrinen har elegante sorte greb som giver et flot og stilrent look. Fås også med fronter i eg, hvid
eller sort laminat. B 95 x D 42 x H 197 cm. Inkl. sokkel. 4/Håndlavet tæppe Larvik. Yellow str. 200 x 290 cm

Himolla 9061 Laura lænestol med løftefunktion. Klassisk og elegant stol med rigtig god komfort. Stolen har 2 motorer til betjening af læne-/
liggefunktion samt løft. Dvs. den er helt fantastisk både at sidde og ligge i – og sidder man for længe, eller har man lidt svært ved at komme op af
stolen, har den endvidere løftefunktion. Vi lagerfører stolen i gråt bodyflux stof med stjernesokkel i stål og i sort læder med stjernesokkel i sort stål.
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SOFABORDE
AN
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SOFABORDE

DV
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Nyhed!

Sarah sofabord i sæbebehandlet bøg.
Ø 60 cm. H 51 cm og bord i i hvidolieret eg
m. slidstærk laminat. Ø 60 cm. H 45 cm

Sarah sofabord i hvidolieret eg m.
slidstærk laminat laminat. Ø 90 cm.
H 51 cm.
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Roma sofabord i sæbebehandlet bøg.
120 x 70 cm. H 51 cm.

N

D

TEATIME sofabordssæt
i hvidolieret eg eller eg/smoked
med sildebensmønster og sort
metalstel. Sælges kun som sæt.
Ø 75/58 cm.

DV

DV

H142 bådformet sofabord
i hvidolieret eg med slidstærk, grå-brun
laminat. L 129 x 80 cm. H 51 cm.

AN

IDYL sofabord med laminat med
stone-look og sorte ben. 65 x 134 cm

Vista sofabordssæt 2 borde med hvid eller sort laminat og ben i massiv
eller sortbejdset egetræ. L 104 x D 67/H 50 cm og Ø 55/H 47 cm.

IDYL sofabord med hvid nano-laminat og
sorte ben. Ø 80 cm.

IDYL sofabord – 80 x 80 cm. Flot sofabord som passer til mange byggesofaer. Bordet fås i sort
bøg eller ubehandlet eg med sort eller hvid nano-laminat eller laminat med stone-look. Fås også i
rundt Ø 80 cm eller rektangulært 135 x 64 cm.
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Blackstone sofabord med sort
metalstel og fiberbeton i sort eller grå.
L 85 /85 cm. H 50 cm.

ÆRK

ÆRK

Blackstone sofabord med sort metalstel
og fiberbeton i sort eller grå. Ø 80 cm
eller Ø 60 cm. H 50 cm.
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Rustic Curve sofabord med bordplade
i massiv, hvidolieret eg m. rustik barkkant,
m. X-stel i sortlakeret jern. Fås i flere
farver. L 135 x B 75 cm.

Æra sofabord i hvidolieret eg. Fås i mange
størrelser. Fx. 70 x 130 cm.
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ARKI sofabord med 2 stk. 3 cm tykke planker
i mocca-olieret ask og krydsstel i træ. Fås også
i eg og i flere farver. L 130 x B 70 cm.

DV

D
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Cross sofabord Superflot sofabord
designet af ung dansk designer. Fås i flere
størrelser og laminatfarver. Her vist
i L 128 x B 68 cm. H 50 cm eller 80 x 80 cm.
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ONE sofaborde fra Hammel
ONE by Hammel sofaborde er en serie
af fine sofaborde designet af den danske
arkitekt Carsten Buhl. De fås i 4 størrelser
og 2 farver – egefinér med eller uden sort
laminat – og ben i massiv eg.
60 x 60 cm.
80 x 60 cm.
80 x 80 cm.
120 x 60 cm.

ÆRK

Thor sofabord m. klap Klassisk sofabord
i hvidbøg, som har fået en behandling med
hvidolie, der passer flot i skandinavisk
indretning. Med klappen er der mulighed
for at øge bordets længde med 35 cm.
L 110/145 x 75 cm. H 52 cm.

AN

N

Thor hjørnebord Klassisk hjørnebord
i hvidbøg, som har fået en behandling med
hvidolie, der passer flot i skandinavisk
indretning. L 60/60 cm. H 52 cm.

Nyhed!

ÆRK

Nyhed!

Nyhed!
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KATRINE SOFABORDE

KATRINE SOFABORDE

Arranger og omroker
Danskproducerede Katrine sofaborde er på én gang elegante og praktiske.
Vælg mellem 6 forskellige former, 5 forskellige ben i 4 højder og 8 flotte og stærke bordplader.
Eller få skåret et Katrine sofabord i lige den størrelse – eller den form – du ønsker.
Spørg i forretningen og se vores store udvalg af sofaborde.

AN

Katrine her vist i flot stonelook laminat
i 89 x 126 cm. og trælook laminat
i 42 x 67 cm og sort stålben.

Nordic by Katrine her vist i røget egefinér
og stålben. Vælg imellem flere farver.
Mål: 89 x 126 cm. Mål: 42 x 67 cm.
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Nordic by Katrine Her vist som to borde i
valnødde-finér og sorte træben.
Mål: 89 x 126. Mål: 42 x 67
DV
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TOPSÆLLERT

Katrine med smart hylde. Afstanden mellem
hylde og bordplade er 10 cm. Fås i flere
farver. Her vist i mørkegrå stenlaminat med
stålben. Fås i to størrelser og i 2 forskellige
højder; H 45 eller H 50 cm.

Katrine her vist med laminat, sort mdf-kant.
og med ben i stål.
Mål: 42 x 67 cm. Mål: 89 x 126 cm.

Small Op til Ø 63 cm
eller trekant 42 x 67 cm.
Medium Op til Ø 68 cm
eller trekant 68x101 cm.
Large Op til Ø 100 cm
eller trekant 89 x 126 cm.

2

1

1/ NORDIC by Katrine sofabordssæt her vist i røget egefinér og stålben. Vælg imellem flere farver.
Mål: 89 x 126 cm. Mål: 42 x 67 cm. 2/ London hjørnesofa med open end En London sofa bygger du som du vil. Her er den vist
som hjørnesofa med open end, som fås i flere farver og sorte stålben. Vi har betrukket sofaen med lækkert stof i en gylden
farve som matcher den danske indretning perfekt.
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Katrine Dette er 2 smarte borde med
hhv. stone-look og træ-look.
Mål: 89 x 126 cm. Mål: 42 x 67 cm.

Katrine Flot elipseformet sofabord der
passer til alle sofaformer. Her vist i hvid
laminat på sort MDF og ben i sortlakeret træ.

Katrine Her har vi kombineret trælooklaminat med stonelook-laminat i en elegant
og lækker opstilling.
Mål: 89 x 126 cm. Mål: 42 x 67 cm.

Katrine Flot bådformet sofabord der passer
til alle sofaformer. Her vist i hvid laminat på
sort MDF og ben i sortlakeret træ.

Katrine Her vist som 2 borde i Ø 68 cm.
Højderne på bordene i dette sæt er hhv.
50 cm og 45 cm.

