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Kynningarblað Leður, tau, þægindi og lúxus

Tímalaus hönnun og
þægindi frá CONFORM
Húsgagnaverslunin Línan í Bæjarlind hefur umboð fyrir hina vinsælu Conform-hægindastóla. Stólarnir eru sænsk
gæðahönnun og til í ýmsum útfærslum. Allir stólarnir eru þróaðir í samvinnu við arkitekta og hönnuði.
onform er sænskt fyrirtæki sem leggur áherslu á
skandinavískt handverk þar
sem hreinar línur mæta tímalausum formum, gæðum og þægindum. Conform býður upp á breitt
úrval af stólum úr margs konar
efnum og hafa stólarnir mismunandi eiginleika. Allir stólarnir hafa
verið þróaðir í samvinnu við arkitekta og hönnuði þar sem áhersla
er lögð á jafnvægi hönnunar og
þæginda. Markmið Conform er
að skapa tímalaust samtímaumhverfi með stólum sínum, jafnt
fyrir heimili sem opinbera staði.
Stólarnir uppfylla þarfir viðskiptavina sem hafa ákveðnar
skoðanir á hvers konar áklæði
eða leður þeir vilja og hvað passar inn á þeirra heimili. Boðið er
upp á gríðarlegt úrval af áklæðum, en stólana er hægt að panta
með upp undir 200 mismunandi áklæðum og 14 leðurflokkum í um 80 litum. Áklæðin eru í
þremur verðflokkum og leður í
sex mismunandi verðflokkum.
Á flesta stólana er hægt að velja
á milli stálfóta eða viðarfóta í
mismunandi litum.
Sá stóll sem nýtur mestrar hylli
í Evrópu um þessar mundir frá
þeim er Timeout-hægindastóllinn sem er hannaður af norska
innanhúsarkitektinum/iðnhönnuðinum Jahn Aamodt. Stóllinn er
með fjölstillanlegu baki og hnakkapúða sem hægt er að laga að
MYND/ANTON
þægindum hvers og eins. Hall- Hrund Kristjánsdóttir, eigandi Línunnar, í Conform-hægindastól í versluninni í Bæjarlind 16 í Kópavogi.
inn á fótskemlinum er hannaður
Timeout-stóllinn er fáanlegur þeirri útfærslu sem valin er, en þægilegur og endingargóður,
með það sjónarmið fyrir augum í fimm mismunandi útfærslum algengt verð á stól með skemli er hann er einnig tímalaus hönnun.
að hann sé ávallt þægilegur, sama þar sem hægt er að velja um mis- um 380.000 krónur. Verð á stökHægt er að skoða úrvalið inni
hvort stóllinn er í uppréttri stöðu munandi fætur og klæðningu um stól er um 304.000 krónur.
á heimasíðu fyrirtækisins www.
eða lagður aftur.
Conform-stóll er ekki aðeins conform.se.
utan á stólinn. Verðið fer eftir

HÆGINDASTÓLARNIR
FRÁ CONFORM

C

Gyro-stóllinn er hannaður
af sænska hönnuðinum Jan
Ekström. Stóllinn er á snúningsfæti sem fer alltaf í upprunalega stöðu þegar staðið er upp
úr honum.
Hann er fáanlegur í áklæði og
leðri og fóturinn í burstuðu stáli
eða krómi.

Life-stóllinn er hannaður
af danska hönnuðinum Niels
Gammelgaard. Hér er hann
sýndur í 100% nýsjálenskri
ull sem er mjög skemmtileg
útfærsla á honum.
Joy-stóllinn er sérlega þægilegur, hann er hannaður
af Niels Gammelgaard.
Stóllinn er fáanlegur í leðri
eða áklæði og fóturinn í
krómi, stáli eða
tré.
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Sígildir eða sniðugir
Margbreytileikinn ræður ríkjum í hönnun hægindastóla og hafa frægir hönnuðir um heim
allan spreytt sig á forminu. Hér gefur að líta klassíska hægindastóla auk sniðugra stóla þar
sem ímyndunarafli hönnuðarins hefur verið gefinn laus taumurinn.

1. Eggið sem danski
hönnuðurinn Arne
Jacobsen hannaði árið
1958 er löngu orðið
heimsfrægt. Það er
sívinsælt og til í hinum
ýmsu litum.

