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Stolt norsk produksjon

Lokal skaperkraft 
Dette er designerne våre, Arild Alnes og Helge Taraldsen. 
Den katalogen du blar i nå, er full av modeller de har skapt. 
Møbler vi er stolte av å sette Brunstad-navnet på, og som 
gjennom alle disse årene med formvalg, innovasjon og ren 
skaperkraft har blitt til skandinaviske klassikere. Delta, 
Stream og System + er bare noen av dem.

Kortreiste klassikere
Stiller du miljøkrav til din møbelleverandør? Det bør du. Når vi i 
Brunstad velger våre underleverandører, leter vi først og fremst blant 
lokale kvalitetsprodusentene på Sunnmøre. Derfor kan vi med 
stolthet si at et Brunstad-møbel er kortreist i det skandinaviske 
markedet. Når du kjøper en av våre modeller, kan du dessuten stole 
på at den er fremstilt med teknologi og maskiner som best mulig 
ivaretar miljøet og utnytter ressursene. Det er samtidig med på å gi de 
ansatte bedre arbeidsforhold. Våre møbler har lang levetid og 
oppfordrer aldri til «bruk og kast».

Komfort som varer
Det er ikke bare utseendet som teller. Møbler fra Brunstad AS er 
kjent for sin sittekomfort. Men vi nøyer oss ikke med det: Vårt mål er 
at den opplevelsen du får når du prøver møbelet i butikken, skal være 
den samme som du har mange år senere.  Det oppnår vi ved å velge 
materialer som tåler daglige påkjenninger. Med jevnlig renhold vil de 
også holde seg like fine på utsiden.

Håndplukkede tekstiler og hud
En av de mest spennende jobbene vi gjør når vi planlegger våre 
kolleksjoner, er å plukke ut hvilke tekstiler og hudkvaliteter som skal 
være med. Det er mye som skal stemme for at noe skal kunne kalles 
et Brunstad-tekstil. For det første må det selvfølgelig være slitesterkt. 
Det må også være tilgjengelig i de fargene som våre stylister og 

interiørarkitekter plukker ut fra årets trendbilde. Og ikke minst – det 
må føles godt å sitte i. 

Etter den lange prosessen sitter vi igjen med rundt 30 serier. Noen  
av dem er bygget på naturens kvalitetsfibre som ull, lin og bomull. 
Andre har det klassiske, myke preget som bare eksklusiv hud kan gi. 
Atter andre er i slitesterke syntetiske materialer, som Dinamica. 
Denne serien har en utrolig fargevariasjon i tillegg til at det er 
vaskbart. Til felles har de en ting: de kommer til å gi deg sitteglede i 
mange, mange år fremover. 

Står på egne ben
Hos Brunstad trenger du ikke velge som alle andre. Til og med bena 
på møblene våre er tilgjengelige i flere høyder, materialer, form og 
farger. Du kommer til å bli overrasket over hvor mye det påvirker 
utseendet.

Den ekstra tryggheten
Som du kanskje skjønner, er kvalitet vår førsteprioritet. Vi har lyst til å 
lage møbler som tar vare på både kroppen din og miljøet. Neste år 
har vi laget norske kvalitetsmøbler i 75 år. Det forteller oss at det 
lønner seg å være kompromissløs i valg av design og materialer. Og 
det har vi tenkt til å fortsette med når vi lager spennende møbler i 
fremtiden.
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Stream
Myk minimalisme og harmoniske 
proporsjoner i vår mest særpregede 
modell. Stream omfavner deg med 
elegante linjer og utsøkt komfort.  

Sofa Stream 3 seter  
 B 225, H 80, D 90
 (2,5 seter B 195)
Hud Cognac anilux
Ben Matt chrom

Sting
En smart og moderne stol hvor ryggen kan 
reguleres i høyden etter eget behov. Et svingbart 
understell enten i tre eller chrom gir deg frihet 
til bevegelse 360° rundt. Du kan velge Sting 
med eller uten vippefunksjon, samt en skammel 
i samme design.. Stolen fikk Merket for 
God Design av Norsk Designråd i 2008.