Katrine Flot ovalt sofabord der passer til alle
sofaformer. Her vist i hvid laminat på sort
MDF og ben i sortlakeret træ.
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MISTRAL

EDGE

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.
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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.
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1/ Mistral reolopstilling i snehvid. Klassisk reolopstilling med mange anvendelsesmuligheder. Opstillingen består af væghængt skænk og
separat vitrine med LED-spots. Opstilling her vist inkl. lys. L 223 cm. Skænk H 61 cm. D 42 cm. Vitrineskab H 61 cm. D 32,5 cm. 2/ Mistral skænk
i eg/antracit. En af favoritopstillingerne hos vore kunder er denne rummerlige skænk i eg med hvidpigmenteret lak og fronter i antracit.
Skænken er forsynet med trægreb og træben, som giver en flot kontrast. Som vist er opstillingens mål: L 220 x H (inkl. 15 cm høje ben) 76 cm og
42 cm. dyb. denne opstilling i gul: 3/ MISTRAL bogkasser i lys gul. Enkle og anvendelige bogkasser, der kan sammensættes efter lyst og behov.
Her har vi sammensat 4 bogkasser i den nye, lysegule farve, som giver en anderledes lethed i indretningen. Mål pr. stk. 70x70x27 cm.

1/ I Edge serien finder du mange spændende løsninger – som fx her til hjemmebaren, hvor du har mulighed for at bygge et barskab
med en praktisk ”serveringsklap”. 2/ Vi tilbyder Edge i et væld af farver – og hvorfor lade sig begrænse til kun én? Her er flere matchende
farver kombineret til en flot og elegant løsning, som vil give et lækkert tvist til rummet. 3/ EDGE skænk i snehvid med hylder og skuffer.
Elegant og tidløs skænk med mange anvendelsesmuligheder hjemme hos dig. Her vist i L 179,9 x H 59 x D 42 cm.
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Spisestuen
Hjemme Hos os er der altid
plads til gæster.

ARKI SERIEN

I N S P I R E R E T ? Plankeborde med
rustikke knaster og rustikke kanter
giver os mulighed for at hive naturen
ind i vores hjem. Uanset om man er
til naturolie, hvidolie eller røget olie
så får man virkelig smukke borde,
som kan kombineres med stole i træ,
stål, stof og læder.

3

1

2

1/ ARKI plankeborde. Flotte plankeborde med organiske kanter. Bordpladen består af 2 stk. 40 mm planker med flotte sorte fyldninger i knasthuller.
Stel i sortlakeret jern. Bordene er her vist i eg naturolie og eg hvidolie i størrelserne 220 x 100 cm og 280 x 100 cm. Begge borde er forberedt til op til 2
tillægsplader, og bestiller man pladerne sammen med bordet, følger de bordpladens kanter. 2/ Bestseat stol. Lækker stol med drejefunktion i lækkert
semi-anilin læder, som fås i farverne sort og cognac. Stel i kraftigt stål. 3/ Luvtæppe Maestro Silver str. 200 x 290 cm
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Med og
uden
sildeben

ARKI SERIEN

Lækre møbler som standard
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.

1

2

1

3
2

4

Egetræ med
eller uden
oliebehandling
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1/ ARKI Spisebord. Bordet er i flot udførelse, som fås i flere farver og størrelser. Her vist med 2 planker i sort og mocca-olieret
ask og vinklede ben i træ. L 220 x B 100 cm. 2/ ARKI RAM Wood stol. Designet af Steffensen & Würtz. Stolen har et let og moderne
udtryk og en fantastisk siddekomfort. Stolen fås i farver, der matcher bordet, og med sæde i forskellige slidstærke polster eller ægte
semi-anilin læder. Stolen er her vist i asketræ med sæde i gråt Cura stof. 3/ 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. Her vist med gråbrunt Cura stof. 4/ Luvtæppe Sensation. Silver str. 240 x 340 cm.
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1/ ARKI Parquette Spisebord med sildebensmønster. Sildebensmønster giver et flot og klassisk look. Bordet er i massiv eg, og
fås i flere størrelser og træfarver. Bordet er her vist i eg naturolie og eg hvidolie med massive træben. Fås i størrelserne
180 x 100 cm., 200 x 100 cm, 220 x 100 cm, 240 x 200 cm., 260 x 100 cm. Det er her vist i str. 220 x 100 cm. Bordene er forberedt til
op til 2 tillægsplader, som købes separat. 2/ARKI RAM WOOD stol. Designet af Steffensen & Würtz. Stolen har et let og moderne
udtryk og en fantastisk siddekomfort. Stolen fås i farver, der matcher bordet, og med sæde i forskellige slidstærke polster eller
ægte semi-anilin læder. Stolen er vist i egetræ med sæde i ægte Sigma-læder. 3/ Luvtæppe Alicante. Sort str. 200 x 290 cm.
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VISTA SPISEBORDE

RUSTIC CURVE

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.

I N S P I R E R E T ? Har du plads
i din spisestue eller køkken-alrum,
så kan du med fordel vælge et
3 meter langt spisebord. Det ser
flot og eksklusivt ud, og indbyder til
hyggeligt samvær. Bliver I mange,
kan du supplere med en tillægsplade
i hver ende – og så har du 4 meter
at boltre dig på.
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„Vi vil gerne have vores
hjem føles enkelt og
ukompliceret. Naturmaterialer
– og få elementer i fokus.
Så står det knivskarpt,
synes vi. “
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1/ Vista spisebord i hvid laminat og ben i ubehandlet, massiv eg. L 200 x B 100 cm. Bordet kan øges med 2 tillægsplader.
L 50 cm. 2/ SWING stol i robust design, som kan klare hverdagens brug. Stolen har ben i sort stål og slidstærkt, lysebrunt
kunstlæder. Fås også i sort eller grå. 3/ Mota skænk. Elegant i egetræ og med fine detaljer som f.eks. de valgfrie greb i metal eller
eg. Skænken har massive låger. H 90 x B 159 x D 45. 4/ Håndvævet tæppe. Trondheim Blue mix str. 200 x 290 cm.
5/ Vista bordet fås også med antracitfarvet linoleum og ben i olieret eg.

1/ Rustic Curve plankebord med bordplade i 40 mm massiv eg m. organisk kant og X-stel i sortlakeret jern. Rustic Curve borde
fås i hvidolieret eg, med naturolie eller som her i røget eg. Her er bordet vist i L 300 x B 100 cm. Vælg mellem følgende størrelser: 180 x 100 cm.
200 x 100 cm. 240 x 100 cm. 260 x 100 cm. 280 x 100 cm. 300 x 100 cm. Bordet kan øges med op til 2 tillægsplader. L 50 cm. 2/ ANJA stol. Klassisk
spisestuestol i sortlakeret bøg m. sort lædersæde. Fås i eg natur til samme pris. 3/ ATOM tv-bord i sæbebehandlet eg med sort stoflåge.
L 81 x D 38 x H 42 cm. Inkl. hjul. 4/ ATOM tv-bord i sæbebehandlet eg med 1 låge. Inkl. beslag til vægophæng. H 42 x B 120 x D 38 cm.
5/ Rustic Curve er her vist i hvidolieret eg med sorte Jane stole. Se mere på hjemmehos.dk.
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I N S P I R E R E T ? Runde spiseborde
trender lige nu – og det er ikke
uden grund. Det er et naturligt
samlingspunkt for den lille familie,
og med 2 ekstra tillægsplader får
du masser af plads til ekstra gæster
omkring bordet. 4 stole omkring
bordet i hverdagen er helt optimalt.

SK HÅ
DV

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.
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1/ Edge vangereol. Opstilling her vist i 2 sektioner med 1 skabsmodul. B 188 x D 32,5 x H 210 cm. 2/ Edge skænk i sort
med låger i eg. L 180 x D 42 x H 78 cm. 3/ Meza spisebord med Cross stel i sort metal. Bordplade i sort anti-finger laminat.
L 210 x B 100 cm. Bordet kan øges med op til 2 tillægsplader til L 310 cm. 4/ Mette stol i sortbejdset bøg m. sort læder på
sæde og ryg. 5/ Fladvævet uldtæppe Casablanca 15022 sort/beige str. 240 x 340 cm.

