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„Við bjóðum upp á sófa í öllum stærðum og gerðum fyrir öll heimili,“ segir Valgeir Ólafsson, verslunarstjóri Húsgagnahallarinnar.

MYND/GVA

Gæðahúsgögn í hálfa öld

Í hálfa öld hefur Húsgagnahöllin selt gæðahúsgögn á góðu verði til landsmanna. Verslunin býður upp á sérstaklega gott úrval af
sófum í ýmsum stærðum og verðflokkum auk þess að bjóða upp á fjölbreytt úrval stóla fyrir ólík rými heimilisins.

H

úsgagnahöllin fagnar 50 ára afmæli í ár en verslunin hefur alla
tíð verið þekkt fyrir mikið og gott
úrval af gæðahönnun á góðu verði. Eftir
að nýir eigendur tóku við versluninni fyrir
þremur árum hefur hún bæði verið stækkuð auk þess sem úrvalið hefur verið aukið
enn frekar að sögn Valgeirs Ólafssonar,
verslunarstjóra Húsgagnahallarinnar.
„Það er búið að vera mikill uppgangur hjá
okkur undanfarin tvö, þrjú ár enda hefur
vöruúrvalið aldrei verið meira. Við erum
með flestar vörur okkar í mörgum verðflokkum þannig að hér ættu allir að finna
eitthvað við sitt hæfi. Við leggjum mikla
áherslu á góða upplifun viðskiptavinarins enda er verslunin síbreytileg; við fáum
fullt af nýjum vörum vikulega og erum
stöðugt að endurhanna verslunarrýmið þannig að það er alltaf skemmtilegt að
kíkja í heimsókn til okkar.“

Húsgagnahöllin hefur í hálfa öld
boðið upp á sérstaklega gott úrval af
sófum og það hefur ekkert breyst að
sögn Valgeirs. „Við bjóðum upp á sófa
í öllum stærðum og gerðum fyrir öll
heimili, þar með talið gott úrval hornsófa, stakra sófa, tungusófa og svefnsófa. Þarfir fólks eru ólíkar; á meðan
suma vantar stórt og mikið sófasett í
stofuna eru aðrir að leita að litlum og
nettum í sjónvarpsholið. Fjölmargir litir
og áklæði eru í boði og verðflokkarnir
eru líka ólíkir sem skemmir sannarlega
ekki fyrir en við seljum sófa frá 60.000
krónum upp í rúma milljón.“

Musteri hægindastóla á Íslandi
Í Húsgagnahöllinni er einnig að finna
eitt mesta úrval landsins af hægindastólum. „Við erum virkilega stolt af úrvali okkar í hægindastólum en þar er

að sjálfsögðu að finna Lazyboy sem
við köllum kónginn í Höllinni sem fer
fremstur meðal jafningja. Við áætlum að það séu rúmlega þrjátíu þúsund
Lazboy-stólar inni á íslenskum heimilum. Einnig er að finna hjá okkur mikið
af skandinavískri hönnun en þar eru
stólarnir nettari og alla jafnan með
skammeli. Við höfum lagt mikið kapp á
breitt úrval vandaðra hægindastóla og
erum því með eins konar musteri hægindastólanna á Íslandi.“

Fegra heimilið
Auk hefðbundinna húsgagna býður
Húsgagnahöllin upp á mikið úrval af
alls konar smávöru. „Við höfum lengi
lagt mikla áherslu á gott úrval smávara enda eiga þær oft stóran þátt í að
ramma inn heimilið og gera það enn
fallegra. Þar má nefna vörur á borð við

kertastjaka, vasa, spegla, skálar, ilmkerti og margt f leira.“ Meðal þekktra
merkja í þessum f lokki nefnir Valgeir
danska merkið Broste Copenhagen, Iittala frá Finnlandi sem flestir Íslendingar þekkja mjög vel, Eva Solo, IVV, Vidivi
og Ralph Lauren en Húsagagnahöllin
er eina verslunin hér á landi sem býður
upp vörur frá þeim. „Einnig má nefna
vörumerkið Speedtsberg sem býður upp
á spennandi árstíðabundnar vörur, t.d.
í kringum jól, páska og sumarið. Úrvalið er svo sannarlega fjölbreytt og í ólíkum verðflokkum og ekki hægt að telja
allar vörur hér upp. Fólk verður bara að
kíkja í heimsókn til okkar enda er sjón
sögu ríkari.“
Nánari upplýsingar um vörur Húsgagnahallarinnar má finna á www.husgagnahollin.is en þar er einnig öf lug
netverslun.

