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- danish design and production

design selv



Sofaborde - design selv

Petra sofabord laminat topplade
profil B og ben 6

Sarah Sofabord:
Ø80 massiv eg topplade. Højde 51 cm
Ø60 laminat topplade. Højde 45 cm

Roma Sofabord
m/Sarah ben

H140 Sofabord
kan leveres med 1 eller 2 
underhængte klapper.

Detalje på kantprofil B og 
ben 2

Detalje på laminattop og 
ben 6

Detalje på underhængt 
klap

Detalje på kantprofil B  
og Sarah ben (uden sarg)

Detalje på Indskudsborde

Alle sofaborde leveres i 
massiv bøg, massiv eg eller 

laminat topplade.



Sofaborde - design selv

40 cm
Max længde 240 cm

Alle sofaborde kan leve-
res i individuelle mål.
Standardhøjde: 53 cm

Max bredde 105 cm

Petra sofabord P.C. og ben 1
med massiv hylde (kun ben 1 og 4)

Detalje på skuffe

Detalje på kantprofil C og 
ben 1
hvor sargen er trukket 5 
cm ind.

Detalje på kantprofil C og 
ben 1

Petra sofabord P.C. og ben 1
med skuffe og tremmehylde (kun ben 1 og 4)

Petra sofabord P.C. og ben 1 

Alle sofaborde kan leveres
i individuelle mål i massiv bøg,  

massiv eg eller laminat topplade.
5 forskellige profilkanter

8 forskellige bentyper
Med forskelligt tilbehør, som skuffe, klap og hylde.  

Tilbehøret er afhængig af, hvilken  
topplade og ben der er valgt.  

Spørg forhandleren.



Træsort 
Eg Bøg

Laminat med bøgeunderstel

Laminat med egeunderstel

Bordstørrelse 
Længde bredde

Pladefacon 

Pladeprofil

Ben

 
Højde (Standard 53 cm)

skuffe 
Kun muligt på borde med sarg og rektangulære topplader

Underhængt klap 
kun muligt på model H142 og H220s  

Firkantet Oval

Tremmehylde 
kun muligt ved ben 1 og 4

Massiv hylde 
kun muligt ved ben 1 og 4

vannerup Møbelfabrik  

– Vannerup Møbler er klassisk møbeldesign i tidens trend.  

Vi har mere end 30 års erfaring med møbelproduktion og 

møblerne bliver designet og fremstillet i Danmark.  

Vores speciale er at lave møbler til kunderne  

efter individuelle mål og skitser.  

Vi arbejder med massivt træ af bedste kvalitet.

www.vannerup.dk

Forhandler:
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Wenge

Mahogni

Kirsebær

Cuba

Olie

gråolie

Hvidolie

sæbe

sort
BeHandling

Ubehandlet 

Sæbe 

Hvidolie 

Voksolie 

Laminat kan skaffes 
i andre farver efter 
ønske, kontakt os.

Leire

Off white

Antracit grå

Gråolie 

Lakeret 

Cubabejdset 

Kirsebærbejdset 

Mahognibejdset 

Wengebejdset 

Sortbejdset

Laminat farve Lejre 

Laminat farve Offwhite 

Laminat farve Antricit grå

H210S

Roma 900S H142 H140 m/2 klap H230S H250S

H220S H150 VM213S H240S


