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Modul sofa

Du kan selv sette sammen din egen sofa, eller 
velge en av våre favorittoppstillinger.
Bredden på setene fåes i flere størrelser, så du kan 
sette sammen den sofa,som passer aller best til 
deg, og din familie.

Med våre åpen ende moduler, sjeselonger og 
puffer, kan du utnytte plassen optimalt, ved å 
bruke oppbevaringsmuligheten, som kan fåes 

innebygd i modulene ( Obs: kun til Construct 2 og 
Construct 3)

Hvis du ønsker en sofa med myk sittekomfort, og et 
rundere uttrykk, skal du velge kombinasjonen av sete 
med koldskum og duntopp, og ryggpute med miks 
av dun, polyesterfibre og fingranulat.
Ønsker du en fastere komfort, velger du sete og 
ryggputer med rent koldskum.

Modulsystemet fåes med 3 forskjellige høyder på 
frontpanelet, som gir hvert sitt uttrykk, fra den lette 
skandinaviske stil, til sofaen i mere loungestil.
Legg så til valget mellom forskjellige armlener og 
ben, så er det lett å bygge din helt individuelle stil.

Passer fargen? Det er rikelig å velge mellom, så vi er 
sikre på at du finner den helt ideelle match.

Med CONSTRUCT modulsofa 
kan du sette sammen den 
sofa, som passer perfekt i din 
stue. 

CONSTRUCT 2 med Merano arm og ben nr. 4 – vår favorittoppstilling nr. 1
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CONSTRUCT 1 – SMALT FRONTPANEL
Den skandinaviske sofastil med masse luft og letthet er lett å skape ved 
å velge det smale frontpanel.

CONSTRUCT 2 – MELLOM FRONTPANEL
Søker du en sofa, som innbyr til hygge og komfort, kan du bygge din 
sofa med det mellomste frontpanel. 

CONSTRUCT 3 – HØYT FRONTPANEL
Skal din sofa ha den helt riktige loungestil, kan du lett forme din 
ønskesofa ved å velge det høye frontpanel.
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CONSTRUCT 1 er modulsofaen med 
det smale frontpanel. Den gir det helt 
riktige look, hvis du er på utkikk etter en 
topp moderne sofa med et touch av 
skandinavisk stil. 

Du velger selv, om du vil ha det minimalistiske 
utseende med et rundt metall ben, en retrolook med 
treben, eller et eksklusivt utseende med det stilsikre 
L-ben.

CONSTRUCT 1

Ved valg av CONSTRUCT 1 er oppbevaring i 
sjeselong modul, åpen ende modul, og puff ikke mulig.

Det kan også fåes nakkestøtter til, 
i alle tekstiler, samt hud.

CONSTRUCT 1 med Merano arm og ben nr. 1 – vår favoritt nr. 2
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BEN 14
Massivt ben i oljet 
eik. H: 20 cm

BEN 7
L formet krom ben. 
H: 20 cm

BEN 10
Rundt metall ben 
sort. H: 20 cm

BEN 1
Massivt ben i bøk
Klar lakk. H: 20 cm

BEN 11
Massivt ben i 
hvitpigmentert eik. 
H: 20 cm

BEN 2
Rundt krom ben. 
H: 20 cm

TALIDA 
Armlene med runde former

MERANO
Firkantet minimalistisk 
armlene

ADELANTO 
Avrundet stilsikkert armlene

Alle de tre forskjellige armlenene, 
er av samme gode kvalitet, så 
det er designet som skal lede 
deg til valget av ditt armlene, til 
din CONSTRUCT sofa.

ARMLENER

De seks forskjellige benvariantene 
skaper hver for seg et forskjellig 
fundament for din CONSTRUCT sofa.
De gir alle en fin fremtoning av det 
smale frontpanel, uansett om det er 
metal eller tre du velger.

BENVARIANTER



6

CONSTRUCT 2 er modulsofaen med 
et mellom frontpanel. Sofaen innbyr til 
hygge og komfort, og passer sammen 
med mange stilarter.

 
Velg det runde metall ben for et tidløst utseende, 
eller det L-formede ben for et mer moderne utseen-
de, i enten sort eller metall.
Velger du ben i tre, får du et mer lyst og lett utseende.

CONSTRUCT 2

CONSTRUCT 2 med Talida arm og ben 8 – vår favorittoppstilling nr. 3

Du kan velge nakkestøtter, samt oppbevaringsmulig-
heter i alle sjeselongmodulene, åpen ende modulene, 
og i puffene.
-De fåes i alle tekstiler, samt hud.
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De tre forskjellige armlenene 
skaper hver for seg, en unik sofa 
når du kombinerer det med det 
mellomste frontpanelet.
Buet, rett eller minimalistisk?
 
– Skap din personlige sofa.

De seks forskjellige bentypene, 
skaper hvert sitt sofa design. 
Hva passer best hos deg? Med 
de seks variantene har du alt fra 
det minimalistiske, til det mere 
detaljerte utseende.

ARMLENER

BEN 9
Rundt L formet, sort 
ben. H: 10 cm

BEN 12
Massivt ben i 
hvitpigmentert 
eik. H: 10 cm

BEN 13
Massivt ben i oljet 
eik. H: 10 cm

BEN 3
Rundt L formet krom 
ben. H: 10 cm

BEN 8
Massivt ben i bøk.
Klar lakk. H: 10 cm

BEN 4
Rundt krom ben. 
H: 10 cm

MERANO
Firkantet minimalistisk armlene

ADELANTO 
Avrundet stilsikkert armlene

TALIDA 
Armlene med runde former

BENVARIANTER



8

CONSTRUCT 3 er modulsofaen med 
et høyt frontpanel. Den trendy sofa i 
loungestil er med til å skape hygge og 
varme i ditt hjem.

