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Hovden Møbel er Nordens største spesialiserte leverandør 
av sovesofa. I 75 år har vi gjort små rom større!

Vi tilstreber å være et ansvarlig selskap med kontrollert  
aktivitet gjennom hele vår verdikjede. Bærekraftige material- 
valg og tilpasset produksjon i egeneide fabrikker bidrar til å 
minimere vårt CO2 - fotavtrykk. 

Våre sovesofa produseres fremdeles for hånd og arbeidet 
kjennetegnes av god kvalitet, nøye utvalgte material og vår 
stolthet for detaljer. Hovden sovesofa er trygge og gode 
kjøp til fornuftige priser. Alle våre sovesofa blir produsert  
individuelt etter dine valg av modell, størrelse, tekstil og 
farge.

Et uventet besøk, et planlagt besøk - på hytta, i leiligheten, i 
tv-stuen eller på hybelen - en gang iblant eller kanskje hver 
dag. Vi har sovesofaen som passer akkurat ditt behov.

Vår kvalitet varer og du har 5 års garanti på alle mekanismer 
og rammer. 

Vi ønsker å hjelpe deg med å velge riktig sovesofa tilpasset 
dine behov og muligheter.

Sitt godt ♥ Sov godt ♥

sovesofa.no

Gjør små rom større

MØBELFAKTA
 Kvalitetstestede produkter

MILJØFYRTÅRN
målrettet miljøarbeid 

GRØNT PUNKT
gjenvinning av emballasje

5 ÅRS GARANTI
på mekanisme og rammer

75ÅR 
med stolte tradisjoner
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Den perfekte sovesofa

BEDinside representerer det beste fra Hovden Møbel. 
Sittekomforten er like god som i en tradisjonell sofa 
og en BEDinside gjøres om til en behagelig seng  i 
en enkel bevegelse uten å ta bort verken sitte- eller 
ryggputer. Sengekomforten er så god som den kan 
bli i en sovesofa – nært opp til en fullverdig seng.

BEDinside er et modulbasert byggesystem med et av 
markedets beste sovesofabeslag. Det patenterte sove-
sofabeslaget har en kraftig stålkonstruksjon og leveres 
komplett med madrass etter valg. Beslaget er utviklet 
for hyppig bruk og leveres med fem års garanti.

Med fem størrelser på sovesofabeslaget, ni ulike design 
på armlener og en rekke ulike moduler å bygge rundt, 
får du løsningen som passer best for deg – både dag og 
natt. Hver enkelt BEDinside produseres individuelt av 
kvalifiserte håndtverkere etter valg av størrelse, design, 
madrass, tekstil og farge.

I sete- og ryggputer benyttes et høyverdig kaldskum 
som gir vedvarende god sittekomfort. Alle bakrygger 
er polstret i valgt tekstil, slik at BEDinside om ønskelig
kan stå fritt i rommet. Rammer og skjult treverk er 
utelukkende av heltre og kryssfiner. BEDinside er 
konstruert for å vare.  Hver enkelt BEDinside testes og 
godkjennes av egen kvalitetskontrollør før den pakkes 
i gjennvinnbart materiale og sendes med spesialisert 
møbeltransport.

1  Funksjon 2  Størrelse

2 3

BEDinside beslaget leveres i fem ulike størrelser, tilpasset
madrasser i dimensjonene: 75x200cm, 116x200cm, 140x200cm,
160x200cm, 180x200cm

Det patenterte sovesofabeslaget har en kraftig stålkonstruksjon 
med fem års garanti. Mekanismen er utviklet for hyppig bruk 
og åpnes og lukkes på sekunder. Enklest mulig bruk og best 
mulig komfort.

3  Design

5  Tekstil

4  Madrass

1

4

Velg mellom 9 ulike design på armlener. Kombiner eventuelt 
med moduler og bygg din BEDinside akkurat etter dine behov. 
Alle størrelser, design og moduler kan kombineres etter ønske.
Du kan også velge mellom seks ulike ben.

BEDinside madrassene er alle 200 cm lange og fåes i fem 
ulike bredder. Alle madrassene er 14 cm høye. Bonellfjær-
madrass er standard. Som tilvalg fåes pocketfjær-, latex- og 
viscoelastisk madrass. Les mer om madrassvalg på side 23.

Velg tekstil og farge etter ønske. Vår tekstilkolleksjon er bred 
og består utelukkende av kvalitetstekstil. Alle tekstil er lab-
oratorietestet med hensyn til slitasje, lysekthet, nupping og 
brennbarhet. Flere av våre tekstiler er vaskbare og øko-tex 
sertifiserte: garantert uten allergi- og kreftfremkallende farge-
stoffer. Våre tekstiler er godkjent etter gjeldende krav fra 
Møbelfakta.
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De fleste velger sin BEDinside som en vanlig sove-
sofa. Det velges da størrelse og armlenedesign. 
Mange oppgraderer madrassen. En del velger 
BEDinside med moduler, enten som sjeselong- 
eller hjørneoppsett. Ofte suppleres med våre 
smarte paller som har oppbevarings- og bord-
funksjon. På de følgende sidene viser vi populære 
BEDinside møbleringsløsninger. Husk at du kan 
sette sammen akkurat den løsningen som passer
deg. Alle størrelser, design og moduler kan 
kombineres. Se side 20-25 for mål og detaljer.