Stol  Sting B 76, H 83, D 74 
 (Skammel B 52 H 43, D 40. 
 Se modelloversikt)
Tekstil  Ere silver
Ben Kryssfotsokkel i hvitoljet eik

Alle våre modeller kan leveres i ulike typer stoff og hud. 
Finn din favoritt!

Nougat Classic 
Hud

Sally uni zinc Cabana Lagoon
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Sofa  Noor 3 seter, B 202, H 83, D 85
 (2,5 seter B 172)
Tekstil  Dock zinc
Ben  306 matt chrom

Noor 
Noor er en elegant og slank sofa med et moderne og tidsriktig design. Modellen har flate rygg- 
og vangeplater med et synlig stålbeslag mellom. Dette gjør sofaen dekorativ også når den står 
fritt i rommet. Noor kan leveres som enkel sofa eller som hjørnesofa i ulike størrelser. En løs 
nakkepute kan enkelt flyttes rundt og plasseres der man har behov.

Sofa  Noor Oppsett C med løs nakkepute
 249x249 cm. H 83, D 85
Ben 116 stål

Alle våre modeller kan leveres i ulike typer stoff og hud. 
Finn din favoritt!

Krus 114 Cabana antrazitTweed aqua
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Fanny
En enkel, moderne og stilren modell, som kan leveres i ulike lengder. En passende 
pall kan brukes både til bord og som en forlengelse av sofaen når man ønsker å 
legge bena høyt. Softputeinnlegg gir sofaen en litt mer “casual look”.

Sofa  Fanny 3,5 seter B 231, H 82, D 93
 (3 seter B 189. 2,5 seter B 162)
Pall  B 103, H 47, D 62
Hud  White classic
ben  176 ubehandlet eik

Happy
En lett og moderne sofa med et tydelig slektskap til vår 
populære stol Smile. En myk, organisk form preger hel- 
heten i begge modeller. Dette er møbler man blir glad i.

Sofa Happy 3 seter B 207, H 82, D 82 
 (Happy 2 seter B 178)
Tekstil  Tweed pink
Ben  Matt chrom 

Smile
En tøff stol med behagelig sittekomfort og et smilende 
uttrykk. Velg med eller uten vippefunksjon i setet.
En skammel tilpasset stolen kan også leveres.

Stol Smile B 84, H 83, D 81
 (Skammel B 52, H 43, D 40. 
 Se modelloversikt)
Tekstil  Krus 401
Ben 5-fot sokkel matt chrom
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Amanda
En fantastisk god trinnløst regulerbar hvilestol 
med en behagelig vippefunksjon. Med sine myke 
former og gode ørelapper gir Amanda deg den 
avkoblingen du trenger. Til stolen hører det en 
passende skammel.

Stol Amanda B 86, H 114, D 90 
Pall  B 52, H 43, D 40 
Tekstil    Sally uni terra
Ben   Matt chrom 4-fot sokkel

Amelia
La deg bli omfavnet av Amelia som med sine runde 
organiske former gir deg en lun følelse. Putene i 
ryggen gir en fin visuell virkning og medvirker til en 
ekstra god sittekomfort. 

Sofa  Amelia 3 seter B 203, H 83, D 88
 (2,5 seter B 178)
Hud  Noma uni aqua
Ben  376 hvitoljet eik

11

Alle våre modeller kan leveres i ulike typer stoff og hud. 
Finn din favoritt!

Sally uni sand Noma uni silverMimosa jade
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01 Aktiv nakkestøtte   
02 Løs nakkepute (ikke på Button variantene)   
03 Trinnløs regulerbar rygg  
04 Vipp (gjelder Delta Swing)
05 360o rotasjon (gjelder Delta Swing)
06 BAC beslag for justering av sittevinkel

87 103 110

STOL LAV STOL STOL LARGE

69
69

73

Finn din Delta 
Med sitt enkle, klassiske formspråk er Delta stolen et godt  
bidrag til Scandinavian Design og blir allerede betegnet som 
en “klassiker i tenårene”.

