
En stue 
du kan nyde 

hver dag!
Skal sofaen være høj, bred, lav, smal, stof eller læder? 

Skal stolen læne, ligge, løfte? Hjemme hos os har vi mange 
fine møbler til stuen - helt sikkert også noget til dig.

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

hjemmehos.dk instagram@hjemmehosfacebook.com/hjemmehos



“Du skal da 
have nye møbler 

hjemme hos dig!”
Matcher dine møbler livet hjemme hos dig? Kom forbi din lokale HJEMME HOS og 
fortæl os om dine drømme, så hjælper vi med at gøre dem til virkelighed – altså når 
det handler om møbler. Sæt dig, læg dig, føl, træk, løft og hvad du ellers vil, for at 
mærke den gode møbelkvalitet, vi lægger vægt på.
 
Vi har 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.
 
På gensyn HJEMME HOS en af Danmarks største uafhængige møbelkæder.

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

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

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

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

Dansk håndværk 
Vi forhandler møbler fra 
gode, danske møbelfabrik-
ker: Dette symbol viser, at 
møblerne er både designet 
og fremstillet i Danmark – 
Dansk håndværk!
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Finansiering 
Vi kan hjælpe med at finansiere  
dine nye møbler i samarbejde med 
Ekspres Bank. Lån op til 30.000,- 
i op til 20 måneder rentefrit. 
Du betaler kun et månedsgebyr 49,-. 
Simpel ansøgning med NemID.

0 kr.
i renter og
oprettelse!

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

*Se betingelser i din lokale butik

Kredit-
beløb

 2.000 kr.

 4.000 kr.

 6.000 kr.

 8.000 kr.

 10.000 kr.

 15.000 kr.

 20.000 kr.

 30.000 kr.

Mdl. betaling 
i 20 mdr

 149 kr.

 249 kr.

 349 kr.

 449 kr.

 549 kr.

 799 kr.

 1.049 kr.*

 1.549 kr.*

Samlet tilbage-
betalingsbeløb

 2.980 kr.

 4.980 kr.

 6.980 kr.

 8.980 kr.

 10.980 kr.

 15.980 kr.

 20.980 kr.

 30.980 kr.

ÅOP (forudsat
automatisk kortbetaling

 62,72%

 29,60%

 19,37%

 14,39%

 11,45%

 7,58%

 5,66%

 3,76%

Living Room Skyline U-sofa  
Vejl. udsalg. 19.575,- 

998,-
pr. måned i  

20 måneder*

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk
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SKYE sofabord 
med sort metalstel og plade  
med sort egefinér.  

Ø 89 / H 44 cm. 
HJEMME HOS os  
FAST LAV PRIS 2.499,-

SKYE sofabord 
med sort metalstel og plade 
med sort egefinér.  

L 120 x 60 / H 40 cm. 
HJEMME HOS os  
FAST LAV PRIS 1.999,- 
L 80 x 40 / H 44 cm.
HJEMME HOS os  
FAST LAV PRIS 1.499,-

LAMP Gulvlampe
i sortlakeret jern.  
H 146 cm.  
1.999,-

LIVO sofa - et nyt byggesystem
Byg din egen Livo sofa og vælg blandt 
mange farver og kvaliteter. Sofaen er 
solidt bygget i massivt træstel og med 
holdbare hynder i koldskum med fiber-
top. Her vist som 2½ pers. Sofa med 
stor chaiselong og sorte træben.  
L 265 cm.  
Vejl. udsalg. 11.572,- 

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

Med LIVO designer du din sofa ud fra utallige kombinationsmuligheder. Sofaen er solidt bygget med 
massivt træstel og vi har masser af farver i stof og læder, så du kan forkæle dig selv med en skøn sofa 
hjemme hos dig. 

L IVO – et  nyt  byggesystem!

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk

Nyhed!

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

(vist på forsiden)

Tæppe
Borneo, hvid/blå 
mix. 160 x 230 cm. 
2.299,-

LIVO sofa - et nyt byggesystem
Byg din egen Livo sofa og vælg blandt mange farver 
og kvaliteter. Sofaen er solidt bygget i massivt træstel 
og med holdbare hynder i koldskum med fibertop. 
Her vist som flot hjørnesofa med sorte metalben. 
L 261/261 cm. Ekskl. nakkestøtte. 
Vejl. udsalg. 15.728,-  

Nakkestøtte. L 50 cm. 629,-

Livo puf 
i stof med sorte metalben  
75 x 75 cm. 
Vejl. udsalg. 2.962,-

Nyhed!
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Saturday U-sofa
Skøn sofa med chaiselong og open-end, med fje- 
derindlæg i sædehynder, monteret med slidstærkt  
stof. Express levering som vist i mørkegråt stof.  
L 148/316/221 cm. Fås også spejlvendt. 
Burde koste 9.999,- 
HJEMME HOS os  
FAST LAV PRIS 6.999,-

Bellis sofa med nakkefunktion
Lækker sofa med vip i nakkestøtter. 
Fås i flere opstillinger og farver.  
L 272/234 cm. Som vist monteret  
med slidstærkt stof.  
Vejl. udsalg. 14.058,- 

RUSSEL sofabordssæt
i hvidpigmenteret eg med plade i grå  
højtrykslaminat. Ø 50/H 44 cm og Ø 40/H 38 cm. 
HJEMME HOS os  
FAST LAV PRIS pr. sæt. 1.499,-
Ø 90 cm
HJEMME HOS os FAST LAV PRIS 1.999,-

Saturday hjørnesofa med open-end
Saturday sofaen er her vist som hjørne-
sofa 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.  
Burde koste 7.269,- 
HJEMME HOS os  
FAST LAV PRIS 5.799,- 

Kun
HJEMME 
HOS os!

Optimal U-sofa
Monteret m. slidstærkt stof  
og stålben. L 232x315 cm. 
Burde koste 14.999,- 
HJEMME HOS os 
FAST LAV PRIS  
9.999,-
Nakkepude.  
Vejl. udsalg. 699,- 

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

Nyhed!

Nyhed!

Nyhed!