5 størrelser på sengen
4 ulike madrasstyper
9 forskjellige design
3 standard oppsett

Møbleringseksempel: BEDinside Nobel 140. B: 186cm, D: 96cm, H: 85cm
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Møbleringseksempel: BEDinside 116 med Globe armlen venstre og Store 
armlen høyre. B: 178cm, D: 96cm, H: 85cm. Buet pall med oppbevaring.

Store armlen har oppbevaring av sengetøy.
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Møbleringseksempel: BEDinside Rainbow 116 sjeselongoppsett høyre.
B:237cm, D:96/173cm, H:85cm. BEDinside nakkepute.

Praktisk og romslig oppbevaring av sengetøy i sjeselongen.

Velg om du vil ha sjeselong på høyre eller venstre side.
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Møbleringseksempel: BEDinside Ambassadør L-oppsett 140 høyre.
B: 280x211cm, D: 96cm, H: 85cm

Praktisk og romslig oppbevaring av sengetøy i L-modulen.

Velg om du vil ha L-modul på høyre eller venstre side.
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Praktisk oppbevaring av sengetøy. Velg mellom 1-seter og 2-seter.

Møbleringseksempel: BEDinside Scandinavie hjørneoppsett 140 
og 2-seter med oppbevaring. B: 276x251cm, D: 96cm, H: 85cm.
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Hvor gjør vi av sengetøyet? BEDinside tilbyr flere praktiske løsninger 
for oppbevaring av sengetøy. Modulene uten beslag har oppbevarings- 
funksjon: 1-seter, 2-seter, sjeselong og L-modul. Alle paller tilhørende 
BEDinside byggesystemet har også oppbevaringsfunksjon. Det har 
også armlenedesignet «Store». Puter og dyner må alltid tas bort 
før BEDinside gjøres om fra seng til sofa. Laken kan forbli påsatt  
madrassen.

Sjeselong 1-seter med oppbevaringL-modul 2-seter med oppbevaring

Avlang pall 37x92cm Buet pall 52x92cmModulpall 70x70cmStore armlen

Oppbevaring

Pyntepute 45x45 fiberNakkepute Pyntepute 60x60 dun Pyntepute 30x60 dun

Pall buet Modulpall 70x70 Eikeplate til modulpall

Benvalg, fra venstre: hvitoljet eik, oljet eik, gråoljet eik, smoked eik, sort eik og stål.
Tilbehør i eik har tilsvarende valg. 

Tilbehør

Pall avlang
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Bredde: 99cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm
Utslått: 212cm
Madrassmål: 14x75x200cm

BEDinside 75

Bredde: 139cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm
Utslått: 212cm
Madrassmål: 14x116x200cm

BEDinside 116

Bredde: 164cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm
Utslått: 212cm
Madrassmål: 14x140x200cm

BEDinside 140

Bredde: 184cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm
Utslått: 212cm
Madrassmål: 14x160x200cm

BEDinside 160

Bredde: 204cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm
Utslått: 212cm
Madrassmål: 14x180x200cm

BEDinside 180

Bredde er oppgitt uten armlener. 
Bredde på valgt armlen må legges til oppgitte mål.Velg størrelse

Rainbow: 13cm

Scandinavie: 16cm

First: 14cm

Dekkplate: 2cm Space: 4cm Globe: 9cm

Store: 28cm

Nobel: 11cm

Ambassadør: 20cm

Velg design
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Alle BEDinsidemodulene kan kombineres og settes sammen 
slik du ønsker. Nedenfor vises tre av våre mest valgte alterna-
tiver, men du står fritt til å bygge akkurat den løsningen som 
passer deg.

Velg oppsett

Latex

Sjeselong

L-oppsett

Klassisk 
hjørneløsning

Latexmadrassen er et tilvalg og består av kaldskum toppet med ren  
latex. En kvalitetsmadrass egnet for hyppig bruk og som passer de aller 
fleste (medium til fast).

BEDinside sjeselongoppsett gir både ekstra sitteplasser og soveplasser. Sjeselongen kan kobles til valgfri senge- 
størrelse og har god plass for oppbevaring. Siden alle setene er fremovervendt, er sjeselongløsningen spesielt  
populær som tv-sofa.

L-modulen kobles på hjørnemodul og valgfri sengestørrelse og du har en raus sofa med plass til mange.
Den er populær for stuer og hytter og har plass til sengetøyoppbevaring.

