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Nils Hjelmeland & Co
ble etablert i 1953.
Grunnlegger av sofaproduksjon var Nils Hjelmeland. Tradisjon ligger til grunn for den kvalitet og design vi skaper.
Målsetningen har gjennom tidene vært å skape bruksvennlige sofa og stoler med god sittekomfort og høy kvalitet. Bedriften har i mer enn 50 år gjennomgått en løpende
utvikling, og er i dag en produsent som har spesialisert seg på produksjon av stoppede møbler. Vi presenterer her en bred kolleksjon, og et bredt utvalg av tekstiler og
kjedervarianter. Modellene i vår kolleksjon kan leveres i flere ulike tekstiler, det er opp til deg å velge. I vår produksjon benyttes de beste råmatrialer og vi stiller strenge kvalitetskrav.
Våre medarbeidere er gode fagfolk som alltid gjør sitt beste for å kunne gi deg et fagmøbel som blir til glede for fremtiden. Våre møbler er designet av «Hjelmeland Design», et team
som designer møbler med basis i bedriftens tradisjoner og metoder, og som er overført til de behov og krav dagens møbelkjøpere stiller.
Våre møbler er miljøvennlige og våre råvarekvaliteter og konstruksjoner er nøye uttestet. Alle tekstiler i vår kolleksjon er testet og tilfredstiller høye kvalitetskrav.
Vi ønsker deg velkommen som vår kunde.

Laguna

Modell Laguna er en moderne-klassisk sofagruppe
designet av Cajus S. Mæhlum.
Her får man sittekomfort og kvalitet av ypperste klasse!
Regulerbar ørelappstol Impreza vises til gruppen.
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Midi-pall: 65 x 55 cm
Maxi-pall: 95 x 55 cm
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Classic

Classic her vist i ullstoff Knutvik (Hard bruk)
fra Innvik Sellgren Industrier. Putene er vendbare. God stoppning og
topp stoffkvalitet gir salongen et eksklusivt preg og særdeles gode bruksegenskaper.
Modellen leveres som 3-seter, 2,5-seter, 2-seter, stol og vinkelsofa (vendbar).
Classic leveres også uten kappe. Mål og tegninger finner du på s. 2-3.
Elantra regulerbar ørelappstol.
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C
Classic

Classic, her vist i stoff Sisilia beige (Hard bruk), med ørelappstol Elantra.
På bildet til venstre er Classic vist i ullstoff Knutvik (Hard bruk)
fra Innvik Sellgren Industrier. Putene er vendbare. God stoppning og topp
stoffkvalitet gir salongen et eksklusivt preg og særdeles gode bruksegenskaper.
Modellen leveres som 3-seter, 2,5-seter, 2-seter, stol og vinkelsofa (vendbar).
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Mini-pall: 55 x 45 cm
Midi-pall: 55 x 65 cm
Maxi-pall: 55 x 95 cm
Flexi serveringsbrett 55 x 32 cm
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Bygg din sofa i

Målsøm

etter spesialmål...
Vi gjør ditt ønske mulig!
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Elantra

«2 salonger i en» Elantra, her vist i ullstoff Solvik beige
og Solvik rød (Hard bruk) fra Innvik Sellgren Industrier,
er et møbel i tiden. Putene er vendbare, med en ensfarget
og en mønstret puteside, som gir deg «2 salonger i en»...
Vend putene og salongen blir ensfarget. God stoppning
og topp stoffkvalitet gir salongen et eksklusivt preg og
særdeles gode bruksegenskaper. Pynteputer er standard.
Modellen leveres som 3-seter, 2-seter, stol og
vinkelsofa (vendbar).
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Mini-pall: 55 x 45 cm
Midi-pall: 55 x 65 cm
Maxi-pall: 55 x 95 cm
Flexi serveringsbrett 55 x 32 cm

Elantra ørelapp

Elantra høy er en nett og tidløs regulerbar
ørelappstol med utmerket sitte- og hvilekomfort.
Her vist i ullstoff Solvik beige (Hard bruk) fra
Innvik Sellgren Industrier.

Stilren og lite plasskrevende
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Mini-pall: 55 x 45 cm
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Discovery
Tilpassningssystem som lett kan tilpassess ditt møbleringsbehov.
Mod. Discovery har 3 vangemuligheter, 3 vangebredder, konsoll
i standard 40cm eller konsoll i skreddermål. Mange sittemoduler
som danner store valgmuligheter for dine ønsker.
Pent, enkelt design, god sittekomfort og elegante tekstiler
gjør Discovery til et godt sofavalg.

• Modellen leveres i spesialmål

Bygg din sofa i

Målsøm

... vi gjør ditt ønske mulig!
• Fåes i moduler
• Fåes i spesialmål

• Fåes i 3 valgfrie armbredder
• Fåes i valgfrie tekstiler

Bently
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Et mesterstykke
4 salonger i en
Bently
Bently, her vist i ullstoff Barkvik beige (Hard bruk) fra Innvik Sellgren Industrier.
Putene er vendbare. God stoppning og topp stoffkvalitet gir salongen særdeles
gode bruksegenskaper. Pynteputer er standard. Modellen leveres som 3-seter,
2-seter, stol og vinkelsofa. Paller leveres også med høye bein.
Elantra regulerbar ørelappstol i samme stoff.
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Bently
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Mini-pall: 55 x 45 cm
Midi-pall: 55 x 65 cm
Maxi-pall: 55 x 95 cm

Bently

Her vises Bently som 3-1-1
i stoff Livorno gylden (Hard bruk).

Her vises Bently som 3-seter og Maxi-pall i stoff Malvik rød
ensfarget/stripet (Hard bruk) fra Innvik Sellgren Industrier.