Lampeskærm
i naturlig bambus. 
Ekskl. fatning og ophæng. 
Ø 40 cm. 
999,-

Billeder
Universe XVI. 50 x 70 cm. 869,-
Woman in Blue. 50 x 70 cm. 869,-

Tæppe
Eden Cosy, grå/
hvid. 140 x 200 cm. 
1.699,-

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!
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Live hjørnesofa
monteret med slidstærkt stof og stålben.
Ekskl. nakkestøtter. 223 x 279 cm. 
Burde koste 14.999,- 
HJEMME HOS os FAST LAV PRIS 9.999,- 
Puf. Vejl. udsalg. 1.899,- 
Nakkestøtte. Vejl. udsalg. 699,- 

Samme sofa - med forskellige armlæn. 
Når du bygger din sofa, så giver vi dig 
mulighed for at sætte dit eget præg 
på sofaen.

Live modulsystem er et lækkert sofasystem, hvor modulerne er mindre end normalt. Det samme  
er prisen, uden at du går på kompromis med kvaliteten. Du har mulighed for at designe din helt 
egen sofa som kan passe ind hjemme hos dig - præcis der, hvor du har brug for det. Har du  
pladsudfordringer i dit sommerhus, din lejlighed el. lign.; så er Live løsningen for dig.

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E11

L ive sofa

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

Live sofa
monteret med slidstærkt stof og ben 
i ubehandlet eg. Fås i flere farver. 
3 pers. Vejl. udsalg 8.985,-  
2 pers. Vejl. udsalg 7.485,- 

Kun
HJEMME 
HOS os!

Live hjørnesofa
m. chaiselong, monteret med slidstærkt stof. 
Ekskl. nakkestøtter. L 215/271 cm. 
Vejl. udsalg. 16.499,- 

Nakkestøtter. Vejl. udsalg. 699,-

KOM IND 
I BUTIKKEN 

- SÅ FINDER VI 
DEN BEDSTE PRIS 

TIL DIG!

Katrine elipseformet sofabord 
med laminat, naturkant og ben i eg. 
L 128 x B 68 cm. 2.999,-

Tæppe
Eden Cosy, grå/hvid. 
140 x 200 cm. 
1.699,-

SM 306 skænk
i eg hvidolie. L 194 cm. 
Vejl. udsalg. 11.999,-
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Feel the Day daybed
funktionel daybed i lækkert sort læder  
med trensninger og stålben.  
L 195 x B 82 cm.  
Inkl. nakkepude.  
Vejl. udsalg 7.999,- 

Mistral TV-bord
i snehvid med stoflåge og sorte 
metalben. L 161,5 cm. Som vist. 
Vejl. udsalg. 9.187,- 

Lilje drejestol
i enkelt og stilrent design. Stolen er monteret med 
lækkert sort læder og elegant sokkel i børstet aluminium. 
Drejestol. Vejl. udsalg. 7.999,- 

Fodskammel. Vejl. udsalg. 2.999,- 

Tæppe
Oxford grey/blue. 
Fås i flere størrelser og farver. 
200 x 290 cm. 4.699,-

“Hjemme hos os 
  må vi godt tage en   

   lur i stuen!”

Optimal sofa
Monteret m. Sevilla Luxus læder og stålben.  
L 315x232 cm. Vejl. udsalg 34.500,-  

Nakkepude. Kun 899,-
Kan også leveres med sort læder på alle 
slidflader og tekstillæder på alle mindre 
udsatte steder. KUN 15.999,-

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk

100%
LÆDER
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“Skab din egen 
 sofa til dit eget 
  living room”

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 hvilke indbyggede funktioner, sofaen skal have. Du kan 
oven i købet vælge mellem tre typer Living Room: City, Skyline eller Country.

Kun
HJEMME 
HOS os!

L iv ing Room modulsofa

Living Room City hjørnesofa 
monteret med lækkert læder som fås i flere farver- 
og kvaliteter. L 255/210 cm. Vejl. udsalg. 18.500,- 

Tillæg for touch-betjent el-funktion i et sæde.  
2.999,-

Casø 701 sofabord
i hvidolieret eg.  
L 90 x B 90 cm. 
Vejl. udsalg. 4.499,- 

Havanna lounge stol
Smart lænestol monteret med 
ægte læder på alle slidflader 
og stokkel i børstet stål.  
Stol. 4.299,-
Skammel. 1.899,-

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk

Living Room City U-sofa 
monteret med lækkert blødt og slidstærkt velour,  
som fås i flere farver. Her med koldskum i sæde 
samt fast skum i ryggen. L 315/210 cm.  
Vejl. udsalg. 14.592,- 
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“Sæt dig godt 
til rette allerede 

      om et par uger ...”

Living Room City modulsofa model 2609
Pocket fjedre i sæder
Høj ryg (+6 cm ift. standard)
Towel stof farve 2834 antracit 
16 cm stålben

Hjørnesofa 61V 14H

BUS3+2 pers. sofa. B1280B60

DX

...når du ikke kan vente på at få en ny sofa HJEMME HOS dig!”

Express Levering

Express Levering

Varer med dette symbol er lagerført - hos os  
eller vores leverandør, så du hurtigt kan få  

dine nye møbler leveret!
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Living Room Skyline sofasæt
i lækkert semi-anilin læder med cosy  
sæde og silikone i rygpuder. 
Fås i flere farver og i stof.  
3 pers. L 228 cm. Vejl. udsalg. 15.099,- 
2 pers. L 208 cm. Vejl. udsalg 13.605,- 

Los Angeles pendel
i hvid med fatning i 
massivt mørkt træ.
Pendel Ø34 cm. 599,-
Pendel Ø46 cm. 799,-

Tæppe
Sensation green – Moderne 
tæppe i vaskbar microfiber.  
Fx 140 x 200 cm. 1.349,-

Blackstone sofabord
med sort metalstel og fiberbeton i sort.  
85 x 85 cm. H 50 cm  
Vejl. udsalg. 3.499,-

Living Room Skyline U-sofa  
med slidstærkt stof, som fås i flere farver.  
L 323/210 cm. Som vist.  
Vejl. udsalg. 19.575,- 

txt og pris

Living Room Skyline hjørnesofa
med chaiselong med slidstærkt stof, som fås 
i flere farver. Som vist. L 202/362 cm.  
Vejl. udsalg. 22.194,-

Skyline er en ny modulsofa i Living Room serien med fastmonterede rygpuder og løse sædepuder.  
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.