PASO DOBLE

Þú vilt ekki standa upp úr þessum.
Hornsófi með tungu.
Hægri og Vinstri Mariam brúnn.
Stærð: 350 × 156/254 × 80 cm
Reykjavík
Bíldshöfði 20

10 – 18 virka daga
11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

www.husgagnahollin.is
558 1100

439.990 kr.
529.990 kr.
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Hönnun sem stenst tímans tönn

Fatahönnuðurinn Andrea Magnúsdóttir á tvo uppáhaldsstóla sem hún fékk að gjöf frá tengdaföður sínum fyrir allnokkrum árum.
Hún lét bólstra þá upp á nýtt og falla þeir vel að nútímalegu heimili hennar. Stólarnir eiga heiðurssess við arininn.

S

tólarnir sem eru af gerðinni Thonet S411 voru
hannaðir 1932. „Þeir voru
brúnir þegar við fengum þá en
við létum bólstra þá svarta. Þeir
eru svolítið sixties-legir en ég er
voða hrifin af því, segir Andrea Magnúsdóttir, sem rekur
tískuvöruverslunina Andreu á
Strandgötu í Hafnarfirði.
Stólarnir eru á besta stað í
stofunni, til hliðar við arininn
og er að sögn Andreu gott að
sitja í þeim og ylja sér á kvöldin.“ „Annars finnur þú mig
frekar við borðstofuborðið en
í leti í stofunni. Ég er lítið fyrir
að horfa á sjónvarp en á mér þó
einhverja uppáhaldsþætti og
þegar ég læt það eftir mér að
leggjast upp í sófa með teppi er
það auðvitað mjög notalegt.“
Aðspurð segist Andrea aðhyllast fremur minímalískan
stíl. „Ég er ekki mikið fyrir liti
í húsgögnum og öðrum innanstokksmunum. Arinninn er til
að mynda dökkgrár, sófinn
grár og stólarnir svartir. Það
er frekar að ég poppi upp með
því að setja lit í teppi og púða.“
A ndrea segist hafa mjög
gaman af hvers kyns hönnun og leggur mikinn metnað í að hafa heimilið fallegt.
„Ég er einmitt í þann mund að

Andrea er í þann mund að byrja með
heimilislínu í samnefndri verslun sinni en
hingað til hefur hún aðallega selt fatnað.

byrja með smá heimilislínu í
Andreu og verð með bæði sófateppi og púða fyrir jól. Teppin,
sem eru úr íslenskri ull, eru
flest svarthvít en eitt er í lit á
öðrum endanum. Það er því
hægt að brjóta það saman og
hafa svarthvítt eða í lit, allt
eftir smekk hvers og eins. Púðarnir eru úr leðri og merktir
Andreu.
Andrea hélt upp á sex ára
afmæli verslunarinnar fyrir
skemmstu. „Það er gaman að
vera búin að slíta barnsskónum og vera komin með fullorðinstennur. Næst á dagskrá er
að taka inn jólalínuna og svo
langar mig að opna aðra verslun í Reykjavík.

Thonet S411-stólarnir, sem Andrea lét bólstra upp á nýtt fyrir nokkrum árum, eru í miklu uppáhaldi.

MYND/STEFÁN

Dekk nýtast víða
Sófar og stólar eru framleiddir úr ýmsum óhefðbundnum
hráefnum á borð við bækur,
trébretti og gras. Eitt óvenjulegt hráefni til húsgagnagerðar er gamlir endurunnir hjólbarðar en þeir eru í ríkari mæli
nýttir til framleiðslu ýmissa
vara um allan heim. Fyrirtækið Retyred Furniture frá NýjaSjálandi er eitt þeirra fyrirtækja sem framleitt hefur húsgögn á borð við sófa, stóla og
borð um nokkurra ára skeið en
fyrirtækið nýtir einungis notaða hjólbarða. Fyrir vikið er

hvert húsgagn handunnið. Framleiðsla fyrirtækisins
fer fram í Indónesíu þar
sem staðbundin þekking handverksmanna
er nýtt. Vinsælustu
vörur fyrirtækisins
eru litlir sófar, stakir stólar og borð en
vörulínan er mjög
fjölbreytt. Flest
húsgagna Retyred Furniture eru þó
ætluð til notkunar
utandyra og þarfnast því ekki viðhalds með sama
hætti og útihúsgögn úr viði eins
og flestir eru með
á heimilum sínum.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmaður auglýsinga: Jón ívar Vilhelmsson, jonivar@365 .is. 512 5429
Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson.
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STOCKHOLM-leðursófinn er úr mjúku hágæðaleðri sem verður fallegra með hverju árinu.

