
M-SÓFI Glæsileg og vönduð 
íslensk framleiðsla



M-SÓFARNIR ERU FULLKOMNIR FYRIR ÞÁ SEM KJÓSA TÍMALAUSA 
HÖNNUN, VANDAÐAN FRÁGANG OG GÓÐ GÆÐI 
M-sófinn hefur fengið einróma lof fyrir tímalausa og stílhreina hönnun. Sófinn er fullkominn bæði í betri stofuna og sem 
þægilegur og slitsterkur sjónvarpssófi fyrir fjölskylduna. Fagmenn með margra ára reynslu í sölu húsgagna hjálpa þér að 
velja réttu samsetninguna á áklæði, lit og stærð sem hentar þínu heimili. Framleiðsla M-sófans fer öll fram á Íslandi þar 
sem vandaður frágangur og gæði eru höfð að leiðarljósi. 



Hægt er að hanna útlit M-sófans að miklu leyti sjálfur svo að hann falli betur að umhverfinu. Þetta er gert með því að raða 
saman einingum eftir kröfum um útlit og stærð. Sófinn er fáanlegur með tvenns konar mýkt bæði fyrir setu og bak. Í boði er
fjölbreytt úrval af vönduðum áklæðum frá viðurkenndum framleiðendum og vönduðu leðri frá Sorensen. Eins er hægt að 
bæta við aukahlutum svo sem höfuðpúðum og lausum fótskemlum í ýmsum stærðum.

MEÐ ÞVÍ AÐ VELJA MISMUNANDI ÁKLÆÐI, LITI EÐA ARMA GETUR 
ÞÚ AÐLAGAÐ ÚTLIT SÓFANS EFTIR ÞÍNUM EIGIN SMEKK



VINSÆLAR EININGAR OG STÆRÐIR SEM HÆGT ER AÐ RAÐA SAMAN 

Horneining 97 x 97 sm Tunga 70 x 151 sm Tunga 80 x 151 sm Tunga 90 x 170 sm Tunga 105 x 180 sm

Eining 60 x 85 sm Eining 70 x 85 sm Eining 80 x 85 sm Eining 90 x 85 sm Eining 105 x 85 sm Armur Armur Armur

Horneining 87 x 87 sm

 7 sm  11 sm 16 sm 20 sm

Armur

Ath. allar  þessar grunneiningar fást einnig með 95 sm dýpt 



VELDU MISMUNANDI HÆÐ OG BREIDD Á ÖRMUM 

M - 11 x 54 sm armar M - 11 x 60 sm armar M - 11 x 70 sm armar

M - 20 x 54 sm armar M - 20 x 60 sm armar M - 20 x 70 sm armar

M - 16 x 54 sm armar M - 16 x 60 sm armar M - 16 x 70 sm armar