1/ Meza rundt spisebord med udtræk til 2 tillægsplader. Bordet fås i hvid, grafit eller sort laminat samt egefinér med ben i eg eller sort.
Her er det vist m. sort anti-finger laminat og ben i eg. Ø 135 cm. Kan øges med op til 2 tillægsplader, som købes separat. Bordet er her vist
med Mette stol i eg med sort læder på sædet. 2/ Mette stol i sæbebehandlet eg med sort Sydney læder på sædet. 3/ Meza spisebord i eg
med bordplade i ”anti-finger” nanolaminat frv. grafit. L 165 x B 90 cm. Bordet kan øges med op til 2 tillægsplader til L 245 cm.
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ESTHER

CASØ 700 SERIEN

Det vigtigste
bord i dit hjem

CASØ 700 serien er udviklet i samarbejde med Steffensen&Würtz. Møbelserien
er i et klassisk, stilsikkert og lækkert design, hvor funktionalitet og udseende går
hånd i hånd. Alle produkter fra Casø ligger på lager hos leverandøren til hurtig
levering hjemme hos dig.

1

2

1
3

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 overgange mellem
elementerne, hvor vi har arbejdet
i spændingsfeltet mellem det bløde
og stringente udtryk for at skabe et
elegant og roligt miljø.

2
4

5

1/ Flot rundt spisebord i hvidolieret egeparket.
Fås også med laminat med “stone-look”.
Ø 115 cm. H 74 cm. Bordet kan øges med op
til 2 tillægsplader til L 215 x B 115 cm.
2/ Esther stol med god komfort. Her vist
i hvidolieret eg med sort læder på sædet.
Fås også i sortlakeret (se s. 63).
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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.

1/ Sweetseat stol i hvidolieret eg m. sort læder. Fås også med cognac-farvet læder. 2/ Casø 700 vitrineskab i hvidolieret
eg. L 123 x H 191 x D 40 cm 3/ Casø 700 highboard i hvidolieret eg m. sort nanolaminat. L 133 x H 132 x D 40 cm.
4/ Casø 700 spisebord i hvidolieret eg m. sort nanolaminat. Inkl. butterfly tillægsplade integreret i bordet.
L 200/300 x B 100 cm. 5/ Casø 700 skænk i hvidolieret eg. L 183 x H 81 x D 40 cm.
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CIBUS

CASØ – LIGA

Slidstærk keramisk
overflade
INSPIRERET? Der kommer hele tiden
nye materialer til møbelproduktionen,
og denne gang er det keramikken,
som ikke blot har fundet vej i form
af kakler, men som dækker hele
bordets overflade. Det giver en utrolig
stærk, ridsefast og varmebestandig
overflade. Keramik anser vi for at
være et stærkt alternativ til de mere
kendte laminat- og linoleumsplader.

Nyhed!

5

3

1

4
1
2

2

6
Inkl. 2 plader
i magasin
under bordet

1/ CIBUS spisebord m. keramik. Flot spisebord m. slidstærk og varmebestandig keramik-overflade og sorte træben. Bordet har
2 tillægsplader i magasin, som medfølger. L 200/300 x 100 cm. 2/ Håndvævet viscose tæppe Nature rustic/beige str. 200 x 290 cm

1/ Esther spisebord i eg. Flot rundt spisebord i, hvidolieret egeparket. Ø 115 cm. H 74 cm. Bordet kan øges med op til 2 tillægsplader til
L 215 x B 115 cm. 2/ Sweetseat stol med metalben. Den populære Sweetseat stol har fået en lille ny. Sweetseat stolen der traditionelt fås med
træstel fås nu også med metalben, som giver den et flot, enkelt udtryk. Den gode læder går igen her, og fuldender det flotte look.
3/ Liga vitrineskab Liga er en serie af tidløse opbevaringsmøbler, som vil pryde ethvert hjem. De sorte detaljer på greb og ben kombinerer det
naturlige look fra træet med det industrielle look fra sort metal. Vitrineskab. B 90 x D 40 x H 180 cm. 4/ Liga 4-fløjet skænk. L 187 x D 45 x H 78 cm.
5/ Lampe Atom Large G9. Smoke-sort. 6/ Fladvævet tæppe Copenhagen. Blue str. 200 x 290 cm
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IDYL – DESIGN BY N.C. SEJR HANSEN

IDYL – DESIGN BY N.C. SEJR HANSEN

Nano-laminat

Super
slidstærk
overflade med
minimal
vedligehold

Nano-laminat er den nye ’superhelt’ indenfor innovative overflader til møbler. Især til brugstunge overflader
som på spiseborde og skænke. Denne nyskabende type laminat er skabt ved hjælp af nanoteknologi, som
sørger for en smuk mat overflade, der er særdeles slidstærk, antibakteriel og silkeblød at røre ved!
Og fingeraftryk? De ses stort set ikke på en nano-laminat overflade. Idyl bordene fås med sort eller hvid
nano-laminat eller stenlook-laminat. Vælg også mellem flere typer stel i sort eller natur.

1

2

3

1

4

6

3
5

2

1/ IDYL spisebord. Elegant spisebord i eg med slitdstærkt nano-laminat, som fås i sort, hvid eller sortlakeret bøg. Bordet har udtræk til
2 tillægsplader på hver 50 cm og kan derfor øges til 225 cm. Tillægspladerne medfølger ikke, men kan bestilles seperat.
2/ IDYL vitrineskab. Flot og rummeligt vitrineskab i eg med glaslåger og 2 skuffer med laminat i ”stone-look”. Vitrinen har elegante sorte greb som
giver et flot og stilrent look. Fås også med fronter i eg, hvid eller sort laminat. B 95 x D 42 x H 197 cm. Inkl. sokkel. 3/ IDYL spiseborde er et fleksibelt
„byggesystem“, hvor du kan vælge mellem længderne 160, 220 og 240 cm. Alle borde er 95 cm bredde. Dertil kan man vælge hvid nano, sort
nano og stone laminat. Alle borde er forberedt til 2 tillægsplader i størrelse 95 x 50 cm. Her vist i hvid nano-laminat og sort A-stel
4/ IDYL TV-bord. Flot tv-møbel med gode opbevaringsmuligheder, her vist i egetræ med sorte nano-laminat på fronter. Fås også med hvid nanolaminat eller stone-laminat. L 150 x D 42 x H 58 cm. Inkl. ben. 5/ IDYL skænk. Rummelig skænk i egetræ med sorte nano-laminat på fronter.
Fås også med hvid nano-laminat eller stone-laminat. L 180 x D 45 x H 75 cm (inkl. ben). 6/ IDYL highboard høj skænk i egetræ med sort nano-laminat
på fronter. Fås også med hvid nano-laminat eller stone-laminat. L 110 x D 40 x H 135 cm. (inkl. ben).

1/ IDYL spisebord i Ø 125 cm. Elegant spisebord i eg med slidstærkt sort nano-laminat, som også fås i hvid eller stone-look.
Stel fås også i sortlakeret bøg. Bordet har udtræk til 2 tillægsplader og kan øges til L 225 cm. 2/ ANJA stol. Klassisk spisestuestol i eg m. sort
lædersæde. 3/ IDYL highboard høj skænk i egetræ med sort nano-laminat på fronter. Fås også med hvid nano-laminat eller stone-laminat.
L 110 x D 40 x H 135 cm. (inkl. ben). 4/ Håndlavet uldtæppe Stavanger. Silver str. Ø240 cm
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SKOVBY MØBELFABRIK

SKOVBY MØBELFABRIK

Et samlingspunkt
for hele familien

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.
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1/ SM27 WZ spisebord - fra 8 til 20 personer. Et af de mest populære spiseborde fra Skovby. Bordet er 2,05 m, når det står uden
tillægsplader. Det leveres inkl. 3 tillægsplader, som kan opbevares i magasin under bordet, så det kan øges til 3,58 m. Bordet kan øges med
yderligere 3 tillægsplader til 5,11 m. Disse tillægsplader købes separat. SM27 fåes i mange træfarver og med nanolaminat på bordpladen.
Bordet er her vist i sortlakeret eg m. lysgrå laminat. 2/ SM 306 skænk i sortlakeret eg. L 194 x D 41 x H 79 cm.
3/ SM 307 vitrineskab i sortlakeret eg. B 98 x D 41 x H 182 cm. 4/ SM 825 stol en moderne stol med referencer tilbage til danske klassikere.
Når stolen vises i sortlakeret med sort læder understreger det de moderne toner, som også gør stolen flot til borde i naturligt træ.

