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ET TRYGT
OG GODT KJØP
I mer enn 70 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, nordvest 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.
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Hovden

HOME
Hovden Home er en sofaserie med rene linjer og skandinavisk stil.
Vendbare ryggputer med fiber og revet skum. Seteputer med kaldskum. Inner-ramme i heltre med nozag. Ben i heltre hvitoljet eik.
Tekstil- og fargevalg.

Home 2-seter i tekstil Rocco grey og ben i hvitoljet massiv eik.

Hovden Home sjeselong i tekstil Inari denim og ben i hvitoljet massiv eik.

4

Home 3-seter i tekstil Rocco grey og ben i hvitoljet massiv eik.
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Hovden Home: Spesifikasjoner

Hovden Home 2-seter

Hovden Home 3-seter

TEKSTILER
På hele vår sofakolleksjon tilbyr vi kvalitetstekstiler som er
familievennlige, har myke overflater og gode egenskaper.
Flere av tekstilene er vaskbare og øko-tex sertifiserte;
hvilket betyr at de garantert ikke inneholder allergi- og
kreftfremkallende fargestoffer. Du finner utfyllende informasjon og prøver hos våre forhandlere.

Hovden Home sjeselong
Sjeselongen kan speilvendes – trenger ikke spesifisere side.

Hovden Home U-form
Hovden Home Uform med sjeselong venstre og åpent hjørne høyre
sett forfra. Kan ikke speilvendes – leveres også som Uform med
åpent hjørne venstre og sjeselong høyre sett forfra.

Hovden Home åpent hjørne
Hovden Home åpent hjørne høyre sett forfra. Kan ikke speilvendes
– leveres også som Åpent hjørne venstre sett forfra.
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Hovden

WOODS
Hovden Woods er en stilfull serie i skandinavisk design med unike
tredetaljer. Vendbare rygg- og seteputer i kaldskum. Inner-ramme
i heltre med nozag. Understell i heltre hvitoljet eller gråoljet eik.
Tekstil- og fargevalg.

Hovden Woods 2-seter i tekstil Tango beige og understell i massiv hvitoljet eik.

Hovden Woods 1-seter i tekstil Tango beige og understell i massiv hvitoljet eik.
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Hovden Woods 3-seter i tekstil Tango beige og understell i massiv hvitoljet eik.
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Hovden Woods 3-s hjørne 2-s i tekstil Tango turquoise og understell i massiv hvitoljet eik.
Hovden Woods 3-seter

Hovden Woods 2-seter + hjørne + 3-seter

Hovden Woods: Spesifikasjoner

Hovden Woods 1-seter
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Hovden Woods 2-seter

Hovden Woods 2-seter + hjørne + 2-seter

Hovden Woods 3-seter + hjørne + 2-seter

Hovden Woods 3-seter + hjørne + 3-seter
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Hovden

SCANDINAVIAN
TOUCH
Scandinavian Touch er en modulserie i flott skandinavisk design utviklet i samarbeid
med Olav Eldøy. Serien har særlig høye krav til materialkvalitet og utførelse. Vendbare
sete- og ryggputer i kald-skum med avtagbare trekk. Inner-ramme i heltre med nozag.
Åtte ulike benvalg i eik eller stål. Tekstil- og fargevalg.

Wave alternativ K:
3-seter med hjørne og åpen ende høyre i tekstil
Ten beige. Ben i hvitoljet eik rund. Pynteputer
32x52 og 48x48 i Shubert blue.
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Wave alternativ G: 3-seter med maxi-ende høyre. Stol med lav rygg.
Pall med oppbevaring. Alle i tekstil Ten beige og ben hvitoljet eik rund.
Flyttbar nakkepute

Flyttbar midt-armlen

Pall med

Optimal vinkel mellom

oppbevaring

rygg og sete gir svært god
sittekomfort.