Du kan også bygge klassisk hjørneløsning i ulike størrelser av  BEDinside-modulene. Her vises sovesofa med  
madrass 140x200, hjørne og 2-seter med oppbevaring. Gode sitteplasser, romslig seng for to og ekstra oppbevaring!

Bonell Bonellmadrassen er BEDinside’s standardmadrass og leveres uten pris-
tillegg. Madrassen har et sammenhengende fjærsystem i herdet stål, og 
er forholdsvis myk og anbefales alle som bruker BEDinside mest som 
sofa og som seng fortrinnsvis til gjester (myk).

Viscoselastisk Viscoelastisk skummadrass er tilvalg og består av kaldskum toppet 
med viscoelastisk skum (meget elastisk) som former seg rundt kroppen. 
Ukjent for mange, men ofte foretrukket (medium til fast).

Madrassbeskytter Tynn vattert overmadrass i 100% polyester. Beskytter madrass 
og jevner underlagt. Vaskbar på 30 grader. Flere størrelser.

Velg madrass

Pocket Pocketfjærmadrassen er tilvalg og består av mange hundre spiralfjær 
- hver enkelt sydd inn I egen tøypose. Det er tettere mellom fjærene i 
denne madrassen sammenlignet med bonell. Madrassen gir god støtte 
og en trykkavlastning som følger kroppens form og vekt og er egnet til 
hyppig bruk (medium).

   Tips
•  Brukes sovesofaen sjelden, bør du la den stå utslått av og til
•  Unngå å lukke mekanisme med sengetøy liggende på
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Bredde: 96cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm

BEDinside 90 hjørnemodul

Bredde: 72cm
Høyde: 85cm
Dybde: 173cm

BEDinside 90 sjeselongmodul

Moduloversikt

Bredde: 70cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm

BEDinside 1-seter modul

Bredde: 139cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm

BEDinside 2-seter modul

Bredde: 99cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm
Utslått: 212cm
Madrassmål: 14x75x200cm

BEDinside 75

Bredde: 139cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm
Utslått: 212cm
Madrassmål: 14x116x200cm

BEDinside 116

Bredde: 164cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm
Utslått: 212cm
Madrassmål: 14x140x200cm

BEDinside 140

Bredde: 184cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm
Utslått: 212cm
Madrassmål: 14x160x200cm

BEDinside 160

Bredde: 204cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm
Utslått: 212cm
Madrassmål: 14x180x200cm

BEDinside 180

Alle moduler kan kombineres og settes sammen slik du
ønsker. Felles for alle modulene er høyde 85cm, dybde 
96cm og sittehøyde 46cm. Ved beregning av mål må du 
legge til valgte armleners bredde.

140
Bredde: 260x211cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm

Oppsettene kan også bygges med øvrige madrass-størrelser.  
Bygg din løsning ved å sette sammen moduler nedenfor og på neste side.

140
Bredde: 236x173cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm

140
Bredde: 260x235cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm

160 
Bredde: 280x211cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm

160 
Bredde: 256x173cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm

160 
Bredde: 280x235cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm

BEDinside L-oppsett 140/160 BEDinside 140/160  
med sjeselong

BEDinside 140/160,  
hj, 2-seter med oppbevaring

Bredde: 115cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm

BEDinside modul-L venstre

Bredde: 115cm
Høyde: 85cm
Dybde: 96cm

BEDinside modul-L høyre     

Bredde: 20cm*
Høyde: 58cm

Ambassadør

Bredde: 2cm
Høyde: 58cm

Dekkplate

Bredde: 14cm
Høyde: 58cm

First

Bredde: 9cm
Høyde: 58cm

Globe

Bredde: 70cm
Høyde: 45cm
Dybde: 70cm

Modulpall

Bredde: 11 cm
Høyde: 58cm

Nobel

Bredde: 92cm
Høyde: 42cm
Dybde: 37cm

Pallbord avlangt

Bredde: 92cm
Høyde: 42cm
Dybde: 52cm

Pallbord buet

Bredde: 13cm
Høyde: 58cm

Rainbow

Bredde: 16cm
Høyde: 58cm

Scandinavie

Bredde: 4cm
Høyde: 58cm

Space

Bredde: 28cm
Høyde: 58cm

Store
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DISCOVERY

Discovery 140

Discovery er et godt alternativ til BEDinside. Mekanismen fungerer på samme enkle 
måte, du åpner og lukker på sekunder uten å ta bort verken sete- eller ryggputer. 
Enklest mulig bruk og best mulig komfort! Du sitter komfortabelt i myke sete- og 
ryggputer, og sover godt enten du velger bonell- eller pocketfjærmadrass. Discovery 
leveres i 2 ulike størrelser på sengen og om du ønsker kan du få din Discovery som 
sovesofa med sjeselong eller som hjørne med åpen ende. Tekstil og farge velger du! 
Discovery er en meget god sovesofa og tilpasses akkurat slik du vil ha den!



