TRADITION
Møbler for livskvalitet

Tradition
Tradition er en elegant og klassisk møbel serie,
der passer perfekt ind i det kvalitetsbevidste og
stilsikre hjem, hvor rene linier og enkelhed danner rammen om en indholdsrig hverdag.
Serien omfatter både drejelige lænestole,
lænestole på 4 ben samt matchende sofamodeller. Derudover hører der til seriens stolemodeller også matchende fodskamler i 2 varianter.
Traditions serien fås i mange flotte træfarver,
ligesom der er mulighed for at vælge mellem
en lang række læder og tekstilkvaliteter.
De mange designmuligheder gør det nemt at
finde en Tradition model som passer til den
øvrige boligindretning og med flere forskellige
komfortfunktioner som justerbar nakkestøtte
og læne-/liggefunktion, bliver en Tradition
lænestol eller sofa hurtigt den foretrukne plads
i hjemmet. Desuden fås nogle af modellerne
med sædeløft funktion, hvilket gør dem særligt
velegnede til seniorer.
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Vælg mellem 3 stolebredder i 3 siddehøjder
At en stol passer optimalt til brugeren er
afgørende for komforten. Derfor leverer vi
en del af Classic stolene i 3 bredder og
3 siddehøjder for optimal individuel siddekomfort.

3 siddehøjder:
52 cm - HIGH
47 cm - STANDARD
42 cm - LOW

Som tilvalg kan siddehøjden fintilpasses til kunden i intervallet 42 til 52 cm.
66cm

Small

70cm

Medium

76cm

Large

Optimal komfort
PLUS system
PLUS systemets særlige gasfjedersystem styrer ryggens hældning trinløst
og giver en sikker følelse af kvalitet og
højeste komfort hver gang du læner dig
tilbage eller justerer din siddeposition.
Med PLUS systemet er det alene ryggens hældning der varieres, mens sædets position og vinkel forbliver fast. Det
sikrer at sædets afstand til gulvet eller
en fodskammel ikke ændrer sig, uanset
ryggens position.

Sædets position er fast
uanset ryggens hældning
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Classic
Sorø Classic Standard er den velkendt og klassiske hvilestol der er
Skandinaviens mest solgte seniorstol. Sorø Classic-serien omfatter
flere modeller på 4 ben samt en drejeversion, alle med kabellås som
standard. Fås også med PLUS-system samt med manuel eller elektrisk
sædeløft. Matchende fodskamler fås til alle modeller.

Sorø Standard

S M L

Sorø Sædeløft

Sorø PLUS

S M L

M

Sorø Swing

Classic sofaerne er med nosag fjedre i bundrammen og koldskum i
sæder og rygge. Alle rygge og sæder er flytbare, hvilket gør det muligt,
at sikre ensartet slid, hvis man som de fleste har en favoritplads som
anvendes mest. Alle vore sofaer leveres som 3 – 2 - 1 personers.

Sorø Classic sofa
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Sorø Light

M

S M L

Blokhus, Skagen og Løkken er luksuriøs kvalitets
stole med massivt stel i eg eller bøg. Stolene er
med regulerbar ryg, og som tilvalg tilbydes kabellås. Leveres i et stort udvalg af stof og læderkvaliteter i flere farver. Er monteret med koldskum
i sæde og ryg. Haslev er med samme stel som
Sorø Classic men udført i flot formspændt træ.
Alle 4 modeller har matchende fodskamler.

Blokhus

Skagen

Løkken

Haslev

Sorø Classic sædeløft

Fodskammel

Elektrisk sædeløft er en værdifuld komfortfunktion hvis man har brug for hjælp til både at sætte
sig og rejse sig fra stolen igen. Sædefunktionerne
og den trinløse ryghældning styres sikkert og
komfortabelt med den enkle fjernkontrol.

Classic seriens matchende fodskamler fås i 2
varianter – standard med løft i puden og standard
med magasin og venepumpe.
Vælger du fodskammel med magasin har du altid
plads til TV-fjernbetjening eller avis og ugeblade.
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Modeloversigt stole
Small

Sorø
Sorø
Sorø
Sorø

Medium

Large

3 siddehøjder

Standard
PLUS
Light
Sædeløft*

48

114
109
104
66

70

52
47
42

41
49

69

76

42

*Sorø Sædeløft fås kun i medium.

Medium

Sorø Swing
48
104
43
75

72

42
48

48

Stolen er justerbar- Standard model: fra 43cm – 46cm, Høj model: fra 47cm – 50cm

Medium

Løkken
Skagen
Blokhus

48
109
47
69

70

Medium

45
56

42

49

42

3 siddehøjder

Haslev
48

114
109
104

70

52
47
42
69

41

Modeloversigt sofa
3 siddehøjder

Sorø Classic sofa
49

93
88
83

74

Alle mål i centimeter.

6

130

186

52
47
42
73
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Kvalitet og komfort
Skandinaviens mest solgte seniorstol,
og ikke uden grund!
5 års garanti på intern metalkonstruktion.

04 Natural lacquer

21 Nature untreated

22 Oak untreated

09 Light cherry

32 Oak oiled

02 Dark Oak

34 Oak white oiled

03 Mahogany

8 stelfarver
Stramtsiddende betræk
overalt
Indvendig stålramme
Formstøbt koldskum 53 kg
Mulighed for ekstra
lændestøtte
Formstøbt koldskum 55 kg
Vinklet toppude giver
forbedret komfort

Mulighed for højde justerbar
pude/magasin/ve-nepumpe

Kabellås som standard
Leveres i 3 størrelser: Small 66 cm bred, standard 70 cm
bred og large 76 cm bred
Som tilvalg kan siddehøjde tilpasses individuelt til kunden
Forhandler:

