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SCANDINAVIAN TOUCH
Scandinavian Touch er meget prisverdig! I forhold til håndtverk, 
konstruksjon og anvendt material er Scandinavian Touch et 
godt valg. Du får en stilsikker, svært komfortabel og varig sofa. 
Akkurat slik du vil ha den  - for valgmulighetene er mange! 
Løsning, størrelse, armlenedesign, bentype, tekstil og farge velges 
individuelt.

Styling: Charlotte Green  | Foto: Ragnar Hartvig

Vendbare sete- og 
ryggputer forlenger 
sofaens levetid.

SPESIFIKASJONER
Felles for alle moduler: Sittehøyde 43, sittedybde 53, sofahøyde 87.
Alle mål er uten armlener. 

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!

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.

- Olav Eldøy

Foto: Line Sjøhelle

PALL

B93 - D72

STOL

B71 - D84

SOFA MED SJESELONG

2-S SJES: B195 D93/160
3-S SJES: B251 D93/160

SOFA MED MAXI-ENDE

2-S MAXI ENDE: B255 D93/134
3-S MAXI ENDE: B311 D93/134

SOFA MED ÅPEN ENDE

2-S HJØRNE  ÅPEN ENDE: B225 D93/225
3-S HJØRNE ÅPEN ENDE: B280 D93/225

HJØRNESOFA

3S HJ 3S: B280/280 D93
2S HJ 2S: B224/224 D93

HJØRNESOFA

2S HJØRNE 3S: B224/280 D93
3S HJØRNE 2S: B280/224 D93

2-SETER

B130 - D93

1-SETER

B65 - D93

3-SETER

B186 - D93

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. Se bilder fra våre tekstilkolleksjoner 
på www.hovdenmobel.no/tekstil

For flere kombinasjoner se 
www.hovdenmobel.no/sofa
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VANGEVALG
Det er tre ulike vanger å velge mellom i Scandinavian Touch serien.

BENEKSEMPEL
Du kan velge mellom runde og kantete eikeben i fem ulike farger 
og to ulike stålben.

Pallen har praktisk 
oppbevaringsrom under 
lokket.

Hjørneløsninger er 
alltid populære. Mange 
sitteplasser på minst 
mulig areal. 

Light 10cm Frost 12 cm Wave 13cm

STOLER
Vi tilbyr to ulike suppleringsstoler; en 
med lav rygg og en med høy rygg. Runde 
ben i fem valgfrie farger. Fotskammel 
og flere tilleggsprodukter finnes på vår 
nettside www.hovdenmobel.no/sofa
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MØBLERINGSEKSEMPEL
Scandinavian Touch leveres som faste møbleringsalternativ i 
forskjellige størrelser. Det er også mulig bygge fritt etter egne 
behov med bruk av eksisterende moduler.



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 kvalitets- 
kontrollør før utsending. 

www.hovdenmobel.no

Finn oss på Instragram:  hovden_mobel

Besøk oss på Facebook:  Hovden Møbel AS