Discovery 140
De fleste velger Discovery 140. 
Da får du en god sofa med 
soveplass for to personer.
Liggemål 140x200cm.

Discovery med sjeselong
Discovery sjeselong gir både ekstra sitte- og soveplasser.  
Alle setene er fremovervendt i denne løsningen og er derfor 
spesielt populær som tv-sofa.

Discovery hjørne med åpen ende
Discovery hjørne med åpen ende gir en sosial møblering. Du får 
en sofa med plass til mange. Denne løsningen er særlig populær 
i tv-stuen og på hytta.

Discovery 160
Discovery 160 byr på en  
raus seng med liggemål 
160x200cm. Du får også  
en ekstra sitteplass.

Discovery gjøres om til seng 
i en bevegelse uten å ta bort 
hverken sete- eller ryggputer. 
Du velger enten bonellfjær-
madrass (standard) eller mot 
tillegg pocketfjæmadrass. 
Madrassene er 14 cm høye og 
200 cm lange.

Både sjeselong og åpen ende har rikelig rom for oppbevaring av 
sengetøy.
 
Åpen ende kan ikke speilvendes og må bestilles høyre eller venstre 
sett forfra. Sjeselongen kan speilvendes, men bør spesifiseres 
venstre eller høyre ved bestilling for enklere montering.

DISCOVERY
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Bredde: 191cm
Høyde: 87cm
Dybde: 94cm
Sittehøyde: 46cm
Madrassmål: 140x200cm

Discovery 140 Discovery 160 Bredde: 211cm
Høyde: 87cm
Dybde: 94cm
Sittehøyde: 46cm
Madrassmål: 160x200cm

Discovery 140 + sjeselong
høyre eller venstre

Discovery 140 + åpent hjørne 
høyre eller venstre

Bredde: 262cm
Høyde: 87cm
Dybde: 94/172cm
Sittehøyde: 46cm
Madrassmål: 140x200cm

Bredde: 270cm
Høyde: 87cm
Dybde: 94/195cm
Sittehøyde: 46cm
Madrassmål: 140x200cm

Bredde: 282cm
Høyde: 87cm
Dybde: 94/172cm
Sittehøyde: 46cm
Madrassmål: 160x200cm

Bredde: 290cm
Høyde: 87cm
Dybde: 94/195cm
Sittehøyde: 46cm
Madrassmål: 160x200cm

Discovery 160 + sjeselong 
høyre eller venstre

Discovery 160 + åpent hjørne
høyre eller venstre

Discovery dimensjoner
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Bonell

Bonellmadrassen er Discovery’s standardmadrass og leveres uten pris-
tillegg. Madrassen har et sammenhengende fjærsystem i herdet stål, 
og er forholdsvis myk og anbefales alle som bruker Discovery mest som 
sofa og som seng fortrinnsvis til gjester (myk).

Pocket

Pocketfjærmadrassen er tilvalg og består av mange hundre spiralfjær 
- hver enkelt sydd inn I egen tøypose. Det er tettere mellom fjærene i 
denne madrassen sammenlignet med bonell. Madrassen gir god støtte 
og en trykkavlastning som følger kroppens form og vekt og er egnet til 
hyppig bruk (medium).

Discovery madrasser
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Supreme kombinerer den gode funksjonaliteten til BEDinside og mySOFABED med 
en uovertruffen 18 cm høy pocketfjærmadrass. Legg til duntopp i sete- og ryggputer 
så har du SUPREME, en sovesofa så god som bare mulig. SUPREME leveres med to 
armlenevalg, hvorav «Storage» har god plass til oppbevaring av sengetøy. Supreme kan 
også leveres med sjeselong.

SUPREME 
– når kun det beste er godt nok

Supreme 140



• 18 cm høy pocketmadrass
• Svært god sittekomfort
• Svært god liggekomfort
• Oppbevaring i sjeselong

Supreme er designet for deg som ønsker en liggekomfort så god 
som mulig. Uovertruffen 18 cm høy pocketfjærmadrass. Gjøres 
om til seng i en bevegelse uten å ta bort rygg- og seteputer. 
Supreme er her vist med armlene Standard.

Duntopp i sete- og ryggputerSupreme Standard

Bredde: 184cm
Høyde: 83cm
Dybde: 98cm
Sittehøyde: 46cm
Madrassmål: 18x140x200cm

Standard 140 Standard 160

Bredde: 204cm
Høyde: 83cm
Dybde: 98cm
Sittehøyde: 46cm
Madrassmål: 18x160x200cm

Standard 140 + sjeselong
høyre eller venstre

Bredde: 257cm
Høyde: 83cm
Dybde: 98/172cm
Sittehøyde: 46cm
Madrassmål: 18x140x200cm

Bredde: 277cm
Høyde: 83cm
Dybde: 98/172cm
Sittehøyde: 46cm
Madrassmål: 18x160x200cm

Standard 160 + sjeselong 
høyre eller venstre

• 18 cm høy pocketmadrass
• Svært god sittekomfort
• Svært god liggekomfort
• Oppbevaring i armlene
• Oppbevaring i sjeselong

Supreme er her vist med armlene Storage.

