HJEMME HOS INSPIRATIONSKATALOG

Lænestole
med løftefunktion

hjemmehos.dk

facebook.com/hjemmehos

instagram@hjemmehos

Løfte- og Liggestole

“Har du
brug for en
hjælpende
hånd…”
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.

William løftestol

William løftestol i slidstærkt stof med
2 motorer til læne-/liggefunktion og
løft op til 160 kg. Stolen er monteret
i slidstærkt stof men fås også med
kraftigt læder.
Vejl. udsalg. 11.445,-

Fås også i læder.
Vejl. udsalg. 13.776,(fra forsiden)

SIDE 2

Lænestole har i dag et væld af muligheder og funktioner, der hver især giver øget komfort,
og som tilsammen giver dig en helt utroligt behagelig yndlingsplads i stuen. Eller i kontoret,
soveværelset og hvor du ellers vil slappe af i en lænestol. 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.

Sara stol med sædeløft

med 2 motorer til læne-/liggefunktion og sædeløft. Stel i eg
eller bøg, monteret m. kraftigt
sort soleda læder/spalt.
Vejl. udsalg. 12.870,-

Express Levering

Sara stol med sædeløft

med 2 motorer til læne-/liggefunktion og sædeløft. Stel i eg
eller bøg, monteret m. slidstærkt
mørkegråt stof Whisper.
Vejl. udsalg. 11.397,Express Levering

HJEMME HOS tip!

" Vælg den rigtige
stol – skal du have
fuldløft eller kun
sædeløft?"

s
H jemme heoM
ette
Ann

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.”

SIDE 3
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Der er en lille fare for, du ikke kommer op af Himollas løftestole, når først du har sat dig rigtigt
til rette. Men kun fordi du helt sikkert får lyst til at blive siddende. Løftestolene fra Himolla
hjælper dig ubesværet op at stå igen. Himolla er lig med tysk grundighed og sans for kvalitet.
Der er tænkt på hver detalje – med dig som centrum. Hos Himolla kan du vælge din løftestol
i op til 6 forskellige størrelser, i et væld af farver og materialer og med manuel eller motorbetjent læne-/liggefunktion.

DE

DE

Quartett 9720 Y løftestol

m. 2 motorer til løft og læne-/liggefunktion.
Monteret med slidstærkt Bodyflux2 stof frv.
granit, og disksokkel i børstet stål.
Vejl. udsalg. 18.080,Express Levering

Fås også i sort læder.
Vejl. udsalg. 19.933,-

Himolla 7717 løftestol

m. 4 motorer som gør, at stolens funktioner
(nakke, ryg, fodstøtte og løft) kan justeres
individuelt, for at opnå den helt perfekte
siddestilling. Stolen er her vist i Longlife læder
Rustika farve 22 smoke med sokkel i metal.
Bemærk – der kan forekomme leveringstid
på denne stol.
Vejl. udsalg. 24.823,-
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Express Levering
Varer med dette symbol er lagerført
- hos os eller vores leverandør,
så du hurtigt kan få dine
nye møbler leveret!

LØFTER
OP TIL
200 KG

Himolla 9107 løftestol

str. XXL med 3 motorer til løft, samt
separat justering af ryg og fodstøtte.
Kan løfte op til 200 kg. Lagerføres i
stof bodyflux Granit.
Vejl. udsalg. 19.480,-

S-XXL
Uanset om du er høj eller lav,
kraftig eller spinkel - så er der en
stol til dig i Himollas bredde
sortiment af løftestole.

Express Levering

Fås også i str. medium med 1 motor
til løft og til 130 kg og læne-/liggefunktion. Lagerføres i kraftigt læder
22 sort. Vejl. udsalg. 11.280,-

Bodyflux stof

MEST
POPULÆRE!

