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LOUNGE

Loungemodulene
kan
kombineres akkurat slik
du ønsker. Bare fantasien
begrenser mulighetene.
Alle moduler kan også
stå alene.

Borte bra, men hjemme best! Med Lounge tilstreber vi å tilby
verdens beste sofaplass. Lounge byr med sin generøse dybde og
dun i alle seter og puter på en sjelden opplevd komfort. Lounge
er rett og slett utrolig komfortabel! Med sine moduler er Lounge
svært fleksibel og du kan sette sammen akkurat det oppsettet som
passer deg og ditt behov. Lounge er rå, tøff og stilfull - samtidig
myk, fleksibel og skjønn. Her blir du sittende lenge, du ønsker ikke
å reise deg! Lounge er laget for frie ettermiddager, sosiale kvelder
og lange netter.
Styling: Charlotte Green | Foto: Ragnar Hartvig

SPESIFIKASJONER
Felles for alle moduler: H86 - sittehøyde 43 - sittedybde 57.
EX-103
L-93x93

EX-102
L-100x93

EX-101
L-125x93

EX-104
I-110x93

HJØRNEDEL

EX-122
ENDEDEL
LITEN (V/H)

EX-111
ENDEDEL
STOR (V/H)

MIDTDEL STOR

B93 - D93

B110 - D93

B125 - D93

B110 - D93

EX-120
Deco cushion 50x50

Deco cushion 30x60

Pouff 93x93

EX-110
Pouff 110x93

EX-105
I-93x93

EX-123
Deco cushion 30x50

EX-121
Deco cushion 30x70

DUNPUTE

DUNPUTE

PALL

MIDTDEL LITEN

50x50
30x50

30x60
30x70

Liten 93x93
Stor 110x93

B93 - D93

Olav Eldøy (f. 1948) er
utdannet ved Bergen
Kunsthåndtverksskole
og startet med bakgrunn
fra møbelindustrien
sin egen praksis som
interiørarkitekt og
møbeldesigner. Olav har
mottatt NOR-IN prisen i
1991 og Merket for god
design hele 10 ganger!

Foto: Line Sjøhelle

MØBLERINGSEKSEMPEL
Å skapa noko nytt startar
ikkje nødvendigvis med
blanke ark. Det handlar
kanskje meir om å setje
saman kjende ting på ein
ny måte, der balansen
mellom gjenkjenning og
overraskingsmomenta er
hårfin.

B360 - D93

B250 - D93
B328 - D328

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

B296 –D186/93

- Olav Eldøy

B313 - D93

B220 - D93
Alle modulene har sokkel
i massiv sortlakkert eik.

Et trygt og godt kjøp. Hovden har levert møbler til norske hjem i snart
75 år. Alle våre sofaer produseres for hånd, og arbeidet kjennetegnes
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 kvalitetskontrollør før utsending.
www.hovdenmobel.no