L iv ing Room Skyl ine

Vista sofabordssæt
2 borde med hvid laminat og ben i massiv 
egetræ. L 104 x D 67/H 50 cm og Ø 
55/H 47 cm. Vejl. udsalg. 1.999,-

Cross sofabord
i eg med slidstærk laminat. L 80 x B 80 cm. 
H 50 cm. Vejl. udsalg. 2.849,- 

KOM IND 
I BUTIKKEN 

- SÅ FINDER VI 
DEN BEDSTE PRIS 

TIL DIG!

Tæppe
Sensation Gold. 
140 x 200 cm. 
1.349,-

Lampe
Oslo gulvlampe. 
2.499,-

Billeder
Circle. 
Ø 40 cm. 569,- 
Ø 70 cm. 919,-

Billeder
70 x 70 cm. 569,-

Lampe
Medina gulvlampe 
m. hvid plisséskærm. 
799,-

Tæppe
Oxford, mørk grå/
rust. 140 x 200 cm. 
2.299,-
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WOODI bord
Rundt bord i rustik kvalitet med stel i sort 
støbejern og med bordplade i massiv eg.  
Bordpladen ligger på stellet i en fræset 
kant og kan bruges som bakke.  
Ø 44 cm. Højde: 44 cm.  
Vejl. udsalg. 2.999,- 

GOLF drejestol + skammel
Ny elegant drejestol med formstøbt skum i sæde 
og ryg. Fås i 3 størrelser og med manuelle eller 
el-betjente funktioner. Som vist i str. Small med 
kraftig semi-anilin-læder overalt med sortbejdset 
armlæn og sort elegant-sokkel. Stol og skammel. 
Sætpris vejl. udsalg. 14.985,-

GOLF drejestol
Ny elegant drejestol med formstøbt skum i sæde 
og ryg. Fås i 3 størrelser og med manuelle eller 
el-betjente funktioner. Som vist i str. Medium med 
kraftig semi-anilin-læder overalt med armlæn i eg 
og sort elegant-sokkel. Vejl. udsalg. 14.787,- 

GOLF sofa
Ny stilfuld modulsofa med slænge-værdi.  
Vælg mellem mange moduler, 3 typer 
armlæn og masser af stof- og læderfarver 
- og sammensæt din favoritsofa. Fås med 
el-betjente funktioner.  
3 pers. L 216 cm. Vejl. udsalg. 16.611,-  
2 pers. L 156 cm.  Vejl. udsalg. 14.478,-

Nyhed!

Nyhed!

Nyhed!

GOLF er en nye serie af sofaer og lænestole med høj ryg, som giver en fantastisk komfort. Både sofaer 
og stole fås med manuelle eller el-betjente funktioner, ligesom der er mange muligheder for at bygge sin 
helt egen GOLF sofa.

Ny GOLF ser ie

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk

Nyhed!

GOLF drejestol
Ny elegant drejestol med formstøbt skum i sæde og ryg.  
Fås i 3 størrelse og med manuelle eller el-betjente funktioner.  
Som vist i str. Large med kraftig semi-anilin-læder overalt og  
sort elegant-sokkel. Vejl. udsalg. 17.469,-

Fazet indskudsborde
i slidstærkt, antracitfarvet linoleum og sorte stålben.  
Sættet består af 3 borde i hhv Ø 80,  
Ø 58 og Ø 45 cm.
Sætpris 5.999,-

Lamper
Bestående af dæmp-
bare el-pærer. Komplet 
inkl. fatning. 
Pr. stk. 1.299,-

Tæppe
Dublin, lys grå. Ø 160 cm. 2.599,-

Tæppe
Leeds multi. 140 x 200 cm. 
2.399,-
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Kun
HJEMME 
HOS os!

London modulsofa
i luksuslæder i krafitg kvalitet,  
Dess 90/02. L 300/217 cm. 
Vejl. udsalg 39.432,-

Puf
64 x 64 cm. Vejl. udsalg 3.081,-
Foto er vist i London-høj.

Tæppe
Skagen mustard – håndlavet tæppe  
100 % uld. Fx. 140 x 200 cm.  
2.999,-

OSLO lampe
Gulvlampen fås i  
både sort og i hvid.
2.499,-

Maleri 
150 x 100 cm. 
1.949,-
70 x 70 cm. 
569,-

“Design din  
egen London i 
luksuslæder”

London Lav 3 forskellige typer
Få din egen personlige stil med London serien.  
Til din stue, det lille værelse eller den store lejlighed? 
Mulighederne er mange med vores London-moduler.

London Dyb

London Høj

London Lav
Vælg imellem det skinnende, stilistiske look 
eller en af de varme træfarver.
Metalben: Højden kan justeres med 3 cm.

Normal
B: 15 cm

Bred
B: 24 cm

Høj
B: 10 cm

8 cm

Pude
B: 23-30 cm

Skrå
B: 23 cm

Smal
B: 10 cm

 J U U6 W W2 Y

Vælg mellem
standard 

rygpude eller
kuvertpude

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk

Katrine sofabordssæt 
- her vist i flot og trælook laminat og sorte træben. 
Vælg mellem flere farver.
Op til Ø 68 cm eller trekant 68x101 cm.  Vejl. udsalg. 2.099,-
Op til Ø 100 cm eller trekant 89 x 126 cm. Vejl. udsalg. 2.599,-
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“Høj, lav, dyb  
 lige som det passer  

hjemme hos dig”

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.  
Ekskl. nakkestøtte og dekorationspuder i samme stof.  
Vejl. Udsalg 25.329,- 

Fås med el-betjent, indbygget fodskammel 
mod merpris.
Foto er vist i London-høj.

Blackstone sofabord
med sort metalstel og fiberbeton 
i sort. L 85 / 85 cm. H 50 cm. 
Vejl. udsalg. 3.499,-

Billeder, cirkler
Stor “Baroque” Ø 90 cm.  1.299,-
Lille “Thine Line” Ø 40 cm.  569,-
Lille “Dark Plant” Ø 40 cm.  569,-

Baron stol med skammel
i nyt smudsafvisende stof, 
Dess 401/05, sortbejdset træskal 
og flot kromsokkel. Stolen har 
højderegulerbar nakke og trinløs 
rygregulering. Vejl. udsalg inkl. 
skammel. 11.999,-
HJEMME HOS os  
FAST LAV PRIS 8.999,-

Tæppe
Skagen dark blue.  
Håndlavet tæppe.  
100% uld. Størrelse vist. 
140 x 200 cm. 
2.999,-

London Høj og dyb Farver til London træben
Vælg dine træben i 7 variationer af eg:

Metal ben:
Højden kan justeres med 3 cm.