Med den innebygde trinnløse glidefunksjonen og den aktive nakke-
støtten, vil du oppleve en unik sittekomfort. Dette gir kroppen en
komfortabel og god ergonomisk støtte uansett hvilken posisjon du 
velger. Delta finnes i seks ulike modellvarianter: Adventure, Comfort, 
Harmony, Legend, Pluss og Swing. Når du har funnet din favoritt, er 
det bare å lene seg tilbake og nyte den gode komforten. 

Alle Delta stoler leveres med et eget patentert beslag for høydejustering 
av sitteputen. Vi kaller systemet Brunstad Adaptive Comfort/BAC (Pat.
Pend.). Med et enkelt håndgrep der man flytter setet enten opp eller 
ned, gir dette mulighet for en tilpasset sittevinkel ut fra lengde på person 
og personlig preferanse for optimal sittestilling.

Det som utgjør forskjellen mellom Deltavariantene, er om stolen har 
svingunderstell eller fire ben, og om den har en polstret armlen eller 
ikke. Det er brukt samme sete og ryggpute på alle stolene, så sitte-
komforten er den samme om du velger Delta Legend eller Delta Swing.

Stolene kan også leveres med to dekorative knapper i ryggen og 
integrert nakkepute. Den får da tilleggsnavnet Button!

Alle variantene kan også leveres som Large utgaver, med 7 cm høyere 
og 4 cm bredere rygg. Svingstolene kan fås med eller uten vipp og alle 
modellene kan leveres i lave utgaver.

01

04

06

02

07

03

05
01 DELTA ADVENTURE 

Cognac Anilux. Ubehandlet eik.

02 DELTA ADVENTURE BUTTON
Sally uni Denim. Hvitoljet eik.

03 DELTA SWING
Nero Classic. Sort treverk, Matt chrom.

04 DELTA COMFORT 
Fåreskinn Grafitt. Hvitoljet eik.

05 DELTA HARMONY BUTTON
Fåreskinn Hvitt. Hvitoljet eik.

06 DELTA LEGEND
Tweed marble. Sortlakkert.

07 DELTA PLUSS
Fåreskinn Truffle. Soft Truffle. Ben 376, oljet eik.

08 DELTA ADVENTURE LAV 
Tundra zink. Hvitoljet eik.

08

MODELLVARIANT
STOL
LAV STOL

STOL
LARGE

STOL
BUTTON

STOL
BUTTON
LARGE

Tre- 
vanger

Polst-
rede 

vanger Fire ben
Sving-
sokkel

Vippe-
funksjon BAC

DELTA ADVENTURE X X X X X X X X

DELTA COMFORT X X X X X X X X

DELTA HARMONY X X X X X X X X

DELTA LEGEND X X X X X X X X

DELTA PLUSS X X X X X X X X

DELTA SWING X X X X X X X X X

STOLVARIANTER EGENSKAPER



NYHET!En ny og spesiell Delta variant, formet som en gyngestol. Gynging har til alle tider og i alle 
kulturer vært ansett som beroligende og komfortabelt, og denne stolen må bare prøvesittes! 
Lekker å se på er den også! I tillegg til standard utgaven med søm i ryggen og løs nakkepute, kan 
Comfort også leveres som Button utgave, med knapper i ryggen,

Delta Comfort

Stol  B 69, H 103, D 90 
Skammel B 53, H 40, D 42
Hud Nero classic
Ben Hvitoljet eik

Stol  B 69, H 103, D 90 
Skammel B 53, H 40, D 42
Fåreskinn Grafitt, nakkepute Nero classic
Ben Hvitoljet eik
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Stol  B 69, H 103, D 90 
Skammel B 53, H 40, D 42
Stoff Mimosa jade
Ben Sortlakkert



Delta kan selvfølgelig leveres i stoff. Her i et vakkert blå-
farget ullstoff på den nye varianten med knapper. Mot et 
tillegg kan knappene leveres i kontrastfarge.

Stol  B 69, H 103, D 90 
Skammel B 53, H 40, D 42
Stoff Sally uni Denim
Ben Hvitoljet eik

Delta 
Adventure Button

Delta 
Adventure

Vår mest solgte Delta variant er Adventure, med armlener i rent 
treverk. Modellen kan også fås som Button utgave.