Þar sem best er að slaka á

Nú er runninn upp sá tími ársins sem býður upp á kertaljós og notalegar stundir heima við. Það er yndislegt að koma sér vel fyrir
undir teppi með góða bók eða yfir góðu sjónvarpsefni, og þá eru þægindin mikilvæg. Sófinn leikur þar auðvitað aðalhlutverk og
þegar staðið er frammi fyrir því að velja sér sófa og stóla er að mörgu að huga til þess að valið uppfylli allar þarfir. Í IKEA fæst
fjölbreytt úrval af sófum og hægindastólum, bæði heilum sófum og einingum sem hægt er að raða saman eins og hentar.
„Það er auðvitað mjög mis
jafnt hverju fólk sækist eftir
þegar velja á sófa fyrir heimilið.
Sumir eru að leita að sófasetti
til að hafa í betri stofunni þar
sem ekki er setið daglega. Þá
eru kröfurnar aðrar en þegar
verið er að kaupa sjónvarpssófa
fyrir alla fjölskylduna,“ segir
Aldís Axelsdóttir, sölustjóri hjá
IKEA. „Svo hafa flestir ákveðn
ar hugmyndir um útlit sem við
viljum uppfylla líka hvort sem
það er litur, efni í áklæði eða
stíll.“ Aldís segir að úrvalið
bjóði upp á ýmsa möguleika á
að sérsníða sófa að heimilinu,
bæði hvað pláss og notagildi
varðar.

Einingar sem má sníða að heimilinu
„NORSBORG er til dæmis ný
lína sem er sérstaklega þægi
legt að sérsníða að hverjum
og einum. Það er hægt að hafa
tungusófa eða hornsófa og
raða saman eins mörgum – og
fáum – einingum og þörf er á.
Sætisdýptin er mikil og þetta
eru því frábærir fjölskyldusóf
ar,“ segir Aldís. Hún segir SÖD
ERHAMNlínuna svipaða að
því leyti að hún er sett saman
úr rúmgóðum einingum sem
raða má saman að vild. „Línan
er líka hönnuð með það í huga
að ferlið frá þróun til förgunar
sé sem sjálf bærast. Teygjan
legt efni í botninum á sessun
um skapar fjöðrun sem eykur
þægindin og lengir líftíma sóf
ans.“
Aldís segir STOCKSUND
línuna einnig skemmtilega.
„Hún er með endingargóðum
pokagormum, og sérstaklega
breiðum sætum sem gerir sóf
ann dýpri og þægilegri. Línan
er í sígildum stíl og áklæð
ið er hægt að taka af og þvo,“
segir Aldís og bætir við að sú sé

Smekkur fólks er auðvitað
misjafn og við viljum því
bjóða úrval sem höfðar til
sem flestra.

raunin með marga af tausófun
um, og einnig sé hægt að kaupa
nýtt áklæði á suma þeirra. „Það
er auðvitað mun hagkvæm
ari leið að kaupa nýtt áklæði á
grindina þegar þörf er á endur
nýjun, og það er alltaf gaman
að breyta til.“
Fyrir þá sem vilja leðursófa
er úrvalið einnig fjölbreytt og
verðið sérstaklega gott. Aldís
segir f lesta leðursófana nú
hannaða þannig að þeir séu úr
gegnlituðu gæðaleðri á slitflöt
um og sérmeðhöndluðu efni
sem hafi sömu áferð og leður
þar sem minna mæðir á þeim.
Þannig megi nýta leðrið mun
betur og halda verðinu lágu.
„Þar má nefna LANDSKRONA,
KIV IK, TIMSFORS og SKO
GABY. Svo eigum við auðvitað
líka sófa úr 100 prósent gæða
leðri sem er sérstaklega mjúkt
og verður bara fallegra með
aldrinum, t.d. STOCKHOLM
sófann sem hefur verið mjög
vinsæll, en hann fæst einnig
með tauáklæði.“
Vel þekktir heimilisvinir eins
og til dæmis KLIPPAN standa
auðvitað enn fyrir sínu að sögn
Aldísar og þar felist nýjung
arnar í áklæðunum. „Smekk
ur fólks er auðvitað misjafn og
við viljum því bjóða úrval sem
höfðar til sem f lestra. Fjöl
breyttir sófarnir okkar eiga það
sameiginlegt að vera vandaðir
og svo spillir verðið heldur ekki
fyrir,“ segir Aldís.