Normal
B: 15 cm

Bred
B: 24 cm

Høj
B: 10 cm

15 cm

Pude
B: 23-30 cm

Skrå
B: 23 cm

Smal
B: 10 cm

T-pude
B: 13,5 cm
Fåes kun til
London Dyb

 J U U6 W W2 Y W3

Rå Olie

Røget

Black

Hvid
olie

Grå
olie

Valnød
olie

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

Hudson gulvlampe
i sort. H 120 cm. 
599,- 
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Glass sofabord
med bordplade med røgfarvet 
glas og sort metalstel. Ø 90 cm. 
Vejl. udsalg. 6.499,- 

Trentino 3+2 pers.  sofa i stof
Flot og elegant sofa i tidløst design, hvor armen 
er integreret i rammen uden synlige samlinger. 
Fås som 2- og 3-pers. sofa og i stof og læder. 
Som vist i stof Hannah. 
2 pers. L 178 cm. Vejl. udsalg. 10.230,- 
3 pers. L 205 cm. Vejl. Udsalg. 10.920,-

Trentino 3+2 pers. sofa i læder
Flot og elegant sofa i tidløst design, hvor armen 
er integreret i rammen uden synlige samlinger. 
Fås som 2- og 3-pers. sofa og i stof og læder. 
Som vist i Classic læder. 
2 pers. L 178 cm. Vejl. udsalg. 20.010,- 
3 pers. L 205 cm. Vejl. udsalg. 21.330,- 

10 års garant i  
på al le møbler  
fra Brunstad

Du får 10 års garanti på sæde- 
puder og træværk fra Brunstad.  
Sædepuder i formstøbt koldskum  

sikrer høj komfort og god siddestøtte.  
Selv efter mange års brug, vil  

møblerne beholde den oprinde- 
lige form og kvalitet. Puderne afgiver  

ingen miljøskadelige gasser. 

“ 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! ” H

JE
M

ME HOS:         H
JEM

ME HOS:

Camilla

Nyhed!

Bris lænestol i stof 
Bris er designet af Helge Taraldsen. Fås i flere træfarver  
og med stof eller læder. Her vist med sort metalstel og 
slidstærkt Hannah stof, som fås i flere farver. 
Vejl. udsalg. 11.385,- 

Fås også med kraftigt læder. Vejl. udsalg. 13.271,-

Helsinki gulvlampe
med opalhvidt glas. 1.499,-
Bordlampe. 1.199,-

Billeder
Ass. motiver. 50 x 70 cm. 
439,-

Tæppe
Bali, hvid/grå mix. 
240 x 300 cm. 
4.299,-
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Teo klassisk 2,5 pers. Sofa i læder
Lækker sofa med ”softpuder” i sæde og ryg, 
som giver en skøn komfort. Teo fås i 3 stør- 
relser og i mange stof- og læderfarver.  
De 2 runde armpuder følger med. Som vist  
i Classic læder. Designet af Arild Alnes.
2,5 pers. L 162 cm. Vejl. udsalg. 17.963,- 
3 pers. L 189 cm. Vejl. udsalg. 19.780,- 
3,5 pers. L 231 cm. Vejl. udsalg. 22.264,- 

Fazet indskudsborde
i slidstærkt, sort linoleum og sorte 
stålben. Sættet består af 3 borde i 
hhv Ø 80, Ø 58 og Ø 45 cm. 
Sætpris 5.999,-

Nyhed!

Teo klassisk 2,5 pers. sofa i stof
Lækker sofa med ”softpuder” i sæde og ryg, som giver 
en skøn komfort. Teo fås i 3 størrelser og i mange stof- og 
læderfarver. De 2 runde armpuder følger med. Designet 
af Arild Alnes. Som vist i stof. 
2,5 pers. L 162 cm. Vejl. udsalg. 13.202,- 
3 pers. L 189 cm. Vejl. udsalg. 14.536,-  
3,5 pers. L 231 cm. Vejl. udsalg. 16.376,-

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk

Nyhed!

Oslo pendel
i matsort stål 
m. lyst træ. 
Ø 40 cm. 1.999,-

Fazet sofabord
i slidstærkt, sandgrå linoleum 
og sorte stålben. Fås i flere 
farver. L 120 x B 65 cm. 
Vejl. udsalg. 3.499,- Bris lænestol i stof  

- se s. 14

Billede
Dark Tulips. 
70 x 100 cm. 
1.549,-

Tæppe
Leeds, mørkegrå. 
140 x 200 cm. 
2.399,-
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System+ hjørnesofa
System+ hjørnesofa monteret med 
slidstærkt stof Lea og ben i ubehandlet 
eg. Fås i mange farver og i læder.  
L  288/218 cm. Ekskl. nakkestøtte.  
Vejl. udsalg 48.490,- 

Nakkestøtte. 
Vejl. udsalg. 2.420,-  

System+ er modulsofaer med klassisk snit og alligevel helt moderne – designet af Arild Alnes & 
Helge Taraldsen. Du kan vælge mellem mange modulvarianter. Sæde- og rygindlæg i formstøbt 
koldskum er de samme, det er formen på armlænene og syningerne, der skaber forskellene. Og 
de mange forskellige mulige stoffer gør, at du kan give din sofa det ekstra, personlige look.

System+

Du får 10 års garanti 
på sædepuder og træværk 
fra Brunstad. Sædepuder i 
formstøbt koldskum sikrer 
høj komfort og god sidde- 
støtte. Selv efter mange års 
brug, vil møblerne beholde 

den oprindelige form og 
kvalitet. Puderne afgiver 

ingen miljøskadelige 
gasser. 

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.

Arme:

Ben:

Træ farve:

System+ 3 pers. sofa
monteret med kraftigt læder i sort,  
mørkebrunt eller cognac farve 
og stålben. L 200 cm. 
Vejl. udsalg. 28.820,- 

System+ 2,5 pers. sofa
L 170 cm. Vejl. udsalg. 26.150,-

KOM IND 
I BUTIKKEN 

- SÅ FINDER VI 
DEN BEDSTE PRIS 

TIL DIG!
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Himolla er sofaer med tysk grundighed og sans for kvalitet. Gennem mere end 60 år har Himolla 
været førende i Europa, og Planopoly 7 er noget af det ypperste, Himolla leverer. Moderne, funktio- 
nelle og holdbare. Du kan selv vælge mellem 2 siddehøjder (45 eller 47 cm), hvilken farve og type af 
læder eller stof og hvilke funktioner du ønsker: Indbygget fodskammel, lænefunktion i ryggen – du vil 
blive overrasket over, hvor billigt det er at integrere funktionerne.

