Sofa og sovesofa
Hotell, næringsliv og offentlig sektor
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Sofa

Et trygt og godt kjøp
I mer enn 70 år har Hovden Møbel levert møbler til hjem,
bedrifter og overnattingssteder. Sofaene våre produseres
for hånd, og arbeidet kjennetegnes av god kvalitet, nøye
utvalgte materialer og et grundig blikk for detaljer.
Kontakt oss for mer informasjon, veiledning og pristilbud.
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Hovden

SOVESOFA
Stadig flere bransjer oppdager behovet for fleksibilitet og effektiv arealutnyttelse når det skal møbleres. I dag er ikke sovesofaen lenger forbeholdt
hoteller, ferieleiligheter og campingplasser, men har en økende popularitet
også ved offentlige institusjoner, pasienthoteller og rehabiliteringssentre.
En god sovesofa skaper handlingsrom og forenkler hverdagen for brukeren.
Et ekstra sovested kan også være en smart investering for å redusere utgifter
som vanligvis knyttes til overnatting.

Epic: 2-seter sovesofa med behagelige dunputer og god sittekomfort

Hovden Møbel har i en årrekke levert veiledning og sovesofaer til ulike
prosjekter i inn- og utland. Vi har modeller for alle behov, og kan også
tilpasse disse dersom det er spesielle krav eller spesifikasjoner som
skal innfris. Les mer på sovesofa.no/katalog for hvordan vi best mulig kan
løse akkurat ditt prosjekt.

Siena: 3-seter sovesofa med god sitteplass
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Fra sofa til seng på fem sekunder: BEDinside er et solid og svært
enkelt system som gjøre det mulig å slå ut sofaen uten å flytte putene
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Hovden

SOFA
Våre sofakolleksjoner spenner fra det stilrene og minimalistiske
til det detaljerte og modulbaserte. De fleste modellene fåes i flere
størrelser og oppsett, og kan tilpasses med egenvalgte tekstiler
og treverk.

by Olav Eldøy: Premium sofakolleksjon som både ivaretar og viderefører
den skandinaviske designarven

Les mer om utvalget og mulighetene på hovdenmobel.no/sofa

Scandinavian Touch: Modulserie med nær ubegrensede
tilpasningsmuligheter
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Woods: Stilfull serie med unike tredetaljer og finnes i ulike størrelser
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