1/ 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.
2/ 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. 3/ SM812 skalstol. Stol i hvidolieret eg med slidstærkt stof, som fås i flere farver, og sorte stålben.
4/ SM803 skalstol i hvidolieret egefinér, stjernefod i sort stål. 5/ SM307 vitrineskab i hvidolieret eg. H 182 cm.
6/ SM306 skænk i hvidolieret eg. L 194 cm. 7/ SM27 EMH spisebord. Bordet er her vist i massiv, hvidolieret eg.

SIDE 60 – FOR AKTUEL PRIS, KAMPAGNER OG TILBUD – TJEK HJEMMEHOS.DK ELLER SPØRG DIN LOKALE MØBELHANDLER

FOR AKTUEL PRIS, KAMPAGNER OG TILBUD – TJEK HJEMMEHOS.DK ELLER SPØRG DIN LOKALE MØBELHANDLER – SIDE 61

SPISEBORDSSTOLE

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.

Nyhed!
Kun
HJEMME
HOS os!

CLICK stol med armlæn
i flot tekstillæder. Fås i flere farver.

Bestseat stol Flot stol med drejefunktion
i lækkert semi-anilin læder. Fås i sort og
cognac. Stel i kraftigt stål.

Esther stol med fantastisk siddekomfort.
Her vist i hvidolieret eg og sort læder
på sædet.

Sweetseat stol m. sort semi-anilin
læder og stålben.

Jane stol i sortlakeret bøg med ægte sort
læder på sædet.

Anja stol Klassisk spisestuestol i eg el.
sortlakeret bøg m. sort lædersæde.

Sweetseat stol i hvidolieret eg m.
sort eller cognac semi-anilin læder.

Ciro stol i slidstærkt stof i læderlook og
firkantede ben i sort eller stål.
Fås i flere farver.

Ciro stol med ægte læder overalt og
børstet stålstel. Fås i flere farver.

Ciro stol med ægte læder overalt og sort
stålstel. Fås i flere farver.

CLICK stol med armlæn
i kraftigt læder. Fås i flere farver.

Dan-Form ZED stol. Designet af Steffensen & Wurtz. Stolens design trækker tråde tilbage til 50’ernes
klassiske armstole. Det slanke metalstel kombineret med komfortabel sæde og ryg giver ZED det
moderne look. ZED fås i sort og brunt kunstlæder og i flere stoffarver.
Esther stol med fantastisk siddekomfort.
Her vist i sortlakeret eg og sort læder
på sædet.

Nyhed!
Kun
HJEMME
HOS os!

NYHED – ZIMMER stol Designet af by Georgsen
ZIMMER er en moderne og komfortabel armstol med fyldigt sæde og smal ryg. De sorte
metalben giver den ellers så fyldige stol et let og elegant udtryk.

Hu40 stol med håndtag og springindlæg,
monteret m. kraftigt læder. Fås også med
armlæn.

DANIEL spisebordsstol en flot stol med skøn komfort. Fås i sort
eller brunt tekstillæder og sorte stålben.

Swing stol i robust design, som kan klare
hverdagens brug. Stolen har ben i sort stål
og sæde i slidstærkt, gråt kunstlæder.
Fås i flere farver.
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Vi arbejder konstant på, at have en så grøn
produktion som muligt med respekt for miljøet og
detaljerne i tæt samarbejde med vore leverandører:
• min. 80% af alle spånpladen består af
genbrugstræ.
• fokus på ”kort rejse” hos vore leverandører,
betyder mindre udledning af CO2
• bæredygtig produktion af finér. FSC og PEFC
certificering af vore leverandører
• vi anvender grøn strøm

ÆRK

HAMMEL Furniture tager ansvar
og har GRØN PRODUKTION

FINDAHL MØBELFABRIK

Kvalitet og bæredygtighed går hånd i hånd hos Findahl Møbelfabrik i Vestjylland.
Findahl tager ansvar for miljøet og medarbejdernes trivsel, samtidig med at de skaber
stole i høj kvalitet. Stolene er fremstillet i Danmark af kompetente og trofaste medarbejdere.
Når du køber Findahl stole, får du et stykke dansk møbelhistorie med hjem.

Nyhed!

Nyhed!
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Hammel Furniture producerer
Mistral og Edge serierne samt Findahls stole.

DV
ÆRK

Springer i sæbebehandlet eg
m. lædersæde.

Tradition i sæbebehandlet eg
m. lædersæde.

Mette stol i sæbebehandlet eg
m. lædersæde

Ponti stol i sæbebehandlet
bøg m. stofsæde.

Mosbøl stol i sæbebehandlet
bøg m. lædersæde.

Jakob stol i sæbebehandlet
bøg m. lædersæde. Stabelbar
op til 6 stk.

Frida stol i sæbebehandlet
bøg m. stofsæde.

Freja stol i sæbebehandlet
bøg m. fletsæde.

Nybøl stol i sæbebehandlet
bøg m. stofsæde.

Icon stol i sæbebehandlet
bøg med lædersæde.
Stabelbar op til 6 stk.

Dora stol i sæbebehandlet eg
med sort læder.

Karla stol i sæbebehandlet eg
m. sort læder på sæde og ryg.

Vælg den farve 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.
Se farveudvalget på www.hammel-furniture.dk
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De gør stuen til et gæsteværelse eller gæsteværelset til en opholdsstue. De gør ungdomsværelset
fleksibelt og skaber ekstra plads i sommerhuset. Sovesofaer er både funktionelle og praktiske –
og HJEMME HOS os er de også flotte.

SOVESOFAER

D

SOVESOFAER

INSPIRERET? Fløjl kommet tilbage
i indretningen – og med god grund.
Det ser super lækkert ud og fås
mange flotte farver. Vælger du fløjl af
høj kvalitet som her, så er slidstyrken
også helt i top.

LUDVIG sovesofa. Danskproduceret dobbelt sovesofa
i sæbebehandlet bøg med springindlæg i begge sovedele.
L 157 x D 93 x H 47 cm. Sovemål 150 x 192 cm. Sovesofaen fås i flere
stoffarver og -kvaliteter. ONE sofabord – se s. 41.

SMART sovesofa. Original Innovation sovesofa model SMART,
designet af Emil Højfeldt & Peter Weiss. Sovesofaen er med en
kraftig koldskumsmadras i sæde og ryg, samt et stort magasin i
lukket kasse. Sofaen kan bruges som enkeltseng, uden at slå ryggen
ned. Liggemål udslået er 190 x 122 cm. HJEMME HOS os fås sofaen i
slidstærkt antracit-farvet stof.

BLACK SLY sovesofa. Klassisk dobbelt Innovation sovesofa designet
af Per Weiss. Sovesofaen er med 12 cm. pocket fjedre i madrasserne,
samt stort magasin. Sofaen er nem at slå ud, og udslået måler den
140 x 200 cm. Inkl. 2 store puder. HJEMME HOS os har vi valgt at
betrække sofaen med slidstærkt stof i „mixed blue“.