Duntopp i sete- og ryggputerSupreme Storage

Bredde: 208cm
Høyde: 83cm
Dybde: 98cm
Sittehøyde: 46cm
Madrassmål: 18x140x200cm

Storage 140 Storage 160

Bredde: 228cm
Høyde: 83cm
Dybde: 98cm
Sittehøyde: 46cm
Madrassmål: 18x160x200cm

Storage 140 + sjeselong
høyre eller venstre

Bredde: 281cm
Høyde: 83cm
Dybde: 98/172cm
Sittehøyde: 46cm
Madrassmål: 18x140x200cm

Bredde: 301cm
Høyde: 83cm
Dybde: 98/172cm
Sittehøyde: 46cm
Madrassmål: 18x160x200cm

Storage 160 + sjeselong 
høyre eller venstre
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Extra 140 med sjeselong

Extra har tilsvarende oppbygging som DISCOVERY, men  
i tillegg dun i sete- og ryggputer.

EXTRA - for deg  
som liker å sitte mykt!

• God liggekomfort
• 200 cm liggelengde
• Svært god sittekomfort (myk)
• Meget enkel i bruk

Extra er en meget god sovesofa. Den har tilsvarende oppbygning 
som DISCOVERY, men i tillegg dun i sete- og ryggputer som 
gir en extra myk sittekomfort. Velg mellom bonell- og pocket- 
madrass, begge 14 cm høye.

Dun i sete- og ryggputerExtra

Bredde: 184cm
Høyde: 87cm
Dybde: 94cm
Sittehøyde: 46cm
Utslått: 212cm
Madrassmål: 14x140x200cm

Extra 140 Extra 140 + sjeselong
høyre eller venstre

Bredde: 257cm
Høyde: 87cm
Dybde: 94/171cm
Sittehøyde: 46cm
Utslått: 212cm
Madrassmål: 14x140x200cm

Bredde: 204cm
Høyde: 87cm
Dybde: 94cm
Sittehøyde: 46cm
Utslått: 212cm
Madrassmål: 14x160x200cm

Extra 160

Bredde: 277cm
Høyde: 87cm
Dybde: 94/171cm
Sittehøyde: 46cm
Utslått: 212cm
Madrassmål: 14x160x200cm

Extra 160 + sjeselong
høyre eller venstre
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Paris og Epic er spesielt designet for deg som skal bruke sovesofaen mest som sofa, 
men som samtidig setter krav til gjestesengen. Det er anvendt en kraftig mekanisme 
og en 12 cm høy bonellfjærmadrass. Rygg- og seteputer må tas bort før sofaen gjøres 
om til seng. Paris og Epic leveres som standard sovesofa i ulike størrelser og også 
som sjeselongoppsett.

Mer dag enn natt

Paris 140 med sjeselong



God sofa med god gjestesengParis

• God sittekomfort
• Relativt god liggekomfort (myk)
• Valg av størrelse
• Benvalg

Paris anvender tilsvarende mekanisme som Epic. Leveres i ulike 
størrelser. God sittekomfort med kaldskum i sete- og ryggputer.
Sovekomforten er relativt god med en anvendt 12 cm høy 
bonellfjærmadrass. Paris anbefales spesielt deg som skal bruke 
sovesofaen mest som sofa. Flott sjeselong med oppbevarings-
funksjon. Sete- og ryggputer tas bort før omgjøring til seng.

Leveres med eikeben i følgende fargevalg: hvitoljet, gråoljet,  
oljet, oljet smoked eller sort matt lakk.

Bredde: 120cm
Høyde: 85cm
Dybde: 95cm
Sittehøyde: 46cm
Utslått: 238cm
Madrassmål: 12x75x195cm

Paris 1-seter Paris 2,5-/3-seter

Bredde: 182cm
Høyde: 85cm
Dybde: 95cm
Sittehøyde: 46cm
Utslått: 238cm
Madrassmål: 
12x133x195cm

Bredde: 202cm
Høyde: 85cm
Dybde: 95cm
Sittehøyde: 46cm
Utslått: 238cm
Madrassmål: 
12x153x195cm

Bredde: 260cm
Høyde: 85cm
Dybde: 95/158cm
Sittehøyde: 46cm
Utslått: 238cm
Madrassmål: 
12x133x195cm

Bredde: 280cm
Høyde: 85cm
Dybde: 95/158cm
Sittehøyde: 46cm
Utslått: 238cm
Madrassmål: 
12x153x195cm

Bredde: 68cm
Høyde: 49cm
Dybde: 68cm

Pall med oppbevaringParis 2,5-/3-seter + sjeselong 
høyre eller venstre

Bredde: 184cm
Høyde: 85cm
Dybde: 95cm
Sittehøyde: 46cm
Utslått: 238cm
Madrassmål: 
12x133x195cm

