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MOOD
MOOD er en stilsikker loungesofa med rene linjer og tydelig elegan-
se. Sett sammen din helt egen MOOD - alle moduler lar seg kombi-
nere og møbleringsmulighetene er mange. Komforten er svært god. 
Det er anvendt høyelastisk formskjært kaldskum i alle puter. MOOD 
kombinerer kvalitet, komfort og tidløs design!

Styling: Birgitta Roald | Foto: Marius Beck Dahle /Hovden 

Mood-modulene kan 
kombineres etter ønske 
så du kan bygge akkurat 
den løsningen du ønsker. 
Modulene kan låses 
til hverandre med et 
beslag fra undersiden.

TEKSTILVALG
Et tekstil skal berike et møbel, gi det 
identitet og gjenspeile din personlige 
stil. Velg fra vår rikholdige tekstil- 
kolleksjon eller send inn eget tekstil. 
Vi produserer etter ditt ønske.

SPESIFIKASJONER
Felles for alle moduler: H86 - sittehøyde 46 - sittedybde 48. Armlen B9.

MØBLERINGSEKSEMPLER

LITEN ENDEDEL V + LITEN ENDEDEL H

B204 - D93

LITEN ENDEDEL V + LITEN MIDTDEL  

+ LITEN ENDEDEL H

B297 - D93

LITEN ENDEDEL V + LITEN MIDTDEL + 

HJØRNEDEL + LITEN ENDEDEL H 

B288 x 195 - D93

LITEN ENDEDEL V + LITEN MIDTDEL + 

HJØRNEDEL + STOR MIDTDEL 

B288 x 210 - D93

LITEN ENDEDEL VENSTRE

B102 - D93

LITEN ENDEDEL HØYRE

B102 - D93

STOR ENDEDEL VENSTRE

B126 - D93

STOR ENDEDEL HØYRE

B126 - D93

LITEN MIDTDEL

B93 - D93

STOR MIDTDEL

B117 - D93

HJØRNEDEL

B93 - D93

PALL

B93 - D93

Sort 
mattlakk

Smoked 
oljet 

Grå  
oljet 

Natur 
oljet

Hvit 
oljet

EIKEBEN - TILVALG
Mood leveres med sorte ben i plastmateriale. 
Du kan bestille eikeben om du ønsker og kan 
da velge i Hovden fem standardfarger.



Et trygt og godt kjøp. Hovden har levert møbler til norske hjem i mer 
enn 75 år. Alle våre sofaer produseres for hånd, og arbeidet kjenne-
tegnes av god kvalitet, nøye utvalgte material og stolthet for detaljer.  
Vi kombinerer moderne design med etablert tradisjon og setter som 
krav at våre møbler skal være trygge og gode kjøp til fornuftige priser.  
Alle våre sofaer blir produsert individuelt etter kundevalg av modell, 
størrelse, tekstil og farge. Hvert enkelt møbel  godkjennes av kvalitets- 
kontrollør før utsending. 

www.hovdenmobel.no