Cama sovesofa med springindlæg og magasin.
L 200 x B 103 cm. Sovemål L 200 x B 150 cm.

Kreta sovesofa med chaiselong. Sovesofa med
springindlæg og magasin. Kan spejlvendes. L 240 x 158 cm.
Sovemål L 200 x B 140 cm.

Story sovesofa med fantastisk komfort – vælg mellem 5 forskellige
opstillinger i stof eller læder og flere forskellige arme:
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Story sovesofa Her vist som
3-pers. med chaiselong. Sofaen
har pocketfjedre i sædet og også
i sovedelen og latexgranulat og
pynteknap i rygpuderne. Vælg
mellem flere armlæn. Fås i flere
farver og opstillinger. L 229
× B 150 cm. Sovemål L 200
x B 140 cm.

LILLI sovesofa. Danskproduceret dobbelt sovesofa i sæbebehandlet
bøg med springindlæg i begge sovedele. L 198 x D 83 x H 45 cm.
Sovemål 142 x 200 cm. Sovesofaen fås i flere stoffarver og -kvaliteter.
Vista sofabordssæt – se s. 40.

Med eller uden knapper
Granulat eller latex/silicone

Skum eller pocket
Træben
Med eller
udenuden
knapper
Med eller
knapper
Granulat
eller eller
latex/silicone
Granulat
latex/silicone

Med eller uden knapper
Skum eller pocket
Metalben
SkumSkum
eller eller
pocket
Træben
pocket
TræbenMetalben
Metalben
Granulat eller latex/silicone

Mulighed for ben
Træben

Metalben

S I D E 6 6 – F O R A K T U E L P RMulighed
IS, K
MPAGN
E RforO
G T I L B U DMulighed
– Tfor
J EbenK H J E M M E H O S . D K E L L E R S P Ø R G D I N L O K A L E M Ø B E L H A N D L E R
for A
rygpuder
Mulighed
udtræksskuffe
Med eller uden knapper
Granulat eller latex/silicone

Skum eller pocket

Træben

Metalben
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Soveværelset
God søvn starter med den rigtige seng. Du bruger cirka en tredjedel af dit liv i sengen,
så det er vigtigt, at du ligger godt. Der er mange muligheder for madrasser,
topmadrasser og sengetyper – så hvad skal du vælge?

MADRASSEN ER VIGTIG
Din madras skal passe til din krop. Det er en
god idé at mærke sig frem, så du bør prøve
at ligge på mange forskellige madrasser
– gerne længe ad gangen – før du vælger
den endelige madras. Din madras skal lade
dine skuldre og hofte synke ned og samtidig
støtte lænd og talje, så din rygsøjle er lige –
både når du ligger på siden og på ryggen. Jo
bredere skuldre og hofter, du har, jo blødere
og mere zoneopdelt bør din madras være.
Har du ikke så store kurver, passer en fastere
madras bedst.

en kontinental- eller elevationsseng? Det er
både dine personlige præferencer og fysiske
behov, der bestemmer.
KOM IND OG LIG
Uanset hvilken type seng, du ønsker, har vi
et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør
HJEMME HOS os. Kom og spørg, lig og kombiner, så du får en seng, der passer perfekt til
lige netop dig.

Skal I have ny dobbeltseng, er det en god
idé at vælge to enkeltmadrasser fremfor én
stor. Kroppe er forskellige, og en madras, der
passer din partner, passer ikke nødvendigvis
til dig.

BOXMADRAS
En boxmadras er en springmadras, der
er monteret på en fast ramme med ben eller
meder. Med en boxmadras får du en klassisk
og stilren seng med rigtig god komfort.
Boxmadrasser fås i mange varianter: fra en
helt basal, billig udgave til den eksklusive,
zoneopdelte model.

HVILKEN SENGETYPE PASSER TIL DIG?
Hvilken type seng vil du have i dit
soveværelse? Skal det være en boxmadras,

KONTINENTALSENG
Med en kontinentalseng får du to lag madrasser under topmadrassen. Det giver en

luksuriøs seng med maksimal liggekomfort.
De to lag madrasser gør kontinentalsengen
høj, så det er let at komme ned og op – hvis
du altså kan løsrive dig…
ELEVATIONSSENG
Elsker du at læse eller se tv i sengen, er
en elevationsseng noget for dig. Her kan
du hæve og sænke begge ender som du vil,
og du slipper for at stakke puder i ryggen
eller under fødderne. En elevationsseng
reducerer også risikoen for at snorke, når
hovedenden er let hævet. Eller aflaster
trætte ben, hvis du hæver fodenden let.
TOPMADRASSEN
Topmadrassen er prikken over i’et i
søvnkomfort. Bliver du f.eks. varm og svedig
om natten, er det vigtigt med en topmadras,
der leder varmen væk og holder dig kølig.

OPUS SENGE

Få overskud til mere
Mennesket har brug for søvn. Ellers fungerer vi ikke. Vores hukommelse,
koncentrationsevne, kreativitet, humør – og sexlyst – er afhængig af, at vi sover godt.
OPUS er udviklet ud fra ny forskning om, hvordan vi i Skandinavien foretrækker at ligge, og den
danske fabriks mangeårige erfaring med senge og madrasser.

Op til 125 dages ombytningsret
Du får omfattende garanti på din nye OPUS
seng HJEMME HOS os: Garanti mod sætning,
garanti på ramme og fjederbund, garanti
på elevationsmotorer, og generelt bare
længere garanti end købelovens reklamationsret. Du får desuden helt op til 125 dages
ombytningsret på madrasindlægget. Se de
lange garantier på de følgende sider.
Et bredt udvalg af senge
OPUS giver dig et bredt udvalg af forskellige
senge, så du kan få den, der passer til dine
nætter HJEMME HOS dig. Du kan vælge
mellem den almindelige boxmodel, der er
en helt enkel madrasløsning eller den højere
kontinentalseng hvor flere lag skum og
fjedre giver endnu bedre støtte til kroppen.
Du kan også få OPUS som elevationsseng
eller boxelevationsseng, hvor du kan hæve
hoved- eller fodenden som du har lyst.

Derfor er OPUS bygget op om 7-zonede
multipocket fjederbunde med støtte til
skuldre, hofte og lænd. Sense+™
fjederbundens skulder- og hoftezoner har
flere, smalle fjedre med mange støttepunkter,
og på midten giver brede fjedre en unik støtte
til lænden. Din krop har optimal støtte, uanset
om du ligger på siden eller på ryggen – og det

Madrassens ydre lag af den nyudviklede
Flex+ skum giver unik komfort. Dels lader
Flex+ skum kropsvarmen slippe væk, og
samtidig giver den enestående trykaflastning,
så du vågner udhvilet og klar til den nye dag.

Omfavnende søvn med
unik støtte til lænd og skuldre

Der er trådløs fjernbetjening til både
elevations- og boxelevationssengene. OPUS
findes desuden i tre forskellige serier af
senge: Basic, Home og Elite.
Vælg selv hvordan din OPUS ser ud
Du bestemmer selv, hvilke ben, hvilken gavl
og hvilken farve stof du vælger til din OPUS
seng, så den passer perfekt i soveværelset
HJEMME HOS dig. Kom ind HJEMME HOS os
og se og læg dig, så du kan prøve, hvor godt
du ligger i din nye seng, inden du vælger.
Så kan du også få råd og vejledning om
senge, madrasser og topmadrasser af vores
sengespecialist.

er vigtigt, for vi ligger i gennemsnit i mere end
40 forskellige stillinger i løbet af en nat.