3. KOOP stóllinn kallast
þessi hægindastóll eftir
hönnuðinn Karim Rashid sem hann hannaði
fyrir framleiðandann
Martela.
4. Svartur leðurstóll úr

2. Peacock eða Páfugl
heitir þessi stóll eftir
hönnuðinn Dror Benshetrit.

smiðju Mies Van Der
Rohe sem hann hannaði
fyrir Bauhaus.

5. Broddgaltastóllinn,
Porcupine Chair,
minnir um margt á
furðuveru úr fornöld.

Þeir eru klassísk bresk
hönnun og voru afar
algengir í karlaklúbbum
í London á nítjándu öld.

6. Nimrod kallast þessi

8. Grænn og all sér-

hægindastóll úr smiðju
Marc Newsom en hann
er framleiddur af Magis.

stæður ottóman frá
Ligne Roset.
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9. Le Corbusier hannaði
7. Chesterfield leðursófana þekkja flestir.

þennan klassíska stól í
kringum árið 1928.
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SÆKJA INNBLÁSTUR Í DÝRARÍKIÐ

Spænski hönnuðurinn Maximo Riera er þekktur fyrir að fara ótroðnar
slóðir og er nýjasta lína hans þar engin undantekning á. Hún samanstendur af vægast sagt sérkennilegum hægindastólum þar sem innblásturinn er augsýnilega sóttur í dýraríkið. Þannig minnir einn stóllinn
á rostung, annar á nashyrning og sá þriðji á risavaxinn kolkrabba sem
breiðir úr örmum sínum. Nöfnin eru eftir því: Rostungastóllinn, Nashyrningastólinn og Kolkrabbastólinn og eru allir klæddir svörtu leðri.

Kóreski hönnuðurinn Samwoong Lee rær á svipuð mið og Riera með
sínum kolkrabbastól þótt útfærslan sé allt önnur. Kolkrabbaarmar eru
þannig víðsfjarri en því mun meira lagt upp úr fallegu mynstri og áferð,
auk þess sem stóllinn er ekki nærri nándar nærri eins plássfrekur.

Loks má nefna hönnunarfyrirtækið Innermost, sem
hefur vakið athygli fyrir níðsterka stálstóla þar sem hreistur
fiska er haft að fyrirmynd.
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Hver og einn finnur sinn
La-Z-Boy stól eða sófa
Húsgagnahöllin hefur haft einkaumboð á Íslandi fyrir La-Z-Boy stóla og sófa síðan 1984 og þeir njóta enn gríðarlegra
vinsælda. Nýjar týpur koma á markað á hverju ári og hver og einn viðskiptavinur getur fundið stól við sitt hæfi.

89.990
FULLT VERÐ: 109.990

AMITY La-z-boy stóll. Rautt, brúnt,
camel, ljóst eða grænt áklæði. B:80
D:80 H:102 cm.

NÚNA

30.000
KR. AFSLÁTTUR

129.990
FULLT VERÐ: 159.990

SANTA FE La-z-boy stóll. Hvítt eða
svart leður. B:88 D:90 H:105 cm.

NÚNA

30.000
KR. AFSLÁTTUR

119.990
FULLT VERÐ: 149.990

ADAM La-z-boy stóll. Svart leður.
B:88 D:90 H:105 cm.

NÚNA

30.000
KR. AFSLÁTTUR
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yrsti La-Z-Boy stóllinn kom á
markað 1927 þannig að þeir
eiga sér langa sögu,“ segir
Karl Indriðason, sölumaður hjá
Húsgagnahöllinni. „Þeir stólar
voru úr viði með þeim einu þægindum að hægt var að halla þeim
aftur. Sú útgáfa sem við þekkjum
í dag, með innbyggðum skemli,
kom fyrst fram 1961. Viðtökurnar voru gríðargóðar og La-Zboy er í dag stærsti framleiðandi
hægindastóla í heiminum.“
Húsgagnahöllin er eini söluaðilinn á Íslandi sem selur hina
einu sönnu La-Z-Boy stóla og
Karl segir það mikinn misskilning að allir stólar með innbyggðum skemli séu frá La-Z-Boy. „LaZ-Boy er skrásett vörumerki sem
Húsgagnahöllin hefur einkaumboð fyrir hérlendis,“ segir hann.
„Stólarnir eru framleiddir í Norður-Karólínu í Bandaríkjunum
undir ströngu gæðaeftirliti sem
aðrir stólar á markaðnum hafa
ekki farið í gegnum.“
Karl segir úrvalið af La-ZBoy stólunum vera fjölbreytt og
áklæðin sömuleiðis. „Þeir fást í
ýmsum stærðum, bæði í áklæði
og leðri, og nettasti La-Z-Boy
stóllinn er ekki nema 68 sentimetra breiður en svo fást þeir
alveg upp í metra á breidd þannig að það ættu allir að geta fundið hægindastól við sitt hæfi hjá
okkur. Stólar með hærri sethæð
eru nýkomnir á markaðinn, en
þeir gera það auðveldara fyrir
til dæmis eldra fólk að setjast og
standa upp. Svo eigum við auðvitað La-Z-Boy sófa, með hægindastólum til endanna, sem hafa
notið mikilla vinsælda.“
Húsgagnahöllin hefur selt LaZ-Boy síðan 1984 og Karl segir þá
vera í stöðugri þróun. „Það koma
einhverjar nýjungar á hverju ári,
í lit og gerð áklæða til dæmis,
en það eru þó gömlu, góðu