SÖDERHAMN er settur saman úr einingum þannig að hægt er að sérsníða hann að heimilinu. Svo er auðvelt að breyta til.

LANDSKRONA er stílhreinn sófi sem sómir sér vel hvar sem er á
heimilinu.

KIVIK-línan fæst bæði með tau- og leðuráklæði. Tauáklæðið er
hægt að þvo í þvottavél.

STOCKSUND-línan er í sígildum stíl með fallegu áklæði úr slitsterkri bómullar- og pólýesterblöndu með fallegum bryddingum
og plíseringum.

NORSBORG-einingasófi sem fæst í nokkrum litum og býður upp á
endalausa möguleika. Þetta er frábær fjölskyldusófi.
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Setið og slakað á með stæl
Sófahönnun er í miklum blóma ef skoðaðar eru alþjóðlegar hönnunarsíður á netinu. Fjölbreytileikinn er mikill, allt frá klassískri
hönnun upp í hugmyndaríkar útfærslur í þrívídd. Hér gefur að líta nokkra sófa sem kynntir voru á þessu ári.

Í anda Ninu Simone
Spænska húsgagnafyrirtækið Missana hefur sett á markað Simone-sófann sem hannaður er
af hönnunarstúdíóinu Estudio
Sputnik. Sófinn líkist píanói
og er nefndur eftir hinni
frægu djass- og blússöngkonu
Ninu Simone. Tónlist leikur
stórt hlutverk í hönnunarferli
Sputnik. Hönnunarteymið hlustar alltaf á tónlist við vinnu sína og í þetta sinn
var það píanótónlist og djass Ninu Simone sem varð fyrir valinu.

Margnota sófi
Legið í þrívídd
Þrívíddarfrumherjinn Janne
Kyttanen bjó til sófann Sofa So
Good með aðstoð þrívíddarprentara. Kyttanen notaði 2,5 lítra af
trjákvoðu í sófann sem er 1,5 metrar
að lengd, vegur aðeins 2,5 kíló en getur
haldið uppi hundrað kílóum.
Kyttanen starfar hjá tæknifyrirtækinu 3D
Systems. Hann notaði tölvutæknina til að
hanna möskva sem hægt var að móta sæti í. Möskvinn er hannaður til að vera eins sterkur og mögulegt er og líkir
að sumu leyti eftir náttúrufyrirbrigðum eins og kóngulóarvef og
púpu silkiormsins.

Danski hönnuðurinn Anne Boysen hannaði Toward Sofa fyrir
danska húsgagnafyrirtækið Erik Jørgensen. Sófinn er margnota,
en hann getur bæði þjónað sem klassískur sófi, hægindastóll eða
legubekkur. Húsgagnið er samansett úr hálfum egglaga formum
sem hægt er að færa til eftir því sem þarf.

Fyrir smærri rými
Talsverð eftirspurn er eftir fyrirferðarlitlum sófum nú til dags
enda búa miðborgarbúar víða um heim í mun minna húsnæði en
áður þekktist. Til að bregðast við þessum breytingum hefur danski
hönnuðurinn Simon Legald bætt tveggja sæta sófa við Era-línu
sína fyrir Normann Copenhagen. Era-sófi Legalds er lengd útgáfa
af hægindastól úr sömu línu. Línan ber merki hinnar fúnksjónalísku stefnu fjórða og fimmta áratugarins.

Dýna með stæl
Matrizia heitir sófi eftir Ron Arad sem hann
hannaði fyrir Moroso. Hugmyndin að sófanum
vaknaði þegar Arad sá ónýta dýnu sem skilin hafði
verið eftir á götuhorni í New York.

Sófinn hvarf í myrkur miðalda
Saga bólstraðra hæginda teygir sig aftur til ársins 2000 fyrir
Krist. Faraóar Egyptalands settust helst ekki á annað. Forrík
fyrirmenni Rómaveldis vildu
líka eitthvað mjúkt til að velta
sér á meðan þau röðuðu í sig
vínberjum og kruðeríi. Sauðsvartur almúginn þurfti reyndar að sætta sig við steinbekki
undir botninn.
Við fall Rómaveldis hvarf um
leið allur lúxus í miðaldamyrkur
og bólstraður sófi sást ekki aftur
undir rassi fyrr en þúsund árum

síðar. Evrópskir húsgagnasmiðir
fóru að bólstra húsgögn á sautjándu öld, þegar húsakostur Evrópubúa fór almennt að halda
vatni. Til að byrja með voru húsgögn bólstruð með hrosshári,
heyi og jafnvel þurrum mosa og
voru meira fyrir augað en þægindin. Á nítjándu öld fóru húsgagnasmiðir að tengja útlit og
notagildi og til urðu sófar nógu
djúpir til að nýtast einnig sem
svefnbekkir. Smám saman urðu
mjúkir sófar ódýrari og á færi almennings að eignast þá.