Bredde: 204cm
Høyde: 85cm
Dybde: 95cm
Sittehøyde: 46cm
Utslått: 238cm
Madrassmål: 
12x153x195cm

Bredde: 262cm
Høyde: 85cm
Dybde: 95/158cm
Sittehøyde: 46cm
Utslått: 238cm
Madrassmål: 
12x133x195cm

Bredde: 282cm
Høyde: 85cm
Dybde: 95/158cm
Sittehøyde: 46cm
Utslått: 238cm
Madrassmål: 
12x153x195cm

• Svært god sittekomfort (myk)
• Relativt god liggekomfort   
 (myk)
• Valg av størrelse
• Benvalg

Epic er en vakker sovesofa med svært god sittekomfort. Anvendt 
mekanisme tillater en god ergonomi og denne sovesofaens pro-
porsjoner er nært opptil gode vanlige sofa. Sovekomforten er 
relativ god med en anvendt 12 cm høy bonellfjærmadrass, men 
Epic er nok best egnet for deg som skal bruke sovesofaen mest 
som sofa. Flott sjeselong med oppbevaringsfunksjon. Sete- og 
ryggputer tas bort før omgjøring til seng.

Leveres med eikeben i følgende fargevalg: hvitoljet, gråoljet,  
oljet, oljet smoked eller sort matt lakk.

Når sittekomfort er viktigst – duntopp i sete- og ryggputerEpic

Bredde: 122cm
Høyde: 85cm
Dybde: 95cm
Sittehøyde: 46cm
Utslått: 238cm
Madrassmål: 12x75x195cm

Epic 1-seter Epic 2,5-/3-seter Epic 2,5-/3-seter + sjeselong 
høyre eller venstre

Bredde: 68cm
Høyde: 49cm
Dybde: 68cm

Pall med oppbevaring
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• God sittekomfort
• Relativt god liggekomfort (myk)
• Valg av størrelse
• Benvalg

Harmony er for deg som skal bruke sovesofaen mest som sofa. 
Liggekomforten er relativt god og det er anvendt en kraftig 
mekanisme med en 10cm høy fjærmadrass. Rygg- og seteputer 
tas bort før sengen slåes ut.

God sofa med gjestesengHarmony

Bredde buet/rett: 127/121cm
Høyde: 85cm
Dybde: 93cm
Sittehøyde: 45cm
Utslått: 226cm
Madrassmål: 75x190cm

Harmony 1-seter Harmony 2,5-seter

Bredde buet/rett: 187/181cm
Høyde: 85cm
Dybde: 93cm
Sittehøyde: 45cm
Utslått: 226cm
Madrassmål: 133x190cm

Bredde buet/rett: 263/257cm
Høyde: 85cm
Dybde: 93/158cm
Sittehøyde: 45cm
Utslått: 226cm
Madrassmål: 133x190cm

Harmony 2,5-seter 
med sjeselong

Bredde buet/rett: 263/260cm
Høyde: 85cm
Dybde: 93/205cm
Sittehøyde: 45cm
Utslått: 226cm
Madrassmål: 133x190cm

Harmony 2,5-seter 
med åpent hjørne

Bredde buet/rett: 87/81cm
Høyde: 85cm
Dybde: 85cm
Sittehøyde: 45cm 

Harmony buet  
armlene

Bredde: 17cm
Høyde: 54cm
Dybde: 93cm
  

Bredde: 14cm
Høyde: 54cm
Dybde: 93cm

Harmony rett  
armlene

Leveres med eikeben i følgende fargevalg: hvitoljet, 
gråoljet, oljet, oljet smoked eller sort matt lakk.

Bredde: 82cm
Høyde: 49cm
Dybde: 58cm

Harmony pallHarmony stol
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Nye sovesofa i nordisk design

Se nærmere på Multy, Sleepy og Maxy - våre nye stilrene sovesofa med enkle linjer og 
gode funksjoner. Alle byr på svært god komfort med pocketfjær i ligge- og sitteflater 
samt oppbevaringsplass til sengetøy.

Multy 3-seter 



• God sittekomfort
• Svært god liggekomfort
• Pocketfjær i madrasser
• Oppbevaring til sengetøy
• Meget enkel i bruk

Multy er vårt «kinderegg». Meget god sofa og seng, svært enkel 
å anvende og med stor plass til oppbevaring av sengetøy. 200 
cm liggelengde!

Multy

Bredde: 216cm
Høyde: 87cm
Dybde: 106cm
Sittehøyde: 46cm

Multy 3-seter Utslått

Dybde utslått: 149cm
Madrassmål: 140x200cm
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• God sittekomfort
• Svært god liggekomfort
• Pocketfjær i madrasser
• Oppbevaring til sengetøy
• Meget enkel i bruk
• Enkelt å gjøre rent under sengen

Sleepy ivaretar det lette nordiske designet som er så populært. 
Samtidig er Sleepy plassbesparende med sin liggelengde på 
200 cm på kun 200 cm ytre bredde! Bruken er enkel og kom-
forten meget god! Flotte ben i heltre eik. Favoritten til mange!