Hoved

Skulder

Lænd & hofte

Opgrader
til cool top

MEDIUM
FAST
MEDIUM

FAST

MEDIUM

FAST
MEDIUM

Vi står klar til at rådgive dig i valget af seng
– og til at vække dig, hvis du skulle falde i
søvn, mens du prøver sengen.
Derfor kan du sove roligt
OPUS er udviklet ud fra ny forskning om,
hvordan vi i Skandinavien foretrækker at
ligge, og den danske fabriks mangeårige
erfaring med senge og madrasser. Din seng
skal give din krop den rette støtte, og den
skal være åndbar, så overskudsvarme kan
slippe væk. Begge dele opnår du bedst med
en fjederbund.
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Åndbart flex+ skum
sikrer, at du får en god
nats søvn og optimal
udnyttelse af den
unikke sense+ fjeder.

Skulderzone med
sense+™ og high
pocket i lænde og
hoftezone for ekstra
støtte.

Vælg topmadrasser
til Home og Elite
serierne med 65 mm
ergo, 50 mm latex eller
50 mm memory foam.

Alle Opus Home
og Opus Elite senge
har anti-skrid under
topmadrassen.
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SERIER
OPUS Basic er lækker liggekomfort. En god, gedigen seng uden for meget luksus, men med
mange gode nætter og morgener HJEMME HOS dig!
Basic er lig dansk håndværk og har alle
de gode egenskaber, som vores senge
er berømte for. Til dig, der foretrækker
en klassisk seng med god komfort.

giver dig en optimal liggekomfort
med 7-zonet sense+TM fjederindlæg
og trykaflastende flex+ skum.
Vidunderlig, rolig søvn, hele natten
hjemme hos dig.

giver dig en øget liggekomfort med
7-zonet fjederindlæg og Highpocket
fjedre. En opgradering af din søvn,
som dit velvære vil takke dig for hver
nat. Elsker I “samsovning” med hele
familien i én seng? Så introducerer vi
XL-kontinental i 210 x 210 cm. Se s. 72.
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ÅRS GENEREL
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Farver
Grå

Sort

Lysgrå

Basic

Antracit

Blå

Sand

Home og Elite

Fjernbetjeninger
Basic

Gavle

Home

Elite

Vælg gavle med forskellige højder, farver og med eller uden knapper.

Curve

Chest

OPUS Basic elevationsseng str. 140 x 200 cm (se nedenfor).

Square

Curve gavl fåes i grå og sort til Opus Basic.
Curve gavl fåes i antracit, sand, blå eller
lysgrå i OPUS Home og Elite

Kun
HJEMME
HOS os!

Wing

Ben og sokkel

Cody

Stålben

Træben i eg

Classic

Vinkelben

Sokkel i massiv eg til seng str. 180 x 200 cm.
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Opus Basic boxmadras. Topmadras med 40 mm latex eller
memory foam, vaskbart betræk v/ 60 °C. Boxmadras med bonell/
pocketfjedre inddelt i 5 komfortzoner med skumpolstring. 12 cm
træramme. Hårdhed: Medium eller fast. Møbelstof i sort eller grå.
Ben og gavl er tilkøb. Fås fra str. 80 x 200 op til 180 x 210 cm.

OPUS Basic elevationsseng. Topmadras med 40 mm latex eller
memory foam, vaskbart betræk v/ 60 °C. Vendbar madras med
pocket fjedre inddelt i 5 komfortzoner med skumpolstring. Hårdhed:
Medium eller fast. Elevationsbund med 28 lameller og endebøjle med
stofpose. Trådløs fjernbetjening. Møbelstof i sort eller grå. Ben og
gavl er tilkøb. Fås fra str. 80 x 200 op til 180 x 210 cm.
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OPUS Home giver dig super liggekomfort med 7-zonede High pocket fjedre og
trykaflastende Flex+ skum. Sov roligt og vågn veludhvilet HJEMME HOS dig!
NY XL-SENG
i str. 210 x 210 cm – til
dig der nyder masser
af plads i sengen eller
som ønsker plads til
“samsovning” med hele
familien i én seng.
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INSPIRERET? Rolige omgivelser og
dæmpede farver er med til at skabe
rammen om den gode søvn. Her har
vi kombineret den nye trendfarve
SAND på sengen med gyldne, afstemte farver på tilbehøret.

OPUS Home boxseng. Topmadras med valgfri indlæg, af
50 mm zoneinddelt latex, 50 mm memory foam eller 65
mm ergo+TM, vaskbart antibakterielt Sensity betræk v/ 60
°C. Boxmadras med pocket/High pocketfjedre inddelt i 7
komfortzoner. Madrassen har anti-skrid i betrækket, som
sikrer at topmadrassen bliver på plads. 12 cm træramme.
Hårdhed: Medium, fast eller ekstra fast. Møbelstof i antracit,
sand, blå eller lysgrå. Ben og gavl er tilkøb.
Fås fra str. 80 x 200 op til 180 x 210 cm.

1

2

1/ OPUS Home kontinentalseng xl. 210 x 210 cm. Se side 73. 2/ Tæppe Stockholm. Silver 140 x 200 cm
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OPUS Home elevationsseng. Topmadras med valgfri
indlæg, af 50 mm zoneinddelt latex, 50 mm memory foam
eller 65 mm ergo+TM, vaskbart antibakterielt Sensity betræk
v/ 60 °C. Vendbar madras med High pocketfjedre inddelt
i 7 komfortzoner med purskum komfortlag. Madrassen
har anti-skrid i betrækket, som sikrer at topmadrassen
bliver på plads. Hårdhed: Medium, fast eller ekstra fast.
Elevationsbund med 28 lameller og endebøjle med stofpose.
Sidelomme i stof til trådløs fjernbetjening. Møbelstof i
antracit, sand, blå eller lysgrå. Ben og gavl er tilkøb.
Fås fra str. 80 x 200 op til 180 x 210 cm.

OPUS Home kontinentalseng. OPUS Home kontinentalsengen
er med full-size kerne med zoneinddelte highpocket fjedre, så
man har én stor liggeflade i sengen. Topmadras med valgfri
indlæg, af 50 mm zone-inddelt latex, 50 mm memory foam eller
65 mm ergo+TM, vaskbart antibakterielt Sensity betræk v/ 60 °C.
Kontinentalseng med en base af pocketfjedre og kerne af High
pocketfjedre med 7 komfortzoner. Madrassen har anti-skrid
i betrækket, som sikrer at topmadrassen bliver på plads.
Hårdhed: Medium, fast eller ekstra fast. Møbelstof i antracit,
sand, blå eller lysgrå. Ben og gavl er tilkøb.
Fås fra str. 80 x 200 op til 210 x 210 cm.

OPUS Home boxelevationsseng. En seng, hvor madrassen
er integreret med elevationsbunden. På boxelevationssenge
ligger madrassen altid pænt, hvorimod man nogle gange skal
rette på madrassen på en almindelig elevationsseng med
vendbare madrasser. Topmadras med valgfri indlæg, af 50 mm
zoneinddelt latex, 50 mm memory foam eller 65 mm ergo+TM,
vaskbart antibakterielt Sensity betræk v/ 60 °C. Boxelevation
med pocket/High pocketfjedre inddelt i 7 komfortzoner med
purskum komfortlag. Madrassen har anti-skrid i betrækket,
som sikrer at topmadrassen bliver på plads. 12 cm træramme.
Hårdhed: medium, fast eller ekstrafast. Trådløs fjernbetjening
med opbevaringslomme i stof. Møbelstof i antracit, sand, blå
eller lysgrå. Ben og gavl er tilkøb. Fås fra
str. 80 x 200 op til 180 x 210 cm.
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OPUS Elite giver dig den optimale liggekomfort med 7-zonet sense+™ fjederindlæg
og trykaflastende flex+ skum. Vidunderlig, rolig søvn, hele natten hjemme hos dig!
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ÅRS SÆTNINGSGARANTI

5

ÅRS MOTORGARANTI

I N S P I R E R E T ? Her er OPUS Elite
elevationssengen vist i det varme
antracit-farvede stof og kombineret
med Square gavl og sokkel i massiv,
ubehandlet egetræ. Du bestemmer
selv, hvilke ben, hvilken gavl og
hvilken farve stof du vælger til din
OPUS seng, så den passer perfekt i
soveværelset hjemme hos dig.