Himolla 9010 løftestol

Himolla 8300 løftestol

er pga. de mange muligheder en af vores
mest solgte løftestole. Stolen er med 2 motorer
til læne-/liggefunktion og løft. Stolen lagerføres
til hurtig levering i følgende varianter:
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Str. Small, med stof Bodyflux Granit.
Vejl. udsalg. 10.259,Str. Small, med læder 18, sort.
Vejl. udsalg. 13.813,Str. Medium, med stof Bodyflux Granit.
Vejl. udsalg. 10.259,Str. Medium, med læder 18, sort.
Vejl. udsalg. 13.813,-

A LI
KV

DE

DE

Str. Small, med stof Bodyflux Granit.
Vejl. udsalg. 13.913,Str. Small, med læder 18, sort.
Vejl. udsalg. 16.813,Str. Medium, med Bodyflux Granit.
Vejl. udsalg. 13.913,Str. Medium, med læder 18, sort.
Vejl. udsalg. 16.813,Str. Large med Bodyflux Granit.
Vejl. udsalg. 14.500,Str. Large med læder 18, sort.
Vejl. udsalg. 17.383,-

med 2 motorer til læne-/liggefunktion og løft.
Stolen lagerføres til hurtig levering i følgende
varianter:

justerbar t
r yglæn

SIDE 5

løftefunktion

Himolla 9950 løftestol

m. 1 motor til læne-/ligge funktion og løft.
Stolen lagerføres i følgende varianter:
Med Bodyflux, Granit. Vejl. udsalg. 8.217,Med Læder 18, sort. Vejl. udsalg. 9.536,-

Tr a d i t i o n

“ Så giver
’Du sidder i min
stol ’ virkelig
mening ”
Small

Medium

Large

52 cm
47 cm
42 cm

66 cm

70 cm

74 cm

Alle modeller fås med stel og betræk i 6 kombinationer:
Natur lak

Zorro/PVC
100

Eg olie

Gary mørk oliven Gary grafit
804
402

Stella grafit
804

SIDE 6

Linoso antrasit
803

Mørk eg

Adam sand
303

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.

Sorø Light

Sorø Plus

Sorø Standard

Small: Vejl. udsalg. 4.499,Medium: Vejl. udsalg. 4.999,Large: Vejl. udsalg. 5.499,-

Small: Vejl. udsalg. 4.899,Medium: Vejl. udsalg. 5.199,- EXPRES Levering
Large: Vejl. udsalg. 5.799,-

Small: Vejl. udsalg. 4.499,Medium: Vejl. udsalg. 4.999,- EXPRES Levering
Large: Vejl. udsalg. 5.499,-

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

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

Express Levering

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

Sorø fodskammel
m. vip. Vejl. udsalg. 1.499,Express Levering

Sorø Swing drejestol

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

Sorø elektrisk sædeløft

Sorø Plus sædeløft

Som vist i str. medium.
Vejl. udsalg. 11.599,-

Som vist i str. medium.
Vejl. udsalg. 8.856,-

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

Sorø PLUS lænestol m. sædeløft klassisk
hvilestol m. gasfjedersystem til trinløs indstilling af ryggens hældning og manuelt
sædeløft.

Tilvalg:
Diskret inkontinensbetræk,
som er let at vaske.

SIDE 7

Shark & Co.

Din lokale møbelhandler hedder HJEMME HOS. Fordi vi er eksperter i at levere
møbler og indretning hjemme hos vores kunder: Hjemme hos Jette og Peter, der
gerne vil have råd og inspiration. Hjemme hos Birthe & Jens, der gerne vil have
det hele leveret og samlet. Og hjemme hos Julie og Magnus, der ved præcis, hvad
de vil have. Du kan også indrette hjemme hos dig, med møbler du finder hjemme
hos din lokale HJEMME HOS møbelhandler.
Find dine nye møbler i vores store udvalg. Hvad enten du ønsker dig en ny sofa,
en ny seng, en spisestue, en smartere reol eller en lænestol, måske én som hjælper
dig med at kommer op at stå. Følg HJEMME HOS på Facebook og Instagram
og se mere på vores hjemmeside. Vi glæder os til at se dig i forretningen.

hjemmehos.dk

facebook.com/hjemmehos

instagram@hjemmehos

Tilbud gælder så længe lager haves. Der tages forbehold for svigtende leverancer, afgiftsforhøjelser, trykfejl samt udsolgte varer.

Kom indenfor
hjemme hos os!