Sleepy

Bredde: 202cm
Høyde: 87cm
Dybde: 100cm
Sittehøyde: 46cm

Sleepy 3-seter Utslått

Dybde utslått: 140cm
Madrassmål: 140x200cm
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Smarty

• Plassbesparende
• God sittekomfort
• God liggekomfort
• Pocketfjær i alle flater
• Overmadrass inkludert

Mest mulig sovesofa på minst mulig plass! Maxy lever virkelig 
opp til vår visjon om å gjøre små rom større. Maxy 140 gir en god 
dobbeltseng med pocketfjær på mindre enn 150 cm ytre bredde 
- Maxy 90 en god seng på meteren! Inkludert er alltid en tynn 
overlagsmadrass. Så kompakt det lar seg gjøre!

Maxy

Bredde: 108cm
Høyde: 83cm
Dybde: 96cm
Sittehøyde: 46cm

Maxy 90

Bredde: 158cm
Høyde: 83cm
Dybde: 96cm
Sittehøyde: 46cm

Maxy 140Maxy  90 utslått Maxy 140 utslått

Madrassmål: 90x200cm Madrassmål: 140x200

Pocketfjærer og overmadrass

53



Våre praktiske 3-seters sovesofa har mange svært gode bruksegenskaper. De er 
enormt populære og vi er stolte over å kunne tilby denne gode løsningen i hele tre 
ulike kvalitetsnivå. 3-seteren har flere fordeler. Du får mange og gode sitteplasser, det 
er med oppbevaringsplass for sengetøy, alle leveres inklusive to overmadrasser og du 
kan valgfritt re opp to enkeltsenger eller en dobbeltseng. Du ligger langsetter veggen 
og denne type 3-setere er spesielt godt egnet for bruk i smale rom.

Svært gode sofa med  
ekstra soveplasser

Regina 3-seter



• Svært god sittekomfort
• Svært god liggekomfort
• Oppbevaringsplass til sengetøy
• Komplett med overmadrasser
• Fargevalg på ben

Siena har pocketfjær i setedelen og i undersengen. Det er 
duntopp i setedel og ryggputer. Sittekomforten er svært god. 
En prisverdig sovesofa med god kvalitet og funksjon.

Regina Pocketfjærmadrass i begge senger, duntopp i sete- og ryggputer

Bredde: 212cm
Høyde: 90cm
Dybde: 92cm
Sittehøyde: 46cm

Regina 3-seter Utslått

Madrassmål overseng: 75x190cm
Madrassmål underseng: 75x184cm
Dybde utslått: 169cm

Regina 3-seter
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• Svært god sittekomfort
• Svært god liggekomfort
• Oppbevaringsplass til sengetøy
• Komplett med overmadrasser
• Fargevalg på ben

Siena har pocketfjær i setedelen og i undersengen. Det er 
duntopp i setedel og ryggputer. Sittekomforten er svært god. 
En prisverdig sovesofa med god kvalitet og funksjon.

Siena Pocketfjærmadrass i begge senger, duntopp i sete- og ryggputer

Bredde: 222cm
Høyde: 90cm
Dybde: 92cm
Sittehøyde: 46cm

Siena 3-seter Utslått

Madrassmål overseng: 75x190cm
Madrassmål underseng: 75x184cm
Dybde utslått: 169cm

Bredde: 59cm
Høyde: 18cm
Dybde: 68cm

Nakkepute

• Svært god sittekomfort
• Svært god liggekomfort
• Oppbevaring til sengetøy
• Komplett med overmadrasser
• Fargevalg på ben

Monza har spesielt gode egenskaper som dagseng. Ryggputene 
er festet til et ryggbrett som løftes enkelt og holdes automatisk 
oppe. Slik rer du opp enklest mulig.

Pocketfjærmadrass i begge sengerMonza

Bredde: 212cm
Høyde: 87cm
Dybde: 92cm

Monza 3-seter Utslått

Madrassmål overseng: 75x190cm
Madrassmål underseng: 75x184cm
Dybde utslått: 169cm
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• God sittekomfort (myk)
• God liggekomfort (myk)
• Oppbevaring til sengetøy
• Komplett med overmadrasser

Chelsea Bonellfjærmadrass i begge senger

Bredde: 217cm
Høyde: 90cm
Dybde: 94cm
Sittehøyde: 46cm

Chelsea 3-seter Utslått

Madrassmål overseng: 75x190cm
Madrassmål underseng: 75x184cm
Dybde utslått: 169cm

Pall med oppbevaring 82x58

Bredde: 82cm
Dybde: 58cm
Høyde: 49cm

Bredde: 59cm
Høyde: 18cm
Dybde: 68cm

Nakkepute

• God sittekomfort (myk)
• God liggekomfort (myk)
• Oppbevaring til sengetøy
• Komplett med overmadrasser

Olympia er 200 cm bred og byr på en praktisk kombinasjon 
av gode sitte- og soveplasser.

