
FAGERHEIM
NORA SOFASERIE

NORA er designet for en klassisk, men likevel 
moderne look. Den har 5 faste oppsett når det 
gjelder design som gjør det lett for deg å finne 
din favoritt.

Nora hjørnesofa med sjeselong høyre
tekstil Adria grå 389. B:314 D:248 H:85cm 
Vnr. 0162800



VELG OPPSETT

B:248cm D:165cm H:85cm 
Sittehøyde 48cm

Nora hjørnesofa

B:80 D:60cm H:48cm

Nora pall

B:314cm D:165/248cm H:85cm 
Sittehøyde 48cm

B:314cm D:165/248cm H:85cm 
Sittehøyde 48cm

Nora hjørnesofa med sjeselong høyre

Nora 2-seter med sjeselong venstre

B:248cm D:165 H:85cm 
Sittehøyde 48cm

Nora 2-seter med sjeselong høyre

Nora hjørnesofa med sjeselong venstre

VELG TILBEHØR
for maksimal komfort

B:55cm

Nora nakkestøtte

Oppgitte mål kan variere med noen cm.

Tekstil
Adria grå 389 
Adria beige 493
Adria brun 920

Vnr.
0162800
0162801
0162802

Tekstil
Adria grå 389 
Adria beige 493
Adria brun 920

Vnr.
0162808
0162809
0162810

Tekstil
Adria grå 389 
Adria beige 493
Adria brun 920

Vnr.
0162816
0162817
0162818

Teksti
Adria grå 389 
Adria beige 493
Adria brun 920

Vnr.
0162824
0162825
0162826

Tekstil
Adria grå 389 
Adria beige 493
Adria brun 920

Vnr.
0162840
0162841
0162842

Tekstil
Adria grå 389 
Adria beige 493
Adria brun 920

Vnr.
0162848
0162849
0162850

B:248cm D:248cm H:85cm 
Sittehøyde 48cm

Teksti
Adria grå 389 
Adria beige 493
Adria brun 920

Vnr.
0162832
0162833
0162834



Adria grå 389

VELG TEKSTIL

NORA

• NORA er designet for en klassisk, men likevel  
moderne look. Den har 5 faste oppsett når det  
gjelder design som gjør det lett for deg å finne  
din favoritt.

• Putene har bonellfjærer for god sittekomfort,  
og er svært slitesterke. Materialvalget holder  
norsk kvalitetsstandard. 

• Vil du ha en norsk designsofa som gir virkelig  
mye for pengene, er NORA et perfekt valg.

Adria beige 493 Adria brun 920

Merk at fargegjengivelsen kan variere på trykk.

Nora hjørnesofa med sjeselong høyre i standardtekstil 
Adria grå 389. B:314 D:248 H:85cm. Vnr. 0162800



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.