2½

ÅRS GENEREL
GARANTI

1

OPUS Elite boxseng. Topmadras med valgfri indlæg, af 50
mm zoneinddelt latex, 50 mm memory foam eller 65 mm
ergo+TM, vaskbart temperaturregulerende antibakterielt
Sensity betræk v/ 60 °C. Boxmadras med pocket/sense+
fjedre inddelt i 7 komfortzoner med flex+ komfortlag.
Madrassen har anti-skrid i betrækket, som sikrer at
topmadrassen bliver på plads. 12 cm træramme. Hårdhed:
Medium, Fast eller Ekstra fast. Møbelstof i antracit, sand, blå
eller lysgrå. Ben og gavl er tilkøb. Fås fra
str. 80 x 200 op til 180 x 210 cm.

OPUS Elite kontinentalseng. Topmadras med valgfri
indlæg, af 50 mm zoneinddelt latex, 50 mm memory foam
eller 65 mm ergo+TM, vaskbart temperaturregulerende
antibakterielt Sensity betræk v/ 60 °C. Kontinentalseng med
en base af pocketfjedre og kerne af sense+ fjedre med flex+
komfortlag. Madrassen har antiskrid i betrækket, som sikrer
at topmadrassen bliver på plads. Hårdhed: Medium, Fast
eller Ekstra fast. Møbelstof i antracit, sand, blå eller lysgrå.
Ben og gavl er tilkøb. Fås fra str. 80 x 200 op til 210 x 210 cm.

OPUS Elite elevationsseng. Topmadras med valgfri indlæg,
af 50 mm zoneinddelt latex, 50 mm memory foam eller 65
mm ergo+TM, vaskbart temperaturregulerende antibakterielt
Sensity betræk v/ 60 °C. Vendbar madras med sense+ fjedre
inddelt i 7 komfortzoner med flex+ komfortlag. Madrassen
har anti-skrid i betrækket, som sikrer at topmadrassen
bliver på plads. Hårdhed: Medium, fast eller ekstra fast.
Elevationsbund med 28 lameller og endebøjle med stofpose.
Sidelomme i stof til trådløs fjernbetjening. Møbelstof i
antracit, sand, blå eller lysgrå.
Ben og gavl er tilkøb. Fås fra str. 80 x 200 op til 180 x 210 cm.

OPUS Elite boxelevationsseng. Topmadras med valgfri
indlæg, af 50 mm zoneinddelt latex, 50 mm memory foam
eller 65 mm ergo+TM, vaskbart temperaturregulerende
anti-bakterielt Sensity betræk v/
60 °C. Boxelevation med pocket/sense+ fjedre inddelt
i 7 komfortzoner med flex+ komfortlag 12 cm træramme.
Hårdhed: medium, fast eller ekstra fast.. Madrassen har
anti-skrid i betrækket, som sikrer at topmadrassen bliver på
plads. Trådløs fjernbetjening med opbevaringslomme
i stof. Møbelstof antracit, sand, blå eller lysgrå. Ben og
gavl er tilkøb. Fås fra str. 80 x 200 op til 180 x 210 cm.

2

1/ OPUS Elite elevationsseng. 180 x 200 cm. Se side 74. 2/ Luvtæppe Finesto. Dusty rose str. 140 x 200 cm.
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JENSEN SENGE

JENSEN SENGE

ME

Et godt sted at ligge
i mere end 70 år!
HOS

Jensen har lavet senge og madrasser siden 1947. I mere end 7 årtier har Jensen været
firstmovers i sengebranchen, drevet af menneskets behov for dyb søvn. Med opfindelsen af zone
inddeling og deres patent på Aloy fjederen er Jensen i dag én af Europas ledende mærker inden
for senge og madrasser. Derfor siger vi „It’s not just a bed. It’s a Jensen.“

:
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n
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n
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HJE
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HOS

HJEM

It’s not just a bed.
It’s a Jensen.

Made in Norway
Jensen produceres med ægte håndværkstradition i Svelvik ved den
naturskønne Drammensfjord i Norge lidt syd
for Oslo. Materialerne
er nøje udvalgt og udviklet, så de ikke er
skadelige for hverken mennesker eller natur.
Faktisk er de fleste produkter fra Jensen
Svanemærket, og de opfylder dermed
strenge krav om ikke at skade miljøet
gennem hele sengens levetid.

kroppen og gør, at kroppen ikke føles fugtig.
Designet og sortimentet er udviklet i de rette
materialer og er ikke tilfældigt. Alle Jensen
topmadrassers design er blevet forbedret i
udseende, stretch og blødhed. En optimeret
zoneinddeling, der er strammere ved skulder
og hofte, øger stoffets elasticitet, så du kan
synke dybere ned i alle SoftLines topmadrasser end nogensinde før. Det underbygger
også i højere grad filosofien for Jensen
Original Zone System®. Yderligere udvikling
af fyldmaterialet øger fleksibiliteten, idet der
skabes en blødere og fastere side.

:

Prisbelønnet, nordisk design
Jensen Senge er i enkelt nordisk design
– tidløst og smukt – og hele to gange er
Jensen Senge blevet belønnet med Norsk Designråds pris „Merket for god design“. Jensen
har et lidenskabeligt forhold til liggekomfort,
stor fokus på kvalitet og design og øjnene
rettet mod fremtiden og morgendagens
behov. Du kan se og prøveligge Jensen senge
HJEMME HOS os.

Den norske arv – Jensen softline
collection
Med fokus på norsk arv og traditioner har
Jensens designerteam videreudviklet denne
kollektion. Inspirationen er taget fra gamle
norske strikkeopskrifter, og detaljer fra
norske folkedragter. Jensen zonesystem med
dets bløde og faste zoner er let genkendelige
i designet. En tråd med glans i bunden af
stoffet giver ekstra dybde til designudtrykket.

N
VA

Alle topmadrasser er desuden også
svanemærket.

EM ÆRK

E

T

S

Topmadras
Den rette topmadras gør en god nattesøvn
endnu bedre. Den bør føles omsluttende og
blød, samtidig med at zonesystemet støtter

Jensen SoftSheet er fremstillet af 100% bomuldssatin i høj kvalitet.
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JENSEN PRESTIGE

JENSEN PRESTIGE

Jensen Prestige har et moderne design, og leveres i eksklusivt møbel Tekstil fra Beaulieu. Tekstilerne er
recirkulerbare og genanvendelige. Jensen Prestige har dobbeltsyninger, og lækre rullesøm på den vendbare
madras med et diskret broderet logo. Prestige giver en unik liggekomfort med ekstra blød skulderzone.
TEKNISKE FAKTA
• Jensen SoftLine III topmadras
• Aloy® 2.1 Pocket 14 cm med Jensen®
Originale Zonesystem
• Cellex XS 4 cm
• Jensen Support Pocket 12,5 cm
• Jensen Reflect Pocket 7 cm
Vælg mellem medium, fast eller ekstra
fast liggekomfort.