Bonellfjærmadrass i begge sengerOlympia

Bredde: 200cm
Høyde: 90cm
Dybde: 94cm
Sittehøyde: 46cm

Olympia 3-seter Utslått

Madrassmål overseng: 75x190cm
Madrassmål underseng: 75x184cm
Dybde utslått: 169cm

Bredde: 59cm
Høyde: 18cm
Dybde: 68cm

Nakkepute
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BEDinBOX
Skapsenger øker i popularitet. Det er en praktisk og plassbesparende løsning.  
BEDinBOX mekanismen tilsvarer den vi anvender på BEDinside. Den er svært solid og 
enkel i bruk. Standardmadrassen er 14 cm høy og med bonellfjær, men kan som tilvalg 
oppgraderes til pocketfjær. Skapet byr på oppbevaringsplass for sengetøy. Mekanismen 
står på hjul og skapet vendes før omgjøring til seng.

BEDinBOX 140



BEDinBOX

Bredde: 109cm
Høyde: 127cm
Dybde: 40cm

BEDinBOX 90 BEDinBOX 140

Bredde: 159cm
Høyde: 127cm
Dybde: 40cm

Utslått: 225cm
Madrassmål: 14x90x200cm

BEDinBOX 90 utslått

Utslått: 225cm
Madrassmål: 14x140x200cm

BEDinBOX 140 utslått

64 65



Small
Diameter: 45cm
Høyde: 37cm

Medium
Diameter: 55cm
Høyde: 42cm

Large
Diameter: 70cm
Høyde: 46cm

Circle table
Heltre eik

Oljet Hvitoljet Gråoljet Smoked oljet Sort mattlakk

Bredde: 50cm
Høyde: 59cm
Dybde: 40cm

Move table
Heltre eik, sort stål

Alle tredetaljer er i massiv eik og fås i fem standard overflatebehandlinger

Tilleggsprodukter

Small
Diameter: 43cm
Høyde: 42cm

Medium
Diameter: 65cm
Høyde: 42cm

Large
Diameter: 65/72cm
Høyde: 47cm

Store pall
Oppbevaring

Store sittepall Store bordpall
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Tilleggsprodukter

Diameter: 44cm
Høyde: 41cm

Addera pouf
Kan bestilles i hele vår tekstilkolleksjon.  

Pyntekant og bærehempe i hud.

Bredde: 93cm
Høyde: 47cm
Dybde: 40cm

Lounge table
Heltre eik i fem ulike overflatebehandlinger, sort stål.

45x45 50x50 30x60

Pynteputer med dun
Kan bestilles i hele vår tekstilkolleksjon.

75x200cm 116x200cm 140x200cm 160x200cm 180x200cm

Overmadrass  
Beskytter møbelet, utjevner  

underlaget og øker komforten.  

100% polyester, vaskbar 30 gr
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Circle table

I mer enn 75 år har Hovden Møbel levert møbler til 
norske hjem. Sofaene våre produseres fremdeles for 
hånd, og arbeidet kjennetegnes av god kvalitet, nøye 
utvalgte materialer og stolthet for detaljer.

Vi kombinerer moderne design med etablert tradisjon og setter som 

krav at møblene våre skal være et trygt og godt kjøp til fornuftige priser.

Møblene våre produseres av kvalifiserte håndtverkere i Plunge, nord-

vest i Litauen. Arbeidet blir utført på egen, heleid fabrikk. Dette sikrer 

gode arbeidsforhold, riktige betingelser og en miljøvennlig produksjon.

Alle våre møbler blir tillaget individuelt etter kundens valg av modell, 

tekstil, treverk og farge. Vi skjærer til tekstiler og klipper hud. Trekkene 

sys etter nøyaktige maler. Rammer av heltre settes sammen og spennes 

med fjær. Skum av beste kvalitet kuttes til og limes vannbasert. Det 

polstres og monteres for hånd. Hvert enkelt møbel godkjennes av egen 

kvalitetskontrollør før det pakkes i gjenvinnbart materiale og sendes 

med spesialisert møbeltransport ut til våre utsalgssteder.

Et trygt og godt kjøp



Hovden Møbel AS 
Ytrehovdevegen 77, N-6160 Hovdebygda / tlf +47 700 49580

hovdenmobel.no / hovden@hovdenmobel.no

Foto: Marius Bech Dahle / Styling: Åshild Sævik og Birgitta Roald 
Design: Kib & Morits og Posisjon  /  Hodestatue, studentarbeid av 

Tolga Balci, Høgskulen i Volda 2006.


