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SOVESOFA

Førstevalget
når flere skal
overnatte
Hovden Møbel as er Nordens ledende produsent av sovesofa.
Vi har et bredt sortiment som kan tilpasses spesielle behov
i prosjektmarkedet.
Vi tilbyr ulike modeller som fyller ulike behov og hjelper deg gjerne med å finne din løsning.
- Hvor ofte skal sovesofaen nyttes som seng?
- Hvor viktig er sittekomfort kontra liggekomfort?
Vi har gjennom en årrekke levert sovesofaer til prosjektmarkedet over hele Norden.

Bildet viser First 160 i kundevalgt tekstil fra Kvadrat.
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Enkel i bruk
Sofaen gjøres om til seng i èn
bevegelse uten å fjerne rygg- eller
seteputer. Sofaen er produsert med
materialer av høy kvalitet som sikrer
lang levetid. Sete- og ryggputer er
fylt med kaldskum som gir meget
god sittekomfort.

Alle bakrygger er polstret og blir
trukket i valgt tekstil, slik at sofaen
kan stå fritt i rommet.

-DEN PERFEKTE SOVESOFA
Madrassen

Vi tilpasser våre sovesofaer etter behov: tekstilvalg, størrelser moduler og design.
Sovesofabeslaget har en kraftig stålkonstruksjon og leveres komplett med madrass
etter valg. Beslaget er utviklet for hyppig bruk og lang levetid. Sengen er satt i fokus
uten at det har gått på bekostning av design eller komfort.

Du kan velge mellom tre ulike madrasskvaliteter. Bonellfjærmadrass er standard.
Pocketfjærmadrass og viscoelastisk
skummadrass tilbys mot et pristillegg.
Madrassene er 14cm høye.

Mot pristillegg tilbys også madrasser i
brannhemmende materialer.

Tekstil
Våre sovesofaer kan leveres i kundevalgte
tekstil. Vi har også en bred standardkolleksjon med kvalitetstekstiler tilpasset
sovesofakolleksjonen. Om ønskelig kan vi
tilby avtagbare trekk og inkontinensduk.

Sovesofabeslaget
Det patenterte sovesofabeslaget har en
kraftig stålkonstruksjon. Mekanismen er
utviklet for hyppig bruk med material av
høy kvalitet som sikrer lang levetid.

Materialvalg
På BEDinside er alt treverk i kryssfiner
og alle puter av kaldskum.

Design
Du kan velge mellom 9 ulike design
på armlener. Disse har ulike bredder
og utseende slik at du kan finne noe
for ditt behov og smak. Du kan velge
størrelse og eventuelt kombinere med
ulike moduler slik at du får din BEDinside
akkurat slik du ønsker. Våre benvalg er
også med på å skape den perfekte
sovesofa for deg.

Størrelse på sengen
Velg mellom fem ulike størrelser:
75x200cm, 116x200cm, 140x200cm, 160x200cm, 180x200cm.
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Funksjonalitet
En sovesofa er alltid konstruert rundt et
sovesofabeslag. Dette beslaget er med
å påvirke designet, funksjonaliteten og
komforten i sovesofaen. Beslaget vi
bruker i Bedinside kombinerer enklest
mulig bruk med best mulig komfort.

Vedlikehold
For å bevare smidigheten i sovesofamekanismen, anbefaler vi et jevnlig
vedlikehold. Vennligst se vedlagte
anvisninger når du kjøper sovesofa.
Da er du sikret et topp møbel i
lang lang tid.
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Gjør
små rom
større

Gjestepall

Helena

Kontakt oss tidlig i prosessen for en best
mulig løsning på akkurat ditt prosjekt.
Vi vil veilede deg til riktig produktvalg
og løsning og levere til ønsket tid.

Gjestepall
Gjestepall
Bredde 98cm
Dybde 68cm
Høyde 45 cm
Liggemål 75x190cm
Ben i eik natur
Lara

Helena
Helena 3-seter
Bredde 212cm
Dybde 94 cm
Høyde 90cm
Liggemål 2 x 75 x 190cm.
Leveres med overmadrasser.

Lara 2-seter
Bredde 156cm
Dybde 85 cm
Høyde 84 cm
Liggemål 113x198cm

Sofia

Sofia

Sofia 2,5-seter
Sofia leveres også som 3-seter.
Bredde 202 cm
Dybde 95cm
Høyde 85cm
Liggemål 153x198cm
Utslått lengde 238cm
Sofia har en 12 cm
tykk bonellfjærmadrass.

Bed inside
Her vist som: Bridge 140
Bredde 200cm
Dybde 96cm
Høyde 85cm
Liggemål 140x200cm
Utslått lengde 212cm

Bed inside

BEDinside vist med
14cm bonellfjærmadrass,

BEDinside
er designet av Olav Eldøy.
Bildet viser First 160 i kundevalgt tekstil fra Kvadrat.

Brosjyren viser kun et lite utvalg, kontakt oss for mer informasjon.
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HOVDEN MØBEL AS
N-6150 ØRSTA
NORGE

Telefon: +47 700 49 580
Telefax: +47 700 49 581
E-post: hovden@hovdenmobel.no

www.moredesignteam.no
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Nedre Strandgate 25-27,
6004 Ålesund, Norway

DESIGN:

Vi takker for samarbeidet, og bruk av bilder:

Quality Hotel Waterfront - Ålesund

