
Med sitt myke, nordiske uttrykk, er BALDER en sofa 
det er lett å bli glad i. Velg mellom to forskjellige 
oppsett. Det store tekstilutvalget gjør at du enkelt 
kan sette ditt personlige preg så den passer perfekt 
inn i din stue.

BALDER SOFA

BALDER hjørnesofa 32 
i tekstil Malmø lys grå 90 
og hvitoljede eikeben 
Vnr. 1360904



Dette er kun et utvalg av fargene, se hele utvalget i ditt Skeidar-varehus. Merk at fargegjengivelsen kan variere på trykk.

VELG TEKSTIL

Mine
Prisgruppe 3

Highland
Prisgruppe 4

Malmø
Prisgruppe 0

Aira
Prisgruppe 2

VELG BEN

Hvitoljet eik Sortbeiset bjørk

Salsa
Prisgruppe 1

Lindt
Prisgruppe 0

• Supplér med pall og nakkestøtte for økt komfort. 
• Beina er av heltre bjørk eller eik. 
• Setene i BALDER har skumfyll og nozag-fjær. Dette gir en medium  

til fast sittekomfort hvor seteputene bevarer formen og spensten i lang tid. 
• BALDER har et solid rammeverk av blant annet heltre og kryssfinér. 
• Ryggputene er store og godt fylt med fiberballer i silikon.  

Putene bør puffes opp i blant slik at de bevararer formen.
• Malmø-tekstilet er laget av polyester som er enkelt å rengjøre.  

Vi anbefaler at du renser tekstilet med skumrens med jevne mellomrom. 
• Alle tekstiler fra Fagerheim er nøye testet, og får høy uttelling på slitestyrke. 

 Prisgruppe
   0   

1
   2
   3
   4

Varenummer
1360918
1360919
1360920
1360921
1360922

Balder nakkestøtte
i tekstil Malmø sennepsgul 41 

B:78 H:52 D:15cm
Vnr. 1360903

Balder hjørnesofa 23
i tekstil Malmø sennepsgul 41 

og mørkbeisede ben 
Vnr. 1360901

Balder hjørnesofa 23
B:269 D:219 H:84,5cm

Sittehøyde 44cm 
Setedybde 49cm

 Prisgruppe
   0   

1
   2
   3
   4

Varenummer
1360913
1360914
1360915
1360916
1360917

BALDER I  MALMØ SENNEPSGUL

Balder pall
med oppbevaring og hengslet lokk

B:85 D:65 H:44cm.
Som avbildet, vnr. 1360902

 Prisgruppe
   0   

1
   2
   3
   4

Varenummer
1360923
1360924
1360925
1360926
1360927

Inari
Prisgruppe0

Malmø 
sennepsgul 41



VELG BEN

BALDER hjørnesofa 32 
i tekstil Malmø lys grå 90 

og hvitoljede eikeben 
Vnr. 1360904

Balder hjørnesofa 32 
B:269 D:219 H:84,5cm

Sittehøyde 44cm 
Setedybde 49cm

BALDER I  MALMØ GRÅ

Balder nakkestøtte
i tekstil Malmø lys grå 90 

B:78 H:52 D:15cm
Vnr. 1360907

Balder pall
med oppbevaring og hengslet lokk

B:85 D:65 H:44cm.
Som avbildet, vnr. 1360906

 Prisgruppe
   0   

1
   2
   3
   4

Varenummer
1360918
1360919
1360920
1360921
1360922

 Prisgruppe
   0   

1
   2
   3
   4

Varenummer
1360923
1360924
1360925
1360926
1360927

 Prisgruppe
   0   

1
   2
   3
   4

Varenummer
1360908
1360909
1360910
1360911
1360912

Malmø 
lys grå 90

BALDER hjørnesofa 32 i tekstil Malmø lys grå 90 
og hvitoljede eikeben Vnr. 1360904

Oppgitte mål kan variere med noen cm.



www.fagerheimnorge.no

For oss nordmenn er borte bra, men hjemme best.                 
Da gjelder det å skape de beste rammene rundt 

hverdag og fest for venner og familie. 

Fagerheim er en moderne møbelkolleksjon som 
bygger på det beste innen norsk kultur og møbeltra-
disjon. Her får du høy kvalitet i materialer og design, 

og mye for pengene. 

Fagerheim har egenskapene stadig flere av oss vil 
ha: Enkle, rene linjer og et moderne design som ikke 
går ut på dato. Tidsriktige valg av treverk, tekstiler 
og sømmer. Og med store valgmuligheter, slik at du 
kan sette sammen  en løsning som er skreddersydd 

for deg og ditt hjem.

Vil du fornye, inspirere og invitere, 
har Fagerheim den perfekte løsningen.