Jensen Prestige kontinental. I denne kontinentalseng finder du Jensens liggekomfort, når det er allerbedst med Jensen Pocket on Pocket
Technology. Sengen har dobbelt madrasser med 3 individuelle Jensen Pocket fjedersystemer. Sengene har hele liggeflader, uden hårde kanter
i midten. Ikke desto mindre er det muligt at vælge individuel hårdhedsgrad. Ved at vælge en Seamless tekstilløsning tildækkes hele rammen. 4
ben i stedet for 8 ben, som er standard, bidrager til at give sengen et nyt, elegant og unikt udtryk.
Her er sengen vist i støvet grønt stof med en Cozy sengegavl i matchende farve og sorte Triangel metalben. HÅRDHEDSGRAD: Vælg mellem
medium, fast eller ekstra fast liggekomfort. STØRRELSER: Findes i alle standardstørrelser, men kan også bestilles efter mål: 75x200, 75x210,
80x200, 80x210, 90x200, 90x210, 105x200, 105x210, 120x200, 120x210, 150x200, 150x210, 160x200, 160x210, 180x200, 180x210, 210x200,
210x210 Sengebord CHARON. Enkelt og elegant sengebord i hvidpigmenteret eg med sorte ben. L: 39 x D: 35 x H: 62 cm

Jensen Prestige Aqtive I kombinerer det flotte enkle design fra bokssengen med elevationssengens mange fordele. Madras og ramme er
samlet i ét møbel, som forhindrer at madrassen skrider ud og giver derved en mere rolig søvn. Sengen ser ud som en kontinentalseng så
længe den ikke er i brug. Den fremstår altid pæn og indbydende, og madrassen er nem at vende på grund af den skjulte lynlås. Ved at vælge
en Seamless tekstilløsning tildækkes hele rammen. 4 ben i stedet for 8 ben, som er standard, bidrager til at give sengen et nyt, elegant og
unikt udtryk. Jensen Prestige Aqtive 1 er her vist i antracitfarvet stof. Vi har her valgt en Diva gavl i matchende farve samt Eichon sengebord
og ben i eg. HÅRDHEDSGRAD: Vælg mellem medium, fast eller ekstra fast liggekomfort. STØRRELSER: 90x200, 90x210, 180x200, 180x210 cm.

SIDE 78 – FOR AKTUEL PRIS, KAMPAGNER OG TILBUD – TJEK HJEMMEHOS.DK ELLER SPØRG DIN LOKALE MØBELHANDLER

FOR AKTUEL PRIS, KAMPAGNER OG TILBUD – TJEK HJEMMEHOS.DK ELLER SPØRG DIN LOKALE MØBELHANDLER – SIDE 79

JENSEN AMBASSADØR

JENSEN AMBASSADØR

Jensen Ambassadør blev lanceret i 1996 og holder fortsat stand.
I dag er det et af Jensens mest anerkendte produkter. Ambassadør
giver en unik liggekomfort med dobbeltfjedrende støtte i en elegant
udformning.

Jensen Ambassadør
Dream elevationsseng
Jensen Ambassadør Dream
elevationsseng med Softline
i topmadras. 80 x 200 cm.
90 x 200 cm. 90 x 210 cm.
105 x 210 cm. 120 x 200 cm.
160 x 200 cm. 180 x 200 cm.
180 x 210 cm. 210 x 210 cm.

Jensen
Pocket on
Pocket
Technology

Jensen Ambassadør
Kontinental. I en kontinental
seng finder du Jensens
liggekomfort, når det er
allerbedst med Jensen Pocket
on Pocket Technology. Sengen
har dobbelt madrasser med op
til 3 individuelle Jensen Pocket
fjedersystemer. Sengene har
hele liggeflader, uden hårde
kanter i midten. Ikke desto
mindre er det muligt at vælge
individuel hårdhedsgrad.
Ved at vælge en Seamless
tekstilløsning tildækkes hele
rammen. 4 ben i stedet for 8
ben, som er standard, bidrager
til at give sengen et nyt, elegant
og unikt udtryk.og unikt udtryk.

1

2
3

4

5

Jensen Ambassadør kontinental fås i medium, fast eller ekstra fast liggekomfort. Her har vi vist sengen i gråt velour-stof og med Fenix Decor
gavlen i samme farve. Dertil er der sat et Eichon sengebord i sort samt elegante runde stålben. STØRRELSER: Findes i alle standardstørrelser,
men kan også bestilles efter mål: 75x200, 75x210, 80x200, 80x210, 90x200, 90x210, 105x200, 105x210, 120x200, 120x210, 150x200, 150x210,
160x200, 160x210, 180x200, 180x210, 210x200, 210x210

1/ Vises her med Jensen SoftLine III topmadras 2/ Aloy® 2.0 Pocket 12,5 cm med Jensen® originale
Zonesystem 3/ Cellex XS 4 cm 4/ Jensen Support Pocket 12,5 cm 5/ Jensen Reflect Pocket 7 cm
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JENSEN AMBASSADØR

DYNER OG PUDER – PAKKER

Søvnløse nætter? Ikke
Hjemme Hos os!

Forkæl dig selv med lækkert tilbehør, som giver dig en skøn nattesøvn.
Alle produkter er fra Arctic/Nordisk Tekstil – og de er selvfølgelig Øko-certificeret.

Jensen Aqtive I kombinerer det flotte enkle design fra bokssengen med
elevationssengens mange fordele. Madras og ramme er samlet i ét møbel, som
forhindrer at madrassen skrider ud og giver derved en mere rolig søvn. Sengen ser
ud som en kontinentalseng så længe den ikke er i brug. Den fremstår altid pæn og
indbydende, og madrassen er nem at vende på grund af den skjulte lynlås.
Ved at vælge en Seamless tekstilløsning tildækkes hele rammen. 4 ben i stedet for
8 ben, som er standard, bidrager til at give sengen et nyt, elegant og unikt udtryk.
Hårdheder: Vælg mellem medium, fast eller ekstra fast liggekomfort.

Fiberdyne ND1400 100% Dunfiber, 1150 g, 4x6 box, Bomuldscambric Super soft, 140x200 cm
Pude 97 combi 1x550 g andefjer, 2x110 g kuglefiber, Cambric, 60x63 cm
Rullemadras 9202 100 % bomuld, 500g/m2, 90x200 cm

Dyne Griffin01 90% Hvide andedun, Bomuldscambric Super soft, 6x7 box, 500 g, 140x200 cm
Pude Dreams6 – Lav 400g 8% Andedun, 2x150 g 30% Andedun, Bomuldcambric Supersoft, 60x63 cm
Rullemadras 9202 100 % bomuld, 500g/m2, 90x200 cm

Jensen Ambassadør Aqtive 1 sengen er her vist i elegant, mørkeblåt stof med Fenix Portrai gavl, ben i eg samt Add-on sengebord.
HÅRDHEDSGRAD: Vælg mellem medium, fast eller ekstra fast liggekomfort. STØRRELSER: 90x200, 90x210, 180x200, 180x210 cm.
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Moskusdyne ND Sinus 1300 95% Hvide moskusdun, 750 g, Bomuldscambric Super soft, i eksklusiv taske, 140x200 cm
Pude Dreams6 – Høj 450g 8% Andedun, 2x175 g 30% Andedun, Bomuldcambric Supersoft, 60x63 cm
Rullemadras 9202 100 % bomuld, 500 g/m2, 90x200cm
Sengesæt Raie 101810 100 % bomuld, satinvævet, hvid, 140x200 cm
Boxlagen 119366 100 % bomuld, satinvævet, hvid, 90x200x30 cm
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Shark & Co.

hjemmehos.dk

facebook.com/hjemmehos

instagram@hjemmehos