Stol  B 69, H 103, D 90 
Skammel B 53, H 40, D 42
Hud  Cognac Anilux
Ben Ubehandlet eik

Delta 
Legend Button
En elegant utgave av Delta Legend, her som Button utgave, 
med knapper i ryggen og integrert nakkepute. De polstrede 
armlenene er spesielt tilpasset for Legend varianten.

Stol  B 69, H 103, D 90 
Skammel B 53, H 40, D 42
Hud Nero classic
Ben Hvitoljet eik
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Delta Swing
Denne Swing varianten har den originale sete- og ryggputen, med 
løs nakkepute som kan reguleres i høyden. Ønsker man Button 
utgaven, med knapper i ryggen, er nakkeputen integrert.

Stol  B 69, H 103, D 90
Skammel B 53, H 40, D 45
Hud  Nero classic
Ben Sort treverk og 4-fot sokkel Matt chrom

Delta 
Harmony Button 
Tøff Button utgave i hvitt fåreskinn med 
knapper i hud.

Stol  B 69, H 103, D 90 
Skammel B 53, H 40, D 42
Fåreskinn Hvit/Hud Sand
Ben Hvitoljet eik

Delta 
Harmony Large 
En spesiell Delta variant med strammere og 
mer firkantet form på vangene. Gir bredere 
hvileflate for armene og bedre støtte når man 
skal komme seg opp av stolen.

Stol Delta Harmony Large 
 B 73, H 110, D 90
Skammel  B 53, H 40, D 42
Tekstil  Tundra beige
Ben Gråoljet eik
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NYHET!

21Ekskusivt hos Bohus
New Arizona
Et redesign av vår gamle Arizona modell, nå med litt bredere mål. De velkjente vippene på 
ryggputene og vangene er de samme som på vår gamle klassiker og gir et elegant uttrykk. 
Vendbare rygg- og seteputer gir lang levetid.

Sofa New Arizona 3 seter B 205, H 91, D 87
                 (2,5 seter B 178)
Tekstil Cabana marble
Ben Oljet eik

Athen
Athen er en riktig god ørelappstol med 
regulerbar rygg- og sete. Den er smekker i 
formen og tar ikke så mye plass. Vangeformen 
gjør at den passer spesielt godt sammen med 
New Arizona. Stolen kan også leveres med 
kappe og mulighet for 360 graders sving.
Den tilhørende puffen har et smart lokk som 
kan åpnes under puten

Stol Athen B 82, H 108, D 88
Tekstil Mimosa pink
Ben 176 gråoljet eik

Olivia 
En vakker modell med den sedvanlige, gode 
Brunstad komforten. Kler mange ulike typer 
tekstiler og kan også kles i hud.

Sofa Olivia 3 seter B 202, H 85, D 93
 (2,5 seter B 175, H 85, D 93)
Tekstil Ida uni blue
Ben Ben 176 ubehandlet eik



Bygg din 
favorittsofa 
med System+ POPULÆRE OPPSETT

SYSTEM+
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VANGETYPER

01  FIA A

02  FIA B

03  FIAC

04  MALIN

05  AMI

Fia, oppsett B53

Malin, oppsett D

Ami, oppsett M53

Fia B, oppsett B53

Fia C, oppsett B54

Fia C, 2,5 + 3 seter (duo)

04

0201

03

05

1. VELG VANGE

System+ består av mange ulike modeller som kan benytte de samme modulene. Formen på 
vangen og sitteputen skiller de ulike modellene fra hverandre. Hvilken vangetype liker du best? 
Finn din egen favoritt her!

3. VELG STOFF OG BEN

Brunstad har et rikholdig utvalg både av tekstiler og hudfarger. Ben kan leveres enten i chrom 
eller treverk, beiset i en farge som står til din øvrige innredning. Spør våre forhandlere om tips 
og råd, eller bruk litt tid på å bla gjennom vår rikholdige stoff/hud kolleksjon.

Du kan også velge å sette på en nakkepute. Denne kan flyttes til det setet du ønsker, men kan 
ikke benyttes på den nye inndelingen med duo-puter.

