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Sofo finns som 3-sits soffa eller som hörnsoffa, stor eller liten. Du bygger då ihop en kombi-
nationssoffa med ett avslut. Det finns även fler möjliga kombinationer, se exempel i mitt-
uppslaget. Massiv trästomme med dymetrol (elastisk väv) i sitsen och stoppning av polyeter. 
Sitsplymåerna är vändbara och består av en kallskumskärna med en topp och en botten av 30 
% polyeterstrips och 70 % fjäder. Ryggkuddarna är fyllda med 30 % polyeterstrips och 70 % 
fjäder. Ben i vitvaxad ek, med Osmo hårdvaxolja.. Avtagbar tygklädsel.

Sofo is available as a 3-seater or as a corner sofa, big or small. Then you put a combination sofa togheter 
with a Closing part. There are also more possible combinations. Frame of solid wood and Dymetrol (elastic 
fabric) in the seat, upholstered with polyether. Seat cushions are reversible with a core of cold-cure foam and 
a top and a bottom of 30% strips of polyether and 70% feathers. Back cushions with a filling of 30% strips of 
polyether and 70% feathers. Legs in white waxed oak, with Osmo hardwax oil . Removable fabric covers.

Tygåtgång  Fabric required  
(Enfärgat) (Plain) 140 cm Kg m3

3-sits  3-seater 15,5 m   1,2 
Avslut litet Closing part big  11 m  0,8
Avslut stort Closing part small 14,5 m  1,1
Kombinationssoffa Combinations sofa 16 m  1,2

220 cm 96 cm 42 cm 91 cm 60 cm
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Sofo - olika delar

Kombinationsexempel

3-sits 
220 cm

Avslut stort
210 cm

Avslut litet
210 cm

Kombinationssoffa höger
220 cm

(används för att bygga hörn)

Kombinationssoffa vänster
220 cm

(används för att bygga hörn)

220 cm

301 cm

220 cm

239 cm

420 cm

301 cm

420 cm

301 cm 239 cm

296 cm420 cm


