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DAPPLE
Kolleksjonen Dapple leverer på både komfort og eleganse. Kon-
trasten mellom de store, behagelige putene og de usymmetriske 
knappene gir Dapple et visuelt dekorativt uttrykk, som gir nytt liv 
til ethvert rom.

Design: Edvin Klasson
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ICI
Ici karakteriseres som enkel og elegant, med runde former som 
gir rommet et mykt uttrykk. De nøytrale formene utstråler en rolig 
energi. Ici passer derfor perfekt i et miljø der man innimellom 
trenger en pust i bakken.

Design: Åsmund Engesland
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LEAN
Lean modulsofasystem kan gjenkjennes ved sitt geometriske uttrykk, 
samtidig som det utstråler en luksuriøs eleganse. Kontrasten mellom 
de rene linjene og de myke kantene gir designet en lett visuell flyt, 
i tillegg til at de avrundede formene sikrer en økt komfort. Kombiner 
i det uendelige for å skape en leken, men stilfull fasade.

Design: Sverre Uhnger
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MEET
Meet modulsofa har et spennende og elegant design som har flere 
lekne kombinasjonsmuligheter. Tilgjengelig i flere livlige utførelser, som 
gir rommet et friskt uttrykk. Bygger på 1-, 2- og 3-seter elementer, med 
mange kombinasjoner med eller uten armlene eller rygg. Koblingsbord 
bryter opp og kan endre retningen på din konstruksjon.

Design: JOOY
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PIVOT
Pivot er en modulær sofaserie med leken fasong. De geometriske 
elementene gir serien en ekstra dimensjon. Velg bekledning selv, 
for en mer personalisert utførelse. Utallige kombinasjonsmuligheter, 
slik at det passer perfekt inn i ethvert rom.

Design: Sigurd Strøm og Torstein Nilsen
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PIVOT STEP
Pivot Step er en fleksibel modulsofaserie, som er en ”cross-
over” mellom Pivot og Pivot Cave. Serien har et chic design, 
samtidig som den har høy komfort.

Design: Sigurd Strøm og Torstein Nilsen
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PIVOT CAVE
Pivot Cave er en modulær sofaserie med fleksible elementer. 
Flere spennende kombinasjonsmuligheter. De høye ryggene 
gir muligheten til å kunne jobbe i fred og ro, eller bare ta seg 
en pause fra omgivelsene. Personaliser sofaen, slik at den 
passer perfekt inn i ditt interiørdesign.

Design: Sigurd Strøm og Torstein Nilsen
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SANTANA
Santana er en modulsofa med et klassisk og elegant design, der 
de rene linjene gir et sofistikert uttrykk. Serien består av stol, 2 og 
3-seter, hjørne og bue. Seksjonene kan spesialtilpasses etter mål.

Design: VAD
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ADA + JOIN
Ada er en stolserie med et stort spekter av varianter og uttrykk. Navnet 
kommer fra verbet «adapt» og gjenspeiler ambisjonen om å skape en 
stol hvis egenart er at den lett kan tilpasses forskjellige situasjoner og 
miljøer. Møtet mellom sete og rygg fremheves som seriens tydeligste 
detalj; som om et sete og en rygg har smeltet sammen.

Navnet Join refererer til den elegante forbindelsen mellom de vertikale 
benene og de horisontale sargene. Join består av et bredt utvalg av 
solide bord med flere typer understell med forskjellige størrelser på 
bordplater.

Design Ada: Sverre Uhnger og Atle Tveit
Design Join: Jomi Evers
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BANKETT + LIP
Bankett er en enkel og praktisk stablestol, som kan ha mange 
bruksområder. Tilgjengelig i flere varianter, som utstråler en 
oppløftende energi. Den gode komforten gjør at den passer 
perfekt som både konferansestol, besøksstol og kantinestol.

Lip bordserie kan kombineres perfekt med forskjellige stoler. 
De enkle detaljene tilfører rommet en friskhet. Lip leveres med 
hjørnebein eller søylebein.

Design: VAD
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NEXUS
Nexus helseserie er et friskt pust innen helsemøbler. Nexus skal 
tilfredsstille krav til helsemøbler med hensyn til komfort og funk-
sjonalitet, men er samtidig slank, moderne og elegant. På grunn 
av de varme og jordnære linjene gir den en harmonisk atmosfære. 
Serien inkluderer 1-, 2- og 3-setere med lav eller høy rygg, spise-
stoler og bord.

Design: Mikael Pedersen
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SALINA
Salina bidrar til et koselig og varmt miljø. Med store, myke puter, leverer den på både komfort og 
design. Den lune utførelsen gir følelsen av harmoni. Mange spennende kombinasjonsmuligheter, 
da serien består av 1-, 2- og 3-seter, høyrygget stol med trinnløs regulering eller vipp, trillestol, 
elektrisk hevestol og fotskammel. Salina serien omfatter også stablebar spisestuestol med eller 
uten armlener. Vi vil at du skal ha en hjemmefølelse!

Design: Målfrid Vik
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SELMA
Selma har et solid og raffinert preg som passer perfekt inn i 
forskjellige interiørstiler. Selma systemet består av framskap 
med lys, multimediabenk, bokhylle, kommode og nattbord.

Design: Målfrid Vik
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ZETA
Vår nye, elegante helseserie med avrundede former, utstråler den et 
mykt uttrykk, samtidig som den rustikke fasongen gir en lun atmos-
fære. Serien består av 1-, 2- og 3-setere med lav rygg, høyrygget stol 
med fast rygg eller trinnløs regulering, samt fotskammel.

Design: JOOY
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SOFT
Soft er basert på samme stamme med avrundede og myke detaljer. 
Møbelet hviler på et enkelt understell av rundstokk, og på den måten 
løftes de solide stammene fra underlaget. Det gir Soft-serien et luftig 
og stødig uttrykk. Møbelet får et solid og raffinert preg som gjør 
det tilpasningsdyktig i en rekke ulike miljø. Soft kommer i framskap, 
skjenker, mediebenk og nattbord.

Design: Åsmund Engesland
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