2. BYGG DIN SOFA I 3D PÅ WWW.BRUNSTAD.NO  

Sett sammen en sofa med de modulene du ønsker, og plasser den i et rom på størrelse med din 
egen stue. Med sine nette mål passer System+ inn de fleste steder. I byggeprogrammet kan du 
også teste ut forskjellige stoff og farger. Alt fra din egen PC hjemme, eller i butikkens dataskjerm.

Tegningene under viser tilgjengelige moduler. Vær oppmerksom på at en 3 seter kan leveres 
inndelt i tre seter eller i to seter (duo).

  
 
  

















    

    

    











 








 















 















3 seter duo

3 seter duo v

3 seter duo h

3 seter duo
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SYSTEM+

Bygg ditt eget sofa oppsett
i 3D på www.brunstad.no

























































































































Med System+ er mulighetene mange. Kompakte mål, som ikke går på bekostning av sitteplassen gjør System+ til 
et av markedets mest plasseringsvennlige modulsystem. Alle System+ modellene har samme sete- og rygginnlegg. 
Forskjellene ligger i vangeformen og sømbildet på seteputer og kantsømmer. Bygg din egen System+ sofa i 3D på 
www.brunstad.no og tilpass den til din egen stue. Smart og praktisk!

Sofa i small, medium eller XL?

Ami Oppsett 
81v+27+54+36

Ami Oppsett 
81v+27+54+16+36

Ami Oppsett 
81v+27+81h

System+
Formstøpt skumpute 

Tradisjonell sofa 
Blokkskjært skumpute

System+
Selvbærende rygg

1. 2.

Tradisjonell sofa
Tradisjonell rygg

Hvorfor System+?
1. Selvbærende og fast rygg gjør at sofaen tar  
 mindre plass.
2. Formstøpte kaldskumputer gir bedre   
 ergonomisk tilpasning



Bygg ditt eget sofaoppsett
i 3D på www.brunstad.no

SYSTEM+

27Fia B
Med den nye duo inndelingen av Fia B 3 seter, fremstår System+ som 
en yngre og mer moderne modell. Fia B har tilhørende både høy og lav 
stol, men kan også godt kombineres med Epos suppleringsstol. Den 
passer overalt og er lett å flytte dit du trenger den.

Sofa  Fia B 3 seter Duo. B 200, H 86, D 79.
Tekstil Mimosa jade
Ben 170 Hvitoljet eik

Epos
Stol Epos B 65, H 86, D 82
Tekstil Tweed aqua
Ben  Hvitoljet eik

Fia A
På grunn av den selvbærende ryggen har System+  nette mål 
sammenliknet med andre modulsystemer, og egner seg godt for 
møblering av mindre rom og leiligheter. Den høye stolen er trinnløs 
regulerbar og passer utmerket til sofaen.

Sofa Fia A Oppsett Q53, 245x245
Tekstil Noma uni rosa
Ben  370 hvitoljet eik

Høy stol Fia A B 86, H 107, D 87
Tekstil Tundra offwhite
Ben  370 hvitoljet eik 

Ekskusivt hos Bohus
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Fia C
Fia C er lett å plassere med sine nette mål, og passer 
både i en elegant stue, såvel som i mer hyttepregede 
omgivelser. 

Sofa Fia C 3 seter duo B 193, H 86, D 79
 Fia 2,5 seter B 163
Tekstil Noma uni aqua
Ben  376 oljet eik

Høy stol Delta Pluss B 78, H 103, D 87
Skammel B 48, H 42, D 39
Tekstil Noma mønster aqua
Ben  376 oljet eik

Fia C
En helt ny vangevariant i kombinasjon med de 
nye og bredere putene, gir et moderne uttrykk 
til Fia C.

Sofa Fia C. Oppsett R 53 venstre 
 245x265, H 86, D 79
Tekstil Science coal
Ben  126

Bygg ditt eget sofaoppsett
i 3D på www.brunstad.no

SYSTEM+

29Ekskusivt hos Bohus 29

  
 
  

















    

    

    











 








 















 




















































































 



















 









 



Alle våre modeller kan leveres i ulike typer stoff og hud. 
Finn din favoritt!

Fuege uni 
muldvarp

Ida uni blueCabana sand
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STREAM PALL 
med eller uten bord 
B 142, H 42, D 52
Bord Ø 65

STREAM 
3 seter B 225, H 80, D 90
2,5 seter B 195, H 80, D 90

Sofaer

FANNY 
3,5 seter B 231, H 82, D 93
3 seter B 189, H 82, D 93
2,5 seter B 162, H 82, D 82
Stol B 93, H 82, D 82
Pall B 103, H 47, D 62

SYSTEM+ 
Bygg din favorittsofa på brunstad.no
Høy stol finnes til flere av System+ modellene. 
Les mer om System+ på sidene 21-29

Byggesystem

Stoler

STING 
Stol B 76, H 83, D 74
Skammel  B 52, H 43, D 40

ATHEN
Stol B 76, H 83, D 74
Skammel  B 52, H 43, D 40

AMANDA
Stol B 86, H 114, D 90
Skammel  B 52, H 43, D 40

DELTA 
Se alle Delta varianter 
på side 12-19

EPOS
Stol B 65, H 86, D 82

SMILE 
Stol B 84, H 83, D 81
Skammel  B 52, H 43, D 40

Tekstil og hud

NOOR 
3 seter B 292, H 83, D 85
2,5 seter B 172, H 83, D 85

OLIVIA 
3 seter B 202, H 85, D 93
2,5 seter B 175, H 85,  D93

Mange muligheter
Alle våre forhandlere har en rikholdig vogn med prøver fra 
Brunstad. Her finnes et godt utvalg både av tekstilprøver 
og hudprøver i forskjellige prisklasser og kvaliteter. Det er 
også mulig å se ulike benprøver og beisfarger. 

Pynteputer
Pynteputer er med på å legge siste finish på sofaen og 
mange liker å matche putene med øvrig interiør hjemme. 
Brunstad kan tilby flere størrelser av pynteputer i tekstil, 
hud eller en kombinasjon av begge. Pynteputer finnes i fire 
størrelser: 44x44, 50x50, 60x60 og 40x60. Fyllet er av 
førsteklasses andefjær, som gjør putene enkle å forme.

Finn din lokale møbelforhandler på brunstad.no
Der vil du få hjelp til å finne en tekstil/hud som passer 
din stil og ditt bruksområde.

brunstad.no

PALL 029 
B 81, H 42, D 51

MAXIPALL 
B 100, H 41, D 50

HAPPY 
3 seter B 207, H 82, D 82
2 seter B 178, H 82, D 82

AMELIA
3 seter B 203, H 83, D 88
2 seter B 178, H 83, D 88

ARIZONA
3 seter B 207, H 82, D 82
2 seter B 178, H 82, D 82

NOOR
Hjørneløsninger H 83, D 85
Oppsett A 279 x 249
Oppsett A0 249 x 279
Oppsett B 279 x 279
Oppsett C 249 x 249 (som  på bildet)



Se bilder av møblene 
i egen stue, før du kjøper!

På brunstad.no kan du bygge ditt 
eget møbel i 3D. Sett på stoff og 

farger etter eget ønske.

NOOR

Følg oss gjerne på 
facebook og Instagram 

Vil du dele et bilde på Instagram, 
merk det gjerne med #brunstad

brunstad_no Brunstad AS

Brunstad for Bohus

Denne katalogen viser Brunstad- 
møbler du får hos Bohus. For hele 

kolleksjonen se brunstad.no

2015/16

Morgendagens klassikere

Brunstad AS, Sykkylvsvegen 415, N-6230 Sykkylven, T: +47 70 24 60 00, marked@brunstad.no, www.brunstad.no

M
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 Brunstad har 10 års garanti.
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ELLE mELLE   Styling: Åshild Sævik, Foto: Johan Holmquist.
Følgende kunstnere er representert: Didrik Morits Hallstrøm s.8,
Kristine Norlander s.8/14, Håvard Gråbak s.10, Nicolas Di Genova s.11
Vi tar forbehold om trykkfeil og designmessige endringer.