Himol la Planopoly 7 modulsofa

Planopoly 7 / 1920 modulsofa
Fleksibelt byggesystem i fantastisk kvalitet. 
Systemet indeholder mange moduler, som giver 
mulighed for at bygge et væld af forskellige 
sofaer - med og uden el-betjente funktioner.
Hjørnesofa med magasin som vist i lækkert 
AquaClean stof, som fås i mange farver. 
Med magasin og vippefunktion i armlænet. 
Ekskl. nakkestøtte.  
Vejl. udsalg. 22.243,- 
 
Nakkestøtte. 1.399,-
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5 ÅRS GARANTI
Med et  møbel fra Himol la er du  

s ikret  lang holdbarhed. Langt ids-
tests  af  bl .a.  skum i  sædehynder og 

f jederindlæg sikrer s tabi l i te t .  Stof  og 
læder gennemgår en række tests  for 

kemikal ieresis tens og s l idstyrke.

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk
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Clausholm 3+2 pers. sofa 
i ubehandlet eg, monteret m. Sevilla Luksus 
læder dess. 80/02.  
3 pers. sofa L 210 cm. Vejl. udsalg. 15.999,-
2 pers. sofa. L 145 cm. Vejl. udsalg. 13.999,-
Ved køb af 3+2 pers. sofa
HJEMME HOS os 
FAST LAV PRIS 19.998,-

Lindholm, Clausholm og Rosenholm er alle klassiske sofaer, som udspringer af samme klassiske design. 
Her kan du vælge mellem 3 forskellige armlæn i eg eller bøg til samme pris - og mellem et utal af 
stof- og læderfarver, som gør din klassiske stue helt personlig.

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

Maria stol 
i sæbebehandlet bøg, monteret  
med Sevilla Luksus læder dess.  
80/02. Vejl. udsalg. 9.999,- 

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. Vejl. udsalg. 15.999,-
2 pers. sofa L 144 cm. Vejl. udsalg. 13.999,-

Fås med duntop i sædehynder. 
Tillæg v. 3+2 pers. kr. 1.500,-

Klassiske sofaer

Lindholm hjørnesofa
i ubehandlet eg, monteret m. 
slidstærk stof i 100% ren ny uld.  
Vejl. udsalg. 24.513,-  

Opus sofabord
i massiv, sæbebehandlet eg. 
L 135 x 78 cm. H 50 cm. 
Vejl. udsalg. 5.995,-
Opus hjørnebord i sæbebehandlet eg. 
ø 63 cm. Ekskl. glashylde. 3.775,-
Glashylde 975,-

Tæppe
Odin Multi. 140 x 200 cm. 
2.999,-

BELLA vitrineskab
i eg hvidolie.  
H 187 x B 81 x D 38 cm. 
Vejl. udsalg. 12.927,-
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Freja sofa
med formstøbte sæde og ryg for ekstra  
god siddekomfort. Ben og lister i eg.  
Som vist i lækkert, slidstærkt stof.
3 pers. L 184 cm. Vejl. udsalg. 14.280,-
2 pers. L 129 cm. Vejl. udsalg. 11.985,-
Lav stol. L 112 cm. Vejl. udsalg. 6.285,-

Haslev 3661 kakkelsofabord
Ovalt sofabord i sæbebehandlet  
eg med beige/grå kakkel.  
L 138 x 88 cm.  
Vejl. udsalg. 10.850,-

Freja hjørnesofa 
med formstøbt koldskum i sæde og ryg for ekstra 
god siddekomfort. Ben i eg. L 201/256 cm. 
Som vist i slidstærkt stof, som fås i flere farver. 
Vejl. udsalg. 28.500,-  

Opus Square sofabord
i enkelt design af Nissen & Gehl. 
I massiv hvidolieret eg.  
100 x 70 cm. H 50 cm. 4.995,- 
Fås også som hjørnebord. 50 x 50 cm. 3.775,-

Mistral reolopstilling
i hvidpigmenteret eg m. stålben. Skænk. 
L 133 x H 61 x D 42 cm. Overskab m. 
glaslåger. L 133 x H 61 x D 32,5 cm.  
Vejl. udsalg. 17.233,- 

Tæppe
Dundee.  
140 x 200 cm. 
3.599,-

Loke stol 
i eg, med nakkepude, 
monteret med stof dess. 342/36. 
Vejl. udsalg. 12.597,- 

Fodskammel med venepumpe
Vejl. udsalg. 2.985,- 

FÅS I FLERE  
FARVER

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk
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Rugby sofa
klassisk sofa i ubehandlet eg og 
kraftigt semianilin-læder/skai, som fås i flere farver. 
3 pers. L 220 cm. Vejl. udsalg. 15.624,- 
2 pers. L 162 cm. Vejl. udsalg. 13.128,- 

Clement stol
Elegant komfortstol med indbygget fodskammel og  
læne-/liggefunktion. Her vist med skal i ubehandlet eg  
og sort semi-anilin læder. Sokkel i ubehandlet eg.  
Vejl. udsalg. 12.108,- 

Tessa klassisk 3+2 pers. Sofa
Den klassiske tremmesofa med ben og gavle i 
sæbebehandlet bøg og sort læder. Fås også i 
brunt eller cognac-farvet læder.  
3 pers. L 197 cm. 2 pers. L 142 cm.  
Sætpris Vejl. udsalg. 12.999,-

Tessa klassisk lænestol
Den klassiske lænestol i sæbebehandlet  
bøg og sort læder. Fås også i brunt  
eller cognac-farvet læder.  
Vejl. udsalg. 5.999,- 

Æra sofabord
i hvidolieret eg. Fås i mange størrelser 
Fx. 70 x 130 cm. Vejl. udsalg. 5.899,- 

Express Levering

Nyhed!
KOM IND 

I BUTIKKEN 
- SÅ FINDER VI 

DEN BEDSTE PRIS 
TIL DIG!