Armlenevalg
Vendbare ryggputer i

Sertifiserte

Vendbare seteputer i

Solide skrog og

Stol med lav

kaldskum gir lang levetid.

europeiske

kaldskum gir lang levetid.

rammer i heltre og

eller høy rygg

Avtagbare trekk.

tekstiler

Avtagbare trekk.

kryssfiner

Svingbart sidebord

Forhøyet kant holder
Flere benvalg

putene på plass.
Magasinholder
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Scandinavian Touch kolleksjonen

1-seter

2-seter

Stol med lav rygg

3-seter

Pynteputer

Pall med oppbevaring

Stol med høy rygg

Armlener

Sjeselong

Sjeselong og åpen ende

Åpen ende
Armlen Light

Maxi-ende

Armlen Frost

Armlen Wave

Ben
1

2

3

4

5

6

7
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Ben 1: sort eik kantet / Ben 2: natur eik kantet / Ben 3: sort eik rund / Ben 4: natura eik rund
Standard hjørne
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Standard hjørne med sjeselong

Ben 5: stål konet / Ben 6: stål sylinder / Ben 7: hvitoljet eik rund / Ben 8: hvitoljet eik kantet
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Scandinavian Touch: Spesifikasjoner

Alle oppgitte mål på oppsettene er uten armlener. For å få totalmål, legg til
valgte armleners bredde. Sittehøyde 43cm, sittedybde 53cm, benhøyde 14cm
og sofahøyde 87cm er felles for alle møbleringsalternativer.
D: Sjeselong V 3-s

Light: 10 cm

Frost: 12 cm

Wave: 13 cm

Stol lav rygg /
Stol høy rygg

1-seter

2-seter

A: 2-s sjeselong H

18

B: 2-s sjeselong V

Pall med oppbevaring

3-seter

C: 3-s sjeselong H

G: 3-s maxi-ende H

E: 2-s maxi-ende H

H: maxi-ende V 3-s

F: maxi-ende V 2-s

I: 2-s hj åpen ende H

J: Åpen ende V hj 2-s

K: 3-s hj åpen ende H

L: Åpen ende V hj 3-s

M: 2-s hjørne 2-s

N: 3-s hjørne 3-s

O: 2-s hjørne 3-s
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Scandinavian Touch: Spesifikasjoner forts.

Frost alternativ A:
2-seter med sjeselong høyre i tekstil
Cinema black. Ben i stål sylinder.
P: 3-s hjørne 2-s

Q: sjeselong V 2-s hj
åpen ende H

S: sjeselong V 3-s hj åpen
ende H

T: åpen ende V hj 3-s
sjeselong H

R: åpen ende V hj 2-s
sjeselong H

U: 2-s hj 2-s sjeselong H

Y: 2-s hj 3-s sjeselong H

Z: sjeselong V 3-s hj 2-s

AA: 3-s hj 2-s sjeselong H

Tilleggsprodukt:
Nakkepute / Midt-armlen / Sidebord Ø20cm / Magasinholder
Pyntepute 41x41cm / Pyntepute 48x48cm / Pyntepute 32x52cm
Pyntepute 32x72cm.
V: sjeselong V 2-s hj 2-s

20

W: 3-s hj 3-s sjeselong H

X: sjeselong V 3-s hj 3-s

AB: sjeselong V 2-s hj 3-s

Vi tar forbehold om produktendringer og skrivefeil.
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Light 1-seter og 3-seter vist i tekstil Shubert uni beige. Ben i eik sortkantet. Svingbart sidebord i eik sort. Pyntepute 32x52 i Strong orange.
Scandinavian Touch kan tilpasses etter ditt ønske. Du kan velge i mer
enn 30 møbleringsalternativer, tre ulike armlenedesign, åtte benvalg
og et stort utvalg kvalitetstekstiler.

Hovden Møbel AS, Ytrehovdevegen 77
6160 Hovdebygda / tlf. 700 49 580
hovdenmobel.no / hovden@hovdenmobel.no
Foto: Arild Solberg og Ragnar Hartvig
Design: kibogmorits.no

