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FAUN
Synlige tredetaljer på Faunserien fåes i eik i fem farger:
oljet, hvitoljet, gråoljet, sort
mattlakk og smoked. Metallholk fåes i messing eller
børstet stål.

Faun er en vakker retroinspirert og slank modell. Treffsikkert
design med strekte linjer som gjør at modellen nærmest svever
over bakken. Den er lav i ryggen. Putene er fylt med kaldskum av
beste kvalitet som gir en fast men god sittekomfort. Faun leveres
i flere størrelser og serien inkluderer pall og heltre bord. Skråstilte
ben i fem farger med messing- eller stålholk.

SPESIFIKASJONER
Felles for alle sofaer: H74
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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

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

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.

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