Bern stol
i formspændt bøg  
med sort læder. 
Vejl. udsalg. 3.999,- 

Skammel.  
Vejl. udsalg. 1.399,-

ATOM tv-bord
i sæbebehandlet eg med 1 låge. Inkl. beslag 
til vægophæng. H 42 x B 120 x D 38 cm. 
Vejl. udsalg. 4.592,- 
Spar 1.493,- HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS 3.099,-

Hudson gulvlampe LED
med 2 skærme i i opalhvidt glas.
1.299,-

ÆRA sofabord
i hvidolieret eg. Fås i mange  
størrelser. Fx. 70 x 130 cm.  
Vejl. udsalg. 5.899,-

Tæppe.
Leeds, beige/rosa. 
140 x 200 cm. 
2.399,-

S I D E  2 0



Scandi 1300 lænestol og skammel
Dejlig drejestol med regulerbar ryg og 
justerbar nakke. Stol og skammel er med 
Prime læder, men fås i flere kvaliteter og 
farver. Stol og fodskammel. 
HJEMME HOS os 
FAST LAV PRIS 7.999,-

Space 34.00 stol og skammel
med fantastisk komfort, m. regulerbar 
ryg og højdejusterbar nakke. Monteret 
m.lækkert, slidstærkt stof i en flot gul farve 
og stålsokke. Inkl. fodskammel. 
HJEMME HOS os  
FAST LAV PRIS 7.999,-

Norsk kval i tet  med garant i 

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 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.

Space 53.00 
Lænestol og skammel
Super lækker lænestol med Ergo-tilt, 
som giver dig en unik og blød 
rocking bevægelse, der giver dig 
optimal komfort, uanset hvilken 
position, du sidder i. Derudover 
er det muligt, at læne sig endnu 
længere tilbage. Som vist monteret 
med lækkert sort limousine-læder og 
skal i eg. Vælg krydsfod i sort eller 
alu. Stol og fodskammel. 
Vejl. udsalg. 16.499,- 
HJEMME HOS os 
FAST LAV PRIS 12.999,-

Space 34.00 lænestol + skammel
med fantastisk komfort, m. regulerbar ryg 
og højdejusterbar nakke. Monteret m. kraft-
igt læder og stålsokkel. Inkl. fodskammel. 
HJEMME HOS os 
FAST LAV PRIS 9.999,-

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

10års 
garanti

på ramme
og skum

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!
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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.
Burde koste 14.010,-
Skammel burde koste 4.000,-
Ved køb af stol og skammel. 
HJEMME HOS os  
FAST LAV PRIS 12.999,-

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.

Delta s tole

Delta Legend lænestol og skammel
med trinløs rygregulering og aktiv nakke- 
funktion. Her vist i eg monteret m. læder. 
Burde koste 15.155,-
Skammel burde koste 3.700,- 
Ved køb af stol og fodskammel
HJEMME HOS os 
FAST LAV PRIS 11.999,-

Delta Adventure lænestol og skammel
med trinløs rygregulering og aktiv nakke- 
funktion. Her vist i sortbejdset eg monteret 
m. ægte fåreskind og nakkepude i læder. 
Burde koste 17.090,-
Skammel burde koste 4.160,- 
Ved køb af stol og fodskammel
HJEMME HOS os 
FAST LAV PRIS 15.999,-

Delta Adventure lænestol og skammel
med trinløs rygregulering og aktiv nakke- 
funktion. Her vist i eg monteret m. læder.  
Vejl. udsalg. 15.155,-
Skammel. Vejl. udsalg. 3.700,- 
Ved køb af stol og fodskammel
HJEMME HOS os 
FAST LAV PRIS 11.999,-

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!
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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. 

Himol la lænestole
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5 ÅRS GARANTI
Med et  møbel fra Himol la er 
du s ikret  lang holdbarhed. 

Langt idstests af  bl .a.  skum i 
sædehynder og f jederindlæg 

sikrer s tabi l i te t .  Stof  og 
læder gennemgår en række 
tests  for kemikal ieresis tens 

og s l idstyrke.

Quartett 9720 manuel drejestol 
med læne-/liggefunktion monteret med 
kraftigt læder og disksokkel i børstet stål. 
Vejl. udsalg. 13.779,- 

7905 S-Lounger lænestol med  
indbygget, el-betjent fodskammel
Super lækker lænestol i et flot design. Stolen fås  
i flere stof- og læderfarver og -kvaliteter. Her er  
stolen vist med flot stof og stålsokkel. 
Vejl. udsalg. 19.225,- 

7717 Cosyform lænestol 
i formstøbt koldskum med kraftigt læder overalt, som 
fås i flere farver og stålsokkel. Stolen har indbygget 
fodskammel og justerbar nakke og komforten skal 
prøves! Stolen fås også med op til 4 motorer.  
Vejl. udsalg. 17.945,-
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5 ÅRS GARANTI
Med et  møbel fra Himol la er 
du s ikret  lang holdbarhed. 

Langt idstests af  bl .a.  skum i 
sædehynder og f jederindlæg 

sikrer s tabi l i te t .  Stof  og læder 
gennemgår en række tests 
for kemikal ieresis tens og 

s l idstyrke.

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk
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Focus lænestol og skammel
med læne-/liggefunktion, monteret 
med læder og kromsokkel.  
Stol. 4.999,- Skammel 1.499,-
Ved køb af stol og skammel.  
HJEMME HOS os  
FAST LAV PRIS 4.499,-

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

Living Room Town 6421 lænestol 
med el-betjent læne-/liggefunktion og ind-
bygget fodskammel. Fås også som manuel 
stol. Her er stolen monteret med lækkert 
wax anilin læder - men fås i mange læder- 
og stofkvaliteter. 
Vejl. udsalg. 18.552,- 

Living Room Town 6494 loungestol 
med el-betjent læne-/liggefunktion og 
indbygget fodskammel. Fås også som 
manuel stol. Her er stolen monteret med 
lækkert wax anilin læder - men fås i 
mange læder- og stofkvaliteter. 
Vejl. udsalg. 17.871,-

Clement stol
Elegant komfortstol med indbygget fodskammel 
og læne-/liggefunktion. Her vist med skal i 
ubehandlet eg og sort semi-anilin læder. 
Sokkel i ubehandlet eg.
Vejl. udsalg. 12.108,- 

KOM IND 
I BUTIKKEN 

- SÅ FINDER VI 
DEN BEDSTE PRIS 

TIL DIG!

