
HELLESUND SOFASERIE

MØBLER SKAPT FOR LIVET



HELLESUND
KLASSISK OG TIDLØST

HELLESUND
Hellesund er et klassisk og tidløst modulsystem av høy 
kvalitet og med utsøkt sittekomfort. Utallige muligheter og 
et mangfoldig modulutvalg gjør at du kan designe og sette 
sammen din drømmesofa. Hellesund er et veldig fleksibelt 
system, hvor du selv bestemmer graden av mykhet og 
formen på ryggputene. Du kan også velge om moduler skal 
ha tekstiltrekk på en eller begge sider. Med andre ord, store 
muligheter for å skaffe seg et unikt møbel, designet av deg 
sammen med Hødnebø.



HELLESUND
Mellom modulene kan du 
sette et Hellesund sidebord 
som er tilpasset sofaen både i 
høyde og dybde, en stilfull 
avlastning for sofabordet og 
akkurat passe komfortabelt 
når du slapper av med snacks 
og noe godt i glasset.

STOPPEDE MØBLER AV 
HØYESTE KVALITET
Våre møbler er bygd på en kombinasjon 
av gammel håndtverkstradisjon og nye 
moderne hjelpemidler og materialer. 
Alle våre stoppede møbler har laminert 
heltre skrog, gode fjærer i setet og en 
valgt putekvalitet som gir en enestående 
sittekomfort og kvalitet.
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PRODUKTOVERSIKT BEINOVERSIKT

Oppgitte høydemål baserer seg på bein med en høyde på 12 cm. 
Målene kan variere med -/+ 3 cm.

Oppsett C 2,5 Høyre
arm + 3s + 90hjørne + 2,5s + arm

Oppsett D SC Høyre
arm + 1,5s + 90hjørne + 3,5s + SC + arm

Oppsett D SC Venstre
arm + SC + 3,5s + 90hjørne + 1,5s + arm

Oppsett C 2,5 Venstre
arm + 2,5s + 90hjørne + 3s + arm

Oppsett A SC Høyre
arm + 3,5s Tekstiltrekk Høyre + SC Tekstiltrekk Venstre + arm

Oppsett A SC Venstre
arm + SC Tekstiltrekk Høyre + 3,5s Tekstiltrekk  Venstre + arm

Oppsett B SC Venstre
arm + SC + 3,5s + arm

Oppsett B SC Høyre
arm + 3,5S + SC + arm

1-seter med armer 1.5-seter med armer 2.5-seter med armer 3-seter med armer 3.5-seter med armer

1-seter 1.5-seter 2.5-seter 3-seter 3.5-seter Sjeselong 90 Hjørne Endemodul LSF Endemodul RSF

Rundpall




