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D e s i g n  d i n  e g e n  d r ø m m e s o f a



Vælg mellem mere end 100 forskellige elementer som du kan 
kombinere på mere end 100.000 måder til din helt egen unikke 
skræddersyede sofa. 
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Kun fantasien sætter  grænser



Designed by  
Andreas i  Aarhus

Modulsofa® er dansk design, produceret i Europa, og skabt til den kræsne 
kunde, efter devisen om, at enhver skal kunne designe sin egen unikke 
drømmesofa. Vores 3D byggesystem gør det nemt at være sin egen 
møbeldesigner, og sammensætte præcis de elemeter der passer dig og 
dit hjem. 

Lad drømmen gå i opfyldelse og design din egen drømmesofa ligesom 
Andreas i Aarhus. 

På de næste sider præsenterer vi et udvalg af sofaer i standard- og IQ 
opstillinger til overblik og inspiration. Husk at med Modulsofa® er det 
endelige design, og præcis hvilke elementer du ønsker, helt op til dig.

Elementer:

Arm Lord 16 cm 
B80 
B80 
AD

B80 
B80 
O80 
Arm Lord 16 cm 
Ben B1 
NP75



Vi forventer at du stiller krav til din nye sofa. Det ligger os derfor meget på sinde at forene godt håndværk og høj kvalitet med dine ønsker 
til design og komfort. Komfort er vigtigt. Derfor har du med Modulsofa® mulighed for at vælge imellem flere forskellige hyndehårdheder. 
Som noget helt særligt kan du også vælge imellem 2 sædedybder, så du får præcis den komfort som passer til dig. 
 
Den uovertrufne komfort, det elegante og klassiske design, samt vor høje kvalitetskrav, vil kunne føles og ses i ethvert produkt der 
forlader vore kompetente kollegers hænder.

Dansk design og kval itet

Elementer:

Teksti l  York mørkgrå 805  
Arm Amazone 16 cm  
E60  
C 
E80  
Arm Amazone 16 cm  
Ben A3  
NP 80 

2 dybder

4 hårdheder

3111



Elementer :

Læder Elba/spl it  sor t  
W40  
E70  
AD  
E70  
O70  
Arm Joker 
Ben B1

Elementer:

Teksti l  Nord blå 700  
W70  
B65  
AD  
S60  
Arm Lord 16 cm 
Ben C

Elementer:

Vergin 27 arm   
E80   
AD   
B80  
Ø50   
Ben A3  
NP65  

3196

3154

3123



Elementer:

Læder Korsika sor t  
Arm Duke 9 cm  
B100  
AD  
E80  
Arm Lord 9 cm  
Ben H

Elementer:

Læder Paloma sor t 
Arm Amazone 16 cm   
E60   
A  
E60   
W40  
N60 
Ben D3

Elementer:

Teksti l  Stel la  rosa 624  
Arm Lord 9 cm  
E90  
Arm Lord 9 cm  
Armpølle  Ø15 cm 
Ben H

3316

3283

7752



3249

3167

7852

Elementer:

Teksti l  Stel la  midnight 702  
Arm Lord 16 cm  
E90  
Arm Lord 16 cm 
Ben H  
Armpølle  Ø15  

Elementer:

Læder Batik/spl it  sor t 
Arm Lord 27 cm 
OD70L 
E70 
A 
E60 
E60 
Arm Lord 27 cm 
ND60 
Ben C

Elementer:

Læder Paloma sor t  
Arm Queen 9 cm  
E75  
CD  
B65  
Arm Queen 9 cm  
Ben A2



Pasadena PLUS M  L

Wave PLUS M  L

Florida PLUS M  L

Monterey PLUS M  L

Shell PLUS M  L

New York PLUS M  L

Florida Lux 2 PLUS M  L M  LMonterey Lux 2  PLUS

Design og komfort går hånd i hånd i 
alle Living PLUS lænestole. Med et let 
tryk på det smukke håndtag, og den 
ene behagelige følelse efter den anden 
åbenbares.

Alle vore stole tilbyder funktioner 
som sikrer den bedst muligt komfort. 
Foruden 360° drejesokkel, den trinløse 
læne-/liggefunktion samt regulerbare 
nakkestøtter på alle modeller, er 
der mulighed for ekstra funktioner 
som indbygget luftpude for ekstra 
lændestøtte.