“ Den er faktisk gået hen og blevet min yndlingsstol.  
 Jeg var meget i tvivl, da jeg købte den. Nok fordi  
 jeg ikke lige så mig selv som lænestolstypen.  
 Men nu ender jeg – ironisk nok – altid i den stol,  
 når jeg virkelig skal slappe af. ”

H
JE

M

ME HOS:         H
JEM

ME HOS:

AnneM
ette
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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 sidde- 
komfort. Monteret med kraftigt læder. 
Vejl. udsalg. 13.766,- 

Fås i slidstærkt stof. 
Vejl. udsalg. 11.445,- 

Sara stol med sædeløft
med 2 motorer til læne-/liggefunktion, 
sædeløft og justerbar nakke. Stel i  
eg eller bøg, monteret m. slidstærkt 
gråt stof. 
Vejl. udsalg. 11.397,-

Fås også med kraftigt, sort læder.
Vejl. udsalg. 12.870 Express Levering

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.

Express Levering

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk

Tæppe.
Tronheim, blå mix. 
160 x 230 cm. 
2.699,-
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“Har du brug for en  
       hjælpende hånd…”

Express Levering

Express Levering

Express Levering

Himolla 8300 løftestol
med 2 motorer til læne-/liggefunktion og løft. 
Monteret m. kraftigt sort læder overalt. 13.410,-

Fås også i slidstærkt Bodyflux stof. 10.260,-

justerbar t
r yglæn

løf tefunkt ion 5 års
garant i
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Quartett 9720 Y løftestol 
m. 2 motorer til løft og læne-/ligge- 
funktion. Monteret med slidstærkt  
Bodyflux2 stof frv. granit, og disk-
sokkel i børstet stål. 
Vejl. udsalg. 16.639,- 

Fås også i sort læder. 
Vejl. udsalg. 18.339,- 

Himolla 9010 løftestol
med 2 motorer til læne-/ligge-
funktion og løft. Monteret m. kraftigt 
sort læder. 16.815,-

Fås også i slidstærkt Bodyflux stof. 14.500,-
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Seniorstole er for dem, der fortjener at sidde godt. Derfor findes Sorø Seniorstole i flere forskellige 
størrelser. Der er forskel på hvilken siddehøjde der passer bedst – og hvor bredt sædet skal være,  
for at kroppen får den optimale komfort. Sorø Seniorstole fås også med sædeløft, så det er nemt  
at komme op. Og tænk på, om du skal have en fodskammel med, der passer til. Få gode råd  
og vejledning om seniorstole Hjemme Hos os.

Tradi t ion Seniorstole

Sorø Standard 
den klassiske hvilestol m. kabellås. Sorø er i 
formstøbt stel, som fås i 7 træfarver. Her vist  
i naturlak monteret m. stof slidstærkt stof. 
Vælg mellem i 3 størrelser.

Small: 4.499,-
Medium: 4.999,- EXPRESS Levering
Large: 5.499,-

Sorø fodskammel 
m. vip. 1.499,-Sorø Plus 

m. gasfjedersystem til trinløs indstilling af ryggens 
hældning. Her vist i  naturlak monteret m. stof 
slidstærkt stof. Vælg mellem i 3 størrelser 

Small: 4.899,-
Medium: 5.199,- EXPRESS Levering
Large: 5.799,-

Sorø Light 
den klassiske hvilestol m. kabellås og åben arm. 
Sorø er i formstøbt stel, som fås i 7 træfarver. 
Her vist i naturlak monteret m. stof slidstærkt  
stof. Vælg mellem 3 størrelser 

Small: 4.499,-
Medium: 4.999,-
Large: 5.499,-

Sorø Swing drejestol 
m. kabellås og ringsokkel, som fås 
i 7 træfarver. Som vist i naturlak 
monteret m. slidstærkt stof. 6.999,-
Fodskammel. 1.999,-

Sorø elektrisk sædeløft 
Sorø lænestol m. el-betjent sædeløft den klas-
siske hvilestol m. kabellås. Sorø er i formstøbt 
stel, som fås i 7 træfarver. Her vist i naturlak 
monteret m. stof slidstærkt stof. 

Som vist i str. medium: 11.599,-

Small Medium Large

52 cm
47 cm
42 cm

66 cm 70 cm      

Express Levering

Express Levering

74 cm

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk
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Rustic Curve sofabord
med bordplade i massiv, hvid- olieret
eg m. rustik barkkant, m. X-stel i
sortlakeret jern. L 135 x B 75 cm.
Vejl. udsalg. 7.499,-

Casø 701 sofabord
i hvidolieret eg. L 90 x B 90 cm. 
Vejl. udsalg. 4.499,- 

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. Sætpris 1.999,- 

Sofaborde

HJEMME HOS os kan du komme ind og få en snak om, hvad du vil bruge dit sofabord til. Så kan du 
også se de mange forskellige former, størrelser, materialer og funktioner, du kan få hjemme hos dig.

Haslev Opus sofabord
i massiv, sæbebehandlet eg. 
L 135 x 78 cm. H 50 cm. 
Vejl. udsalg. 5.995,-
Ø 63 cm. Inkl. glashylde. 
4.750,-

Haslev Opus Square sofabord
i enkelt design af Nissen & Gehl. 
I massiv hvidolieret eg.  
100 x 70 cm. H 50 cm. 4.995,- 
50 x 50 cm. H 50 cm.  3.995,-
Fås også i bøg. 

Haslev 3481 sofabord  
Flot sofabord med robust beige/grå kakkel 
med ben i olieret eg. 56 x 117 cm. 
Vejl. udsalg. 6.550,-
Fås også som hjørnebord.  
55 x 55 cm. 4.995,-

Dansk håndværk

Dansk håndværk

Dansk håndværk

Katrine sofabord
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.