Zafira

Vector

«2 salonger i en» Vector, her vist i
ullstoff Solvik grønn og Solvik koks,
rute/ensf. (Hard bruk) fra Innvik Sellgren
Industrier. Enkle og elegante linjer skaper
en moderne salong med meget god sittekomfort. Putene er vendbare, med en
ensfarget og en mønstret puteside, som
gir deg «2 salonger i en»... Vend putene
og salongen blir ensfarget. Puten har
et godt stoppningsmatrial i høyelastisk
skum som er svøpt med fiber.

«2 salonger i en» Zafira er et møbel i tiden, her vist i ullstoff
Barkvik beige (stort bilde) og ullstoff Solvik mulvarp (Hard bruk)
fra Innvik Sellgren Industrier. Putene er vendbare, med en ensfarget og
en mønstret puteside, som gir deg «2 salonger i en»... Vend putene
og salongen blir ensfarget. God stoppning og topp stoffkvalitet
gir salongen et eksklusivt preg og særdeles gode bruksegenskaper.
Pynteputer er standard. Modellen leveres som 3-seter og 2.5-seter.
Vito regulerbar ørelappstol i samme stoff.
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Mini-pall: 55 x 45 cm
Midi-pall: 55 x 65 cm
Maxi-pall: 55 x 95 cm

Impreza regulerbar
ørelappstol i samme stoff.

Vector i stoff Solvik koks. Vito ørelappstol.

Mini-pall: 55 x 45 cm
Midi-pall: 55 x 65 cm
Maxi-pall: 55 x 95 cm
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Stoffkombinasjon.... stilig og praktisk
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Impreza

I

Impreza, her vist i ullstoff Knutvik rød (Hard bruk) fra Innvik Sellgren Industrier.
På bildet til høyre er Impreza vist i stoff Vesuv grønn (Hard bruk). Putene er vendbare.
God stoppning og topp stoffkvalitet gir salongen et eksklusivt preg og særdeles gode bruksegenskaper.
Modellen leveres som 3-seter, 2-seter, stol og vinkelsofa (vendbar).

Impreza ørelappstol

Impreza er en nett og tidløs regulerbar ørelappstol med utmerket sitte- og hvilekomfort.
Her vist i ullstoff Knutvik rød (Hard bruk) fra Innvik Sellgren Industrier.
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Mini-pall: 55 x 45 cm

Mini-pall: 55 x 45 cm
Midi-pall: 55 x 65 cm
Maxi-pall: 55 x 95 cm
Flexi serveringsbrett 55 x 32 cm
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Enkel og Elegant
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Movie Home

105

Med Picasso og Vito lager du
din egen hjemmekino
Movie Home er det komplette hjemmekino.
Flott design og god sittekomfort
med regulerbar rygg/sete gir god hvile.
Leveres i et stort utvalg av tekstiler.
Plassbesparende.

A

Altima

Velg vange: Klassisk Vito eller moderne Picasso

Altima, her vist i stoff Blomvik (hard bruk) fra Innvik Sellgren Industrier.
Putene er vendbare. God stoppning og topp stoffkvalitet gir salongen
et eksklusivt preg og særdeles gode bruksegenskaper. Modellen leveres
som 3-seter, 2.5-seter, 2-seter og stol. 3-seter leveres med 2 eller 3 puter.
Elantra regulerbar ørelappstol vises til salongen.
Altima selges kun på Fagmøbelbutikker.
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Mini-pall: 55 x 45 cm
Midi-pall: 55 x 65 cm
Maxi-pall: 55 x 95 cm
Flexi serveringsbrett 55 x 32 cm
Lommer for fjærnkontroll

Brett/plate kan flyttes fra konsoll til pall.
Farge: Honning, Kirsebær, Mahogny.
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Stol u/vange Vange

Pall- og
konsollplate
honning/kirseb./mah.

Konsoll m/u lokk
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Regulerbar
med fantastisk
sittekomfort
Discovery

Enkle linjer kombinert med et eksklusivt ullstoff,
Barkvik grønn fra Innvik Sellgren Industrier

Picasso

Picasso er en nett og tidløs
regulerbar ørelappstol med
enkle og elegante linjer.
Utmerket sitte- og hvilekomfort.
Leveres også med sving.

Impreza ørelapp
Impreza høy er en nett og tidløs
regulerbar ørelappstol med utmerket
sitte- og hvilekomfort. Her vist i ullstoff
Knutvik rød (Hard bruk) fra Innvik
Sellgren Industrier.Det andre bildet viser
stoff Vesuv grønn (Hard bruk)
Impreza leveres også med sving.

105
84

84

Mini-pall: 55 x 45 cm
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Mini-pall: 55 x 45 cm
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Til peiskos hjemme eller på hytta
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Vito
Vito er en nett og tidløs regulerbar ørelappstol
med topp sitte- og hvilekomfort. Her vist i stoff
Solvik koks rute og Solvik muldvarp (Hard bruk)
fra Innvik Sellgren Industrier.
Vito, øverst til høyre, vist i stoff Livorno beige
(Hard bruk). Vito levers også med sving.

105

Elantra ørelapp

Elantra høy er en nett og tidløs regulerbar ørelappstol
med utmerket sitte- og hvilekomfort. Her vist i ullstoff
Solvik beige og rød samt Seljevik grønn (Hard bruk)
fra Innvik Sellgren Industrier.
Elantra leveres også med sving.
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Mini-pall: 55 x 45 cm
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Mini-pall: 55 x 45 cm

Med forbehold om trykkfeil og produksjonsendringer.