L iv ing PLUS 



To af vores stolemodeller fås i en Lux 2 version med trinløs lænefunktion og helt 
skjult fodstøtte, der svinger ud når du skubber dig tilbage. 

Den elektriske option gør det hele til en leg med et let tryk på en knap – endda 
med batterioption så ledninger helt undgås. 

Alle Living PLUS stole fås med 3 typer sokler. Vælg mellem klassisk smukt 
træ i mange farver eller moderne metalsokkel.

Sokler

Round

Natur  ubehandlet

Natur  lak

Eg ubehandlet

Eg ol ie

Mørk eg

Mahogni

Lys kirsebær

Horizon

Børstet

Krom

Sor t  lak

Rainbow

Børstet

Krom

Højeste komfor t  og luxus



Ben
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Lord

16+27 cm
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16+27 cm
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16+27 cm
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16+27 cm

D uke

9 cm

Q ueen

9 cm

Joker

16 cm

Amazone

16+27 cm

A2

12 cm

D3

12 cm

A3

12+18 cm

D4

8-18 cm

B1

8-18 cm

E1

12+18 cm

B2

12 cm

C

8-18 cm

G

8-18 cm

D1

12 cm

H

12+18 cm

D2

12 cm

Nakkestøtte

Fås til sofaelementer med 
bredde fra 50-90 cm.
NP50
NP55
NP60
NP65
NP70
NP75
NP80
NP85
NP90

Pyntepude med k ant

Fås i  4  størrelser
P2 55x55 cm
P3 50x50 cm
P4 45x45 cm
P5 25x55 cm

Pyntepude stor

Fås i  3  størrelser
PP2 55x55 cm
PP3 50x50 cm
PP4 45x45 cm

Pyntepude li l le

PP5 25x55 cm

Pøllepude

P6 Ø15 cm



Elementer:

Læder Batik/spalt  sor t  
Arm Amazone 16 cm  
S65  
O65  
Arm Amazone 16 cm 
Ben B1  
NP 65  

Brug vores  3D byggesystem

H v o r d a n  s e r  d i n  
d r ø m m e s o f a  u d ?

I vores 3D byggesystem kan du vælge type- og elementvarianter og sætte dem 
sammen som du vil - og du kan flytte og ændre modulerne med få klik. Skift betræk, 
eller ben - eller prøv forskellige armgavle. Resultatet af din kreavitet ser du hele 
tiden i 3D, og du kan rotére 180/360 grader, så du kan se din sofa fra alle relevante 
vinkler. Samtidig kan du også løbende se alle dimensioner på din kreation, hvis du 
f.eks. skal overholde et pladskrav.   
 
Det hele er enkelt og ligetil og giver dig alle muligheder for at designe din 
drømmesofa. Find byggesystemet på www.modulsofa.dk

Uanset hvilken sofastil, form, facon og størrelse du drømmer om - om 
du er til læder eller tekstil, klassiske træben eller elegant stål - føler vi 
os overbeviste om, at vi også kan opfylde din sofadrøm. Den præcise 
konfiguration af elementer, hvordan de skal kombineres, tilbehør osv. er 
helt op til dig. Med det omfattende udvalg af mere end 100 elementer er 
det kun fantasien der sætter grænser.



y o u r  c h o i c e  -  n o  l i m i t s

Forhandler :

D K 2 0 1 7 - 0 2 - 1 6

2 typer ryghynderMassiv bøgeramme

2 siddedybderBen 4 typer sædehynderFrontbrædt Nozag fjedre

BetrækDobbelt syninger

Medium -  25 kg.  polyether  skum

Polydun

FSC cer t i f iceret  træ

Træ el ler  metal

Standard 12 cm

IQ 18 cm

Velcro på ryg og sædepuder

Formskårede sædehynder

3 lags konstrueret betræk af 
læder/stof, polyester fiberfyld 
og Lutrasil

4 læderkval iteter

11 teksti ler

Mulighed for  bicolour

Mulighed for  kundestof/læder

Standard 55 cm

Kor t  52 cm

FSC cer t i f iceret  hård  
træ og spånplade

Standard 18 cm

IQ 12 cm

7-10 cm inter val Blød -  36 kg.  koldskum

Medium -  36 kg.  koldskum

Medium med duntop

Hård -  40 kg.  koldskum

Kval itet  og komfor t