Með iðnbyltingunni flæddu
inn á markaðinn ódýr efni
til bólstrunar og saumavélar
runnu af færiböndum. Þar með
varð sófi að almennu húsgagni
sem tilheyrði hverju heimili.
Tuttugustu aldar hönnuðir eins
og Le Corbusier og Eames-hjónin byltu einnig hönnun sófa og
með örri þróun í textílframleiðslu og tækniþróun NASA á
svampi voru hönnun og framleiðslu sófa nánast engin takmörk sett.
heimild.www.sofasofa.co.uk

Eitt stykki svampur
Ron Arad hannaði Glider-sófann fyrir ítalska húsgagnafyrirtækið Moroso. Sófinn er skorinn til úr einu svampstykki sem komið
er fyrir utan á stálgrind. Sófinn var til sýnis á hönnunarvikunni
í Mílanó nýlega.
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Heimsþekkt hönnun í Pennanum
Tímalausa hönnun heimsþekktra hönnuða er að finna í húsgagnaverslun Pennans í Skeifunni. Húsgagnabirgjar Pennans
verja miklu fjármagni í vöruþróun. Því er sífellt hægt að bjóða upp á nýjungar í takt við þarfir markaðarins.

V

ið leggjum mikið upp úr þjónustu við viðskiptavini okkar og
seljum eingöngu gæðavörur,“
segir Guðni Jónsson, framkvæmdastjóri húsgagnasviðs Pennans. Penninn býður hágæða húsgögn heimsþekktra hönnuða í glæsilegum sýningarsal í Skeifunni en meðal þeirra
má nefna hönnuðina Hella Jongerius,
Lina Obregón og Carolina Galan.

Polder
„Polder-sófinn eftir textílhönnuðinn Hella Jongerius kom fyrst á markaðinn árið 2005. Nú, tíu árum síðar,
hefur hönnuðurinn í samstarfi við
Vitra kynnt nýja útgáfu af sófanum
byggða á sama grunni en með nýjum
áherslum,“ segir Guðni. „Línur nýja
sófans eru mýkri og þægindi höfð
að leiðarljósi. Bríkin sem einkenndi
upprunalega sófann hefur vikið fyrir
þykkari sætis- og bakpúðum. Eins og
áður er megináhersla lögð á óvenjulegt form sófans og samspil lita og
áferðar áklæðis en Hella hefur sérhannað áklæðin á sófann og valið
saman litapallettu fyrir hvern. Nýi
Polder-sófinn fæst í gulum, grænum,
bláum og rauðum litum.“

THEA
„Thea-sófinn frá MDF Italia er samstarfsverkefni vöruhönnuðarins Lina
Obregón og fatahönnuðarins Carolina Galan. Sófinn einkennist af stílhreinni hönnun og var virðing fyrir
ítölsku handverki og hefðum í húsgagnaframleiðslu auk áherslu á notkun áklæða í hæsta gæðaf lokki höfð
að leiðarljósi við hönnun hans,“ útskýrir Guðni. „Thea er raðsófi sem
samanstendur af sex einingum með
baki og/eða örmum sem hægt er að
raða saman eftir óskum viðskiptavinarins. Skemlar í tveimur stærðum og útfærslum fást einnig auk sex
fylgihluta. Þannig er hægt að sérsníða sófann að þörfum f lestra hvort
sem um er að ræða stór eða lítil rými.
Kantsaum og líningar er hægt að fá í
þremur mismunandi litum auk fjölda
lita og áklæða sem gerir það að verkum að hver sófi verður einstakur.“

„Hella hefur sérhannað áklæðin á sófann og valið saman litapallettu fyrir hvern. Nýi Polder-sófinn fæst í gulum, grænum, bláum og rauðum litum.“

