WELANDER

Soffan Fjellnes

Fjällnäs, Malmagen N 62o 35,592’ E 12o 11,3459’

I Fjällnäs finns källan till
stillheten, till enkelheten och till den naturliga skönheten,
vilket varit grunden och inspirationen till soffan Fjellnes.
Precis som i naturen så har vi blandat strama och
stilrena linjer med runda och mjuka former
för att få en inbjudande och nätt soffa,
som man gärna blir sittande i.

Låt möblerna spegla dig och din personlighet

Oavsett om du bor i en modern lägenhet på Manhattan eller i en
liten stuga på landet så vill vi att du ska kunna skapa ditt egna “hem
ljuva hem” med möbler som överlever tiden och trenderna. Vi vill
inreda rum med olika storlek, stil och karaktär vilket man naturligt
nog kan göra genom att välja storlek, färg och tyg på soffan, som
passar just dig.

Låt skönheten, stillheten och enkelheten
avspeglas i ditt hem!

Hur vill du ha ditt “hem ljuva hem”?

Soffa Fjellnes 194, Tyg Margaret, heavy blue
Soffbord Sidni Black

Sidney

Stockholms skärgård

Funäsdalen

Soffan som håller med tiden.

Fjäder

Allt för att göra din egen stund riktigt njutbar

Tyg Linoso

Soffor							
Fjellnes 134, 2 sits med två stycken 60 cm kuddar
Fjellnes 154, 2 sits med två stycken 70 cm kuddar
Fjellnes 174, 2 sits med två stycken 80 cm kuddar
Fjellnes 194, 2,5 sits med två stycken 90 cm kuddar
Fjellnes 194, 3 sits med tre stycken 60 cm kuddar

10 white

Fåtöljer

16 sand

36 camel

17 fog

100 % polyester, 40o vattentvätt
Martinedale: 40 000, pilling: 4, ljusäkthet: 5-6, torrgnidning:4-5, våtgnidning:4-5

Fjellnes 74 cm
Fjellnes 84 cm
Fjellnes 94 cm
Fjellnes 104 cm

Tyg Caleido

Material

Soffan
Plywood och trä med Nozag-fjädrar i sitsen. Ben i ek.
Sitt- och ryggplymå
Sittplymån består av en kallskum kärna omsluten av gåsfjäder topp och botten. Detta för
att öka sittkomforten. Ryggplymån stoppas med gåsfjäder.

36 natur

21 lila

23 mintgrön

46 coffe

63 % bomull, 37 % linne, 30o vattentvätt
Martinedale: 32 500, torrgnidning: 4-5, våtgnidning: 3-4, cigaretttest: Ok

Tyg Margaret

76 natural

2 heavy blue

47 antracit

4 koks

60 % bomull, 30 % viscose, 10 % lin, kemtvätt
Martinedale: >50 000, pilling: 3, ljusäkthet: >5, flamskydd: cigaretttest enligt EN 1021-1

Storlek

Tyg Metz

Djup 86 cm
Höjd 85 cm
Sitthöjd: 45 cm
Sittdjup: 58 cm

27 steel
På grund av trycktekniska och skärmtekniska begränsningar kan färger och strukturer inte återges med exakthet.

33 pistage

51 lilac

1 wine

69 % bomull, 31 % viscose, kemtvätt
Martinedale: 30 000, pilling: 4-5, ljusäkthet: 4-5, flamskydd: cigaretttest enligt EN 1021-1

welanderdesign.se

På grund av trycktekniska och
skärmtekniska begränsningar
kan färger inte återges med
exakthet. Vi reserverar oss för
eventuella tryckfel i broschyren.

Fjellnes, den orörda vildmarken

1882 startade Jonas Åslund Sveriges första
högfjällshotell i Fjällnäs.
Här möttes den svenska, norska och brittiska aristokratin
för att uppleva Fjällnäs unika och magnifika natur.
Här finns källan till stillheten, till enkelheten och
till den naturliga skönheten.
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1882 startade Jonas Åslund Sveriges första högfjällshotell i Fjällnäs.
Här möttes den svenska, norska och brittiska aristokratin för att
		

uppleva Fjällnäs unika- och magnifika natur.

Här finns källan till stillheten, till enkelheten och till den naturliga skönheten.

WELANDER DESIGN & CONSULTING
Orrvägen 17
183 51 Täby
0709 58 88 59
www.welanderdesign.se

WELANDER
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Har du någonsin fått uppleva den?

