
Howard-soffor  
 
Howard är en av de mest populära serierna vi har. Vårt sortiment av Howard-
soffor är stort, vi har allt från fåtöljer och schäslonger till 2-sits, 2,5-sits och 3-
sits soffor. De flesta går att få i ett antal olika färger och utföranden, svängd 
eller klassisk, med eller utan fotpall och med ett tyg som passar dina behov. 
Howard finns för alla smaker och vi hjälper dig gärna att hitta rätt bland våra 
modeller. Soffan är varje vardagsrums centrum och genom att välja en vacker 
och praktisk Howard-soffa kan du sedan lätt välja matta, soffbord och tv-
möbel med utgångspunkt från din soffa. 
 
2-sits soffor  
 
2-sits soffor finns i olika längd beroende på vilken dynbredd samt armstöd 
man väljer. En 2-sits soffa har minst 150 cm sittyta mellan armstöden. De kan 
självklart ha större sittyta men minimum för en 2-sits soffa ska alltså vara 150 
cm. Vi har ett stort utbud av 2-sits soffor där du kan välja tyg, färg och 
utförande på egen hand för att få en personlig soffa som du trivs i. Oavsett om 
du föredrar en mer klassisk stil som för tanken till svunna tider eller om du 
gillar moderna strikta linjer har vi någonting för dig, självfallet hjälper vi dig 
gärna att välja rätt om du är osäker. 
 
3-sits soffor  
 
3-sits soffor kan vara olika långa beroende på vilken dynbredd och armstöd 
man väljer. Sittytan på en 3-sits soffa är minst 180 cm mellan armstöden. De 
kan givetvis ha större sittyta än så men minimum för en 3-sits soffa är alltså 
180 cm. I vårt sortiment hittar du ett stort utbud av 3-sits soffor i olika 
utföranden där du själv kan välja färg och tyg som passar din stil och dina 
behov. Om du känner dig osäker hjälper vi dig mer än gärna att göra ett bra 
val som lyfter känslan i hela ditt vardagsrum.  
 
Patchwork-mattor  
 
Patchwork-mattor är en typ av mattor som tillverkas av bitar av gamla äkta 
mattor som knyts ihop i nya unika mönster och ger en härlig vintage-känsla. 
Våra Patchwork-mattor finns i olika färger och modeller som gör det lätt för dig 
att hitta något som går bra ihop med resten av ditt vardagsrum. Mattorna är 
handknutna och tack vare att vi köper dem direkt från fabrik får våra kunder 
köpa dem till attraktiva priser. Vintage och Patchwork har på kort tid blivit 
mycket populärt och vi har mattor för alla smaker och stilar, kontakta oss 
gärna eller besök någon av våra butiker för råd och tips! 
 
Soffbord  
 
Soffbord finns i en mängd olika utföranden för olika vardagsrum. I vårt 
sortiment hittar du soffbord i olika storlek, materialval och färger. Allt från 
mindre och mer klassiska runda varianter till stilrena vita bord av modernt 
snitt. Många av våra soffbord är lagervaror och finns att beskåda i våra två 
butiker i Stockholms City där du kan titta, mäta och ställa frågor till vår 



personal som gärna hjälper dig att hitta rätt. Tillsammans ser vi till att hitta ett 
vackert och funktionellt soffbord som matchar din soffa och ger ditt 
vardagsrum ett riktigt lyft. 
 
Mediabänkar 
 
Mediabänkar är ett måste i varje vardagsrum. Här finner du vårt sortiment av 
tv-bänkar och mediabänkar, vi har ett antal olika modeller i olika färger och 
materialval. Våra tv-bänkar och mediabänkar finns både i djupa och i lite 
smalare utföranden, eftersom varje vardagsrum är unikt. Många bord i 
sortimentet är dessutom lagervaror och finns i våra två butiker i Stockholms 
City där du kan titta närmare på dem innan du bestämmer dig. Vi hjälper dig 
gärna med goda råd om hur du ska tänka kring materialval och storlek när du 
väljer mediabänk!	  