Katrine sofaborde kan designes helt efter dine 
ønsker og behov. Du kan vælge mellem:

–  6 forskellige former

–  5 slags ben i 4 højder

–  8 bordplader

Green 380 sofabord
i sæbebehandlet eg med robust 
kakkel. L 135 x B 77 cm.
Vejl. udsalg. 7.999,-

Green 370 sofabord
i sæbebehandlet eg med robust 
kakkel. L 130 x B 80 cm. 
Vejl. udsalg. 7.685,-

Op til Ø 63 cm eller  
trekant. 42 x 67 cm. 
fra 1.549,-

Op til Ø 68 cm eller  
trekant. 68x101 cm. 
fra 2.099,-

Op til Ø 100 cm eller  
trekant. 89 x 126 cm. 
fra 2.599,-

Rund

Green 707 sofabord  
i massiv sæbebehandlet bøg. Moderne og 
elegant bord i et flot design. Kan leveres i  
flere træsorter og overfladebehandlinger.  
77 x 135 cm. KUN 5.799,-

Green 767 sofabord  
i massiv, sæbebehandlet bøg.  
L 60 x B 60 cm. KUN 4.799,-

ARKI sofabord  
med 2 stk. 3 cm tykke planker i mocca
olieret ask og krydsstel i træ. L 130 x B 70 cm. 
Vejl. udsalg. 5.299,-

Dansk håndværk
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Cross sofabord
Superflot sofabord designet af ung 
dansk designer. Fås i flere størrelser 
og  laminatfarver. Som vist. L 128 x 
B 68 cm. H 50 cm eller 80 x 80 cm. 
Vejl. udsalg. 2.849,-

Blackstone sofabord
med sort metalstel og fiber- 
beton i sort eller grå. Ø 80 cm.
Vejl. udsalg. 2.599,- 

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

Blackstone sofabord
med sort metalstel og fiberbeton  
i sort. L 85 /85 cm. H 50 cm. 
Vejl. udsalg. 3.499,- 

RUSSEL sofabordssæt 
Ø 50/H 44 cm og
Ø 40/H 38 cm.
HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS pr. sæt. 1.499,-
Ø 90 cm. HJEMME HOS os FAST LAV PRIS 1.999,-

Glass sofabord
med bordplade med røgfarvet 
glas og sort metalstel. Ø 90 cm. 
Vejl. udsalg. 6.999,- 

ATOM tv-bord
i sæbebehandlet eg med sort stoflåge.  
L 81 x D 38 x H 42 cm. Inkl. Hjul. 
HJEMME HOS os FAST LAV PRIS 3.099,-

ATOM tv-bord
i sæbebehandlet eg med 1 låge. Inkl. beslag  
til vægophæng. H 42 x B 120 x D 38 cm. 
HJEMME HOS os FAST LAV PRIS 3.099,-

SKYE sofaborde 
med sort metalstel og plade med sort egefinér.  
L 120 x 60 /H 40 cm. 
HJEMME HOS os FAST LAV PRIS 1.999,- 
L 80 x 40 / H 44 cm.
HJEMME HOS os FAST LAV PRIS 1.499,-

Fazet indskudsborde
i slidstærkt, sort linoleum og sorte stålben.  
Sættet består af 3 borde i hhv Ø 80,  
Ø 58 og Ø 45 cm. Sætpris Vejl. udsalg. 5.999,-

SKYE sofabord 
med sort metalstel og  
plade med sort egefinér.  
Ø 89/H 44 cm. 
HJEMME HOS os  
FAST LAV PRIS 2.499,-

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

HJEMME HOS os
FAST LAV PRIS!

Nordica sofabord
med tremmehylde i lakeret bøg. 
L 120 x B 60 cm. 
Burde koste 3.999,- 
HJEMME HOS os 
FAST LAV PRIS 2.999,-

Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk
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Edge skab
i farven Cappuccino.  
B 42 x H 42 x D28 cm.  
Pr. stk. Vejl. udsalg. 1.586,-

Edge AV
EDGE AV opstilling i grafit.  
L 360 cm x H 45,5 x D 42 cm.  
Vejl. udsalg. 19.630,-

Dansk håndværk

Mistral reolopstilling
i snehvid, bestående af 3 moduler med tilbehør. 
Som vist. L 267 x H 61 x D 32,5 cm. 
Vejl. udsalg. 9.022,-

Mistral AV skab
i hvidpigmenteret eg m. fronter i antracit.  
L 214,5 x D 42 x H 45 cm. Inkl. ben. H 15 cm. 
Vejl. udsalg. 11.634,-

Mistral reolopstilling 
i hvidpigmenteret eg m. stålben. Skænk.  
L 133 x H 61 x D 42 cm. Overskab m. glaslåger.  
L 133 x H 61 x D 32,5 cm. Vejl. udsalg. 17.233,-

MISTRAL høj skænk 
i hvidpigmenteret eg. L 133 x H 119,5 x D 42 cm. 
Vejl. udsalg. 15.463,- 

Mistral Lowboard
i røget eg.  
L 177 x D 42 x H 42 cm.  
Vejl. udsalg. 6.387,- 

Mistral TV-bord
i snehvid med stoflåge og sorte metalben.  
L 161,5 cm. Vejl. udsalg. 9.187,-

Mistral AV-skab 
i lysegrå med antracit-farvet stoflåge. 
L 177 x D 32,5 x H 23 cm.  
Vejl. udsalg. 7.151,-

KOM IND OG FÅ  
ET GODT TILBUD  

PÅ MISTRAL!

Mistral skænk 
i hvidpigmenteret eg. L 177 x D 42 x H 80 cm.  
Vejl. udsalg. 16.134,-

S I D E  3 0



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

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

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

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

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

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

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

Produkterne i Læderplejesættet hjælper 
med at bevare læderets naturlige egen-
skaber og udseende. Ved regelmæssig 
pleje med Guardian Læderrens og 
Guardian Lædercreme reduceres risi-
koen for udtørring, ridser og farvetab 
betydeligt. 299,-

“ Lettere  
 at sige pyt”

Plejemidler
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hjemmehos.dk instagram@hjemmehosfacebook.com/hjemmehos

GOLF drejestol
Ny elegant drejestol med formstøbt skum i sæde 
og ryg. Fås i 3 størrelser og med manuelle eller 
el-betjente funktioner. Som vist i str. medium med 
kraftig semi-anilin-læder overalt med armlæn i 
eg og sort elegant-sokkel.  
Vejl. udsalg. 14.787,- 

WOODI bord
Rundt bord i rustik kvalitet med stel 
i sort støbejern og med bordplade 
i massiv eg.  Bordpladen ligger på 
stellet i en fræset kant og kan bruges 
som bakke. Ø 44 cm. Højde: 44 cm.  
Vejl. udsalg. 2.999,- 

Tæppe 
Dublin, lys grå. Ø 160 cm.  
Vejl. udsalg. 2.599,- 

“Det er din plads og  
     den skal være god!”

Nyhed!
Se kampagnepris 
på hjemmehos.dk