139.990
FULLT VERÐ: 169.990

GRAND PINNACLE XL La-z-boy
stóll. Svart eða brúnt leður. B:84
D:107 H:118 cm.

Hinn eini sanni!
LA-Z-BOY er hágæða vörumerki,
þar sem þægindi, notagildi og
ending fara saman.
Upplifðu hvíld á nýjan hátt og
færðu þægindi inn á þitt heimili
með LA-Z-BOY.
LA-Z-BOY er skrásett vörumerki
og fæst eingöngu í Húsgagnahöllinni.

HÚSGAGNAHÖLLIN
Bíldshöfða 20Ǧ ReykjavíkǦ sími 585 7200

Hinn klassíski La-Z-Boy.

„Það er okkar hagur að viðskiptavinurinn finni það sem hann vill helst og fari ánægður út, “ segir Karl Indriðason, sölumaður í HúsMYND: STEFÁN
gagnahöllinni.

Svo eigum við
auðvitað
La-Z-Boy sófa, með
hægindastólum til
endanna, sem hafa notið
mikilla vinsælda.
klassísku týpurnar sem seljast
mest. Grunnbyggingin er reyndar sú sama í þeim öllum, það
sem skilur á milli felst í bólstrun
og stærð. Það þarf hver og einn
að finna þann La-Z-Boy stól sem
hentar honum best og við auðvitað kappkostum að aðstoða fólk
við það og veita ráðgjöf. Það er
okkar hagur að viðskiptavinurinn finni það sem hann vill helst
og fari ánægður út.“

Úrvalið af La-Z-Boy er
fjölbreytt.
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ÓLÍKAR TEGUNDIR STÓLA
Armstóll er stóll með bríkum til að hvíla handleggina á. Einnig nefndur bríkastóll eða
brúðarstóll.
Drumbstóll er stóll gerður úr einum viðarbút.
Hnallur er óvandað trésæti, stólkollur. Einnig nefndur hnakkur.
Hægindastóll er djúpur bólstraður stóll til að halla sér aftur á bak í. Einnig nefndurreiðustóll, hvílstóll eða lenustóll, en það síðasttalda er gömul dönsk sletta.
Kjaftastóll er garðstóll, stóll sem auðveldlega má spenna sundur og leggja saman
(dúkur þaninn á grind).
Skrúfstóll er stóll sem hækka má og lækka setuna á með því að snúa henni. Oft
notaður við píanó og þá stundum nefndur píanókollur.
Stólkollur er lítill baklaus stóll. Einnig nefndur kollur, knakkur eða setuhnakkur.
Tröppustóll er stóll með tröppum, oft innfellanlegum undir stólinn sjálfan.
Heimild: www.wikipedia.org

HEKLUÐ HÚSGÖGN
Hollenski hönnuðurinn
Marcel Vanders hefur gamlar
handverkshefðir í
hávegum
í nýrri húsgagnalínu
sinni. Línan
hefur vakið
athygli fyrir
fágað útlit,
en hún
samanstendur af stól, borði og ljósi
sem Vanders leikur sér að
því að klæða með hekluðu
blómamynstri. Sögur herma að
eintak af stólnum sé að finna á
heimilum ýmissa stórstjarna, þar
á meðal Jay-Z og Beyoncé, sem
greiddu víst fúlgur fjár fyrir.

Litríkt fyrir litla fólkið
Belgíska hönnunarstofan Job
hefur sett á markað skemmtilega
stólalínu fyrir börn sem er tilvalin
til að lífga upp á vistarverur litla
fólksins. Hún samanstendur af
stólum í tíu mismunandi sterkum
litum, allt
frá himinbláum upp
í skærgulan,
sem hægt er
að velja á milli.
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