CONSTRUCT 3

Du kan velge et ben i børstet stål, som gir sofaen 
ekstra kant, eller det mere nøytrale sorte trebenet.

Velg de oppbevaringsmuligheter og 
nakkestøtter som passer deg, og kombiner 
med flotte tekstiler, samt hud.
Så blir uttrykket helt ditt eget!

CONSTRUCT 3 med Merano arm og ben 6 – vår favorittoppstilling nr. 1
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BEN 5
Firkantet ben i krom. 
H: 5 cm

BEN 6
Firkantet sort treben. 
H: 5 cm

ARMLENER
Liker du det minimalistiske, 
runde,eller det rette armlenet? Du 
velger selv ditt eget uttrykk, ved å 
velge et av de tre armlenene.
 
– Skap din egen stil.

ADELANTO 
Avrundet stilsikkert armlene

TALIDA 
Armlene med runde former

MERANO
Firkantet minimalistisk armlene

De to forskjellige bentypene 
gjør en stor forskjell for det rette 
helhetsintrykk. Når du skaper den 
rette sammenheng mellom alle 
delene i CONSTRUCT, får du det 
rette uttrykk.

BENVARIANTER
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DYBDE 92 cm
HØYDE 84 cm
SITTEHØYDE 45 cm
SETEDYBDE 55 cm

CONSTRUCT MODULER

STOR PUFF
122 × 72 cm
Med oppbevaring**

HJØRNE
90 × 90 cm

HJØRNE MED
45˚ FRONT
108 × 108 cm

TALIDA
90 × 24 cm

ADELANTO
90 × 21 cm

MERANO
90 × 21 cm

LITEN PUFF 
72 × 72 cm
Med oppbevaring**

NAKKESTØTTE
B: 75 cm
B: 65 cm

2,5 SETER B:150 × D:92 cm 3 SETER B:180 × D:92 cm 

3,5 SETER B:225 × D:92 cm 

2 SETER B:130 × D:92 cm 

SJESELONG H
B:99 × D:162 cm 
Med eller uten oppbevaring*

SJESELONG V
B:99 × D:162 cm 
Med eller uten oppbevaring*

*CONSTRUCT 2 og CONSTRUCT 3 kan velges med oppbevaring i sjeselong og åpen ende modulene.
**Puffene leveres alltid med oppbevaring på Construct 2 og 3.

ÅPEN ENDE V
B:90 × D:129 cm 
Med eller uten oppbevaring*

ÅPEN ENDE H
B:90 × D:129 cm 
Med eller uten oppbevaring*

65/75/90 cm

1 SETER

B:65 × D:92 cm
B:75 × D:92 cm
B:90 × D:92 cm

75 cm 75 cm 75 cm
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Mål angitt med Merano-arm.

VÅRE FAVORITTOPPSTILLINGER

FAVORITT 1
2 × arm (V+H) + 2,5 seter + sjeselong 
B: 267 × D: 162 × H: 84 cm

FAVORITT 4
2 × arm (V+H) + 2 seter + 2,5 seter  
+ hjørne. B: 261 × D: 241 × H: 84 cm

FAVORITT 2
Åpen ende + hjørne + 2,5 seter + arm H
B: 261 × D: 219 × H: 84 cm

FAVORITT 5
Åpen ende + 2 × 2,5 seter + 2 × hjørne  
+ arm H. B: 330 × D: 261 × H: 84 cm

FAVORITT 3
2 × arm (V+H) + 2 × 2,5 seter + hjørne 45˚
B: 279 × D: 279 × H: 84 cm

FAVORITT 6
Åpen ende + hjørne 45˚ + 2,5 seter + sjeselong 
+ arm H. B: 354 × D: 237 × H: 84 cm

FAVORITT 8
2 × 2,5 seter + hjørne + sjeselong 
+ 2 × arm (V+H). B: 339 × D: 261× H: 84 cm

FAVORITT 7
2,5 seter + 2 seter + 4 × arm (2×V + 2×H). B: 192 (2,5 seter)/  
172 (2 seter) × D: 92 × H: 84 cm
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TEKNISK INFORMASJON
Ekstra forsterkede fjærer i alle seter. 
Ekstra forsterket treramme. 
Alternativ 1: Setepute med 100% 40kg rent koldskum, og ryggputer med 100% 30 kg rent koldskum.
Alternativ 2: Setepute med 100% 40kg rent koldskum og duntopp. Ryggputene er med en miks av 
dun, polyesterfibre og fingranulat.
Produsert i Østeuropa.

OPPBEVARING
I åpen ende*, 90 × 129 cm
I sjeselong*, 99 × 162 cm
I stor puff**, 122 × 72 cm
I liten puff**, 72 × 72 cm
*Oppbevaring i modulene fåes kun til Construct 2 og 3.
**Puffene leveres alltid med oppbevaring til Construct 2 og 3.

STOR PUFF LITEN PUFF

ÅPEN ENDE

SJESELONG

CONSTRUST 3 med Merano arm og ben 5 – vår favoritt nr. 6. Nakkestøtter kommer i tillegg.


