
VIKEN
SOFA



DESIGN DIN EGEN SOFA     ✓ farge   ✓ moduler   ✓ armlener   ✓ ben   ✓komfort   

Avbildet: Viken 2,5 seter med sjeselong høyre i tekstil Sheford 1383-72 light-grey og 
hvitoljet treben. Arm A og dunkomfort.
Vnr: 8694012

VIKEN 
tilbyr moderne design, kvalitet og tilpasset komfort 
slik at du kan lene deg godt tilbake og slappe av.

Om produktet
Viken er toppmodellen av modulsofaene fra Fager-
heim. 
Sofaen kjennetegnes av den utrolig gode komforten 
og høye kvaliteten. Viken sofa fra Fagerheim er hånd-
laget i Europa av dyktige håndverkere, i materialer av 
beste kvalitet. Viken sofa er kvalitetssofaen som gir 
deg komforten til å slappe helt av og koble ut. Hver 
dag, hele året.

Valgmuligheter
Viken er en modulsofa som kan bygges til akkurat den 
størrelsen og fasongen du ønsker. Viken sofa kan vel-
ges i alle farger og tekstiler i Skeidars store tekstilut-
valg. Du kan også tilpasse designet med valg på ulike 
ben og armer.

Komfort
Viken modulsofa kommer med to komfortvalg. Velg 
skumputer for en støttende komfort og et rettere ut-
seende, eller gi den en enda mykere komfort med ek-
stra dun- og fjærfylt topp på skumputene. Din Viken 
sofa, helt etter dine ønsker!

Sittemål
Sittehøyde: 48 cm
Sittedybde: 52 cm

Vedlikehold
Alle møbler krever en viss grad av vedlikehold. For å 
sikre at møbelet ditt har lengst mulig levetid anbe-
faler vi å støvsuge minst en gang i uken. Vi anbefaler 
også at eventuelle løse puter bankes og snus ved jev-
ne mellomrom. 

Ulike møbler har ulike behov for vedlikehold ut fra hvil-
ke materialer som er brukt. For å sikre riktig produkt 
til øvrig vedlikehold av ditt møbel, kontakt vår betje-
ning.

Ben
Tilpass din sofa med disse valgene:

Armlen

Armlen A
19 cm

Armlen B
12 cm

Ben 1
Sortlakkert eik

H: 13 cm

Ben 2
Hvitoljet eik

H: 13 cm



1-seter uten arm
B:66 H:88 D:87cm

Hjørnedel
B:85 H:88cm D:85cm

Modulsofa

1-seter m/arm høyre
B:85 H:88 D:87cm

1-seter m/arm venstre
B:85 H:88 D:87cm

2-seter uten arm
B:131 H:88 D:87cm

3-seter m/arm V
B:216 H:88 D:87cm

2-seter m/arm høyre
B:150 H:88 D:87cm

2-seter m/arm venstre
B:150 H:88 D:87cm

3-seter duoputer u/arm
B:197 H:88 D:87cm

3-seter m/arm H
B:216 H:88 D:87cm

2,5-seter u/arm
B:164 H:88 D:87cm

2,5-seter m/arm høyre
B:183 H:88 D:87cm

2,5-seter m/arm venstre
B:183 H:88 D:87cm

Sjeselong venstre
B:102 H:88 D:155cm

Sjeselong høyre
B:102 H:88 D:155cm

Åpen ende venstre
B:115 H:88 D:88cm

Åpen ende høyre
B:115 H:88 D:88cm

Merk at fargegjengivelsen kan variere på trykk. Tegningene er kun illustrasjoner, designet kan unnvike fra tegningen. Oppgitte mål er beregnet med arm A 19 cm. Avvik +/- 2 cm må beregnes



2-seter
B:169 H:88 D:87cm

Stol
B:104 H:88 D:87

Faste oppsett

3-seter med duoputer
B:235 H:88 D:87cm

2,5-seter med sjeselong 
venstre

B:226 H:88 D:155cm

Pall
B:H:D:cm

Nakkestøtte
B:55 

2-seter med åpen ende 
høyre

B:235 H:88 D:200cm

2-seter med åpen ende 
venstre

B:235 H:88 D:200cm

Hjørnesofa 23
B:301 H:88 D:235cm

Hjørnesofa 32
B:301 H:88 D:235cm

Hjørnesofa 22
B:235 H:88 D:235cm

2,5-seter
B:202 H:88 D:87cm

Nakkestøtte
B:75

2,5-seter med sjeselong 
høyre

B:226 H:88 D:155cm

Merk at fargegjengivelsen kan variere på trykk. Tegningene er kun illustrasjoner, designet kan unnvike fra tegningen. Oppgitte mål er beregnet med arm A 19 cm. Avvik +/- 2 cm må beregnes