Fylgihlutir með THEA
Höfuðpúði: Fáanlegur í sama áklæði
og sófinn. Stærð: 67x74 sm. Efni:
form aður svampur. Hægt að taka
áklæði af.
Laus púði f. bakstuðning: Stærð:
65x25 sm. Fóðraður m. gæsadúni.
Hægt að taka áklæði af.
Laus púði, ferkantaður: Stærð:
50x50 sm. Fóðraður m. gæsadúni.
Hægt að taka áklæði af.
Ábreiða: Ábreiðan er lögð yfir sófabakið og er með sama áklæði og sófinn á annarri hlið en á hinni hliðinni má velja úr úrvali hör-, silki- og
ullaráklæða. Þannig má breyta yfirbragði sófans með því einu að snúa
ábreiðunni við. Ábreiðan er stungin
að hluta. Stærð: 64x131sm.
Teppi: Teppið má nota á hefðbundinn hátt, en líka er hægt að brjóta
það saman og festa við bakið og nýtist þá sem höfuðpúði. Teppið má fá
í úrvali hör- og ullaráklæða. Stærð:
140x189 sm.
Fráleggsbakki: Fráleggsbakkinn
fæst í tveimur stærðum: 25x80 sm
og 25x94,6 sm. Litir: matt hvítt eða
grafít grátt.

Thea-sófi Hönnun Lina Obregón og Carolina Galan Framleiðandi MDF Italia

Polder-sófi Hönnun Hella Jongerius, 2015
Framleiðandi Vitra

Thea er raðsófi sem samanstendur af sex einingum
með baki og/eða örmum sem hægt er að raða saman
eftir óskum viðskiptavinarins.

Teppið er hægt að brjóta saman, festa við bakið og
nýtist það þá sem höfuðpúði.
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Kynning − auglýsing

Fleiri láta sérframleiða sófa

Í Línunni fást sófar frá sænska framleiðandanum Furninova sem er leiðandi á sínu sviði og selur sófa um alla Evrópu, NorðurAmeríku og Asíu. Línan á að baki tuttugu ára farsælt samstarf við Furninova sem leggur ríka áherslu á að framleiða sófa fyrir
heimili, fyrirtæki og stofnanir á samkeppnishæfu verði. Sófana er hægt að sérpanta og þannig laga útlitið að óskum hvers og eins.

F

urninova býður upp á eitt
besta úrval áklæða og leðurs sem þekkist á markaðnum. Viðsk iptav inir geta
sérpantað sófana og valið úr
ótal áklæðum en Furninova
af hendir um 250.000 sérframleidda sófa til viðskiptavina vítt
og breitt um heim á ári hverju.
„Við eigum jafnan vinsælustu sófana á lager og getum
afhent þá samdægurs. Það
hefur hins vegar færst í vöxt
að viðskiptavinir setji saman
sinn eigin sófa með því að
velja úr því mikla úrvali sem
framleiðandinn býður upp
á. Við kappkostum að veita
viðskiptavinum okkar faglega þjónustu og aðstoðum þá
við að finna áklæði eða leður
sem hentar þörfum hvers og
eins,“ segir Hrund Kristjánsdóttir, eigandi Línunnar, og
tekur fram að það kosti ekkert
aukalega að sérpanta sófa.
Auk hefðbundinna sófa er
Línan með einingasófa sem er
hægt að byggja upp í sófa af
ýmsum stærðum og gerðum.
Möguleikarnir eru fjölmargir og er til dæmis hægt að

Nú er rétti tíminn til að sérpanta draumasófann fyrir þá
sem vilja fá afhent fyrir jól.

velja sætafjölda, mismunandi
arma og viðar- eða krómfætur. „Eins er hægt að velja mismunandi innvols í sessur sem
hefur áhrif á mýktina,“ útskýrir Hrund en sófarnir eru
teiknaðir upp í þrívíddarteikniforriti svo viðskiptavinir átti sig betur á útkomunni.
Aðspurð segir Hrund algengan biðtíma eftir sérframleiddum sófa vera átta
vikur en í sumum tilvikum
getur hann verið skemmri eða
lengri. „Nú er því rétti tíminn til að panta draumasófann fyrir þá sem vilja fá afhent fyrir jól.“
Áhugasömum er bent á að
kynna sér úrvalið á linan.is.
Verslunin er til húsa að Bæjarlind 14-16.

Að sögn Hrundar hefur færst í vöxt að viðskiptavinir setji saman sinn eigin sófa.

Það kostar ekkert aukalega að sérpanta sófa.

Vinsælustu sófarnir eru jafnan til á lager.

Möguleikarnir eru fjölmargir
og er til dæmis hægt að velja
sætafjölda, mismunandi arma
og viðar- eða krómfætur.

MYND/STEFÁN

Í Línunni fást stólar í
miklu úrvali.

