
The Sofa Store – för passionerade soffliggare 

The Sofa Store är ett svenskt privatägt detaljhandelsföretag som främst säljer möbler för 
vardagsrummet, såsom soffor, fåtöljer, belysning, mattor, mediamöbler och accessoarer. The Sofa 
Store drivs av sann entreprenörsanda och hög servicenivå gentemot kunderna.  

Ett unikt sortiment 

I butiken på Birger Jarlsgatan 106 i Stockholm och i vår nätbutik erbjuder vi soffor och tyger som ingen 
annan har. Oavsett om du vill ha en jättesoffa eller en liten mindre och kompakt modell till din första 
1:a har The Sofa Store något som passar dig. 

De stora möbelhandlarkedjorna använder oftast samma leverantörer. Eftersom det bara finns ett fåtal 
grossister som kan leverera volymer och priser som dessa kedjor kräver blir utbudet i deras butiker 
väldigt likartade. Valmöjligheterna är alltså inte så stort som man kanske kan tro. 

Vi samarbetar med mindre sofftillverkare och handplockar tyger från Europas ledande väverier. Istället 
för att kopiera andra tillför vi något nytt på marknaden. Dessutom anpassas sortimentet efter dina 
behov. Många av våra soffor har tillkommit efter önskemål direkt från våra kunder. 

Rätt soffa till rätt kund 

Vi ser till att du köper rätt soffa för dina behov. Har du till exempel barn och köper en soffa med ett dyrt 
och exklusivt tyg gör du i regel en dålig affär, eftersom dyrare tyger oftast måste kemtvättas om 
barnen spiller på soffan. Ett billigare tyg med högre andel syntetmaterial är ofta både bättre skyddat 
mot spill och mer slitstarkt. Dyrare är inte alltid bättre.  

Att rekommendera ett billigare och mer ändamålsenligt tyg kan innebära en sämre affär för butiken ur 
ett kortsiktigt perspektiv. Långsiktigt är det oslagbart både för dig och för butiken. 

Kunskap och service i världsklass 

En bra soffa är en investering. Därför är det viktigt att du får rätt hjälp och bra service både innan och 
efter köpet. Alla våra säljare har mångårig erfarenhet och kan allt om våra soffor. Kunskap är den 
viktigaste förutsättningen för att kunna sälja efter dina behov.  

Ganska nöjd är inte bra nog för oss. Om du har några synpunkter eller är missnöjd med ditt köp finns 
vi där för dig. Vi tvekar inte att rätta till något som har blivit fel.  

Vi är helt enkelt som du. Vi älskar soffor. 

Välkommen till The Sofa Store. Butiken för passionerade soffliggare. 


