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DAPPLE



DAPPLE
Modellen karakteriseres av 
kontrasten mellom de store, 
myke putene og det tynne, 
rigide understellet.

1-, 2- og 3-setere med 
knapper i ryggene, samt 
benker. Sittehøyde 45 cm.

Matchende skap i flere 
størrelser med skyve-dører, 
samt stumtjener.

Rektangulært (h. 41 cm)  
og rundt (h. 46 cm) bord.



ICI



ICI
Elegant og komfortabel 
sittegruppe med tilhørende 
bord.

1-, 2- og 3-seter, innvendig 
hjørne, inn- og utvendig 
bue med sittehøyde 45 cm.

Armlener med mulighet for 
sidebord.

Bord med høyde 55 cm.



LEAN



LEAN
Modulsofa med enkle linjer og 
myke kanter, der rygg-støtten 
og armlenene flyter over 
setet.

System bygget på 1- 2- og 
3-seter paller og bue som 
kan leveres med rygg og 
armlener. Bene i bjørk eller 
eik. Mulighet for avtagbar 
bekledning. Sittehøyde 45 
cm.



MEET



MEET
Modulsofa med et spennende 
og elegant design som har 
flere lekne 
kombinasjonsmuligheter.

Bygger på 1-, 2- og 3-seter 
elementer, med mange 
kombinasjoner med eller 
uten armlene eller rygg. 
Koblingsbord bryter opp og 
kan endre retningen på din 
konstruksjon. Sittehøyde 
46 cm.



PIVOT



PIVOT
Fleksibel modulsofaserie med 
svært mange standard 
elementer med eller uten 
rygg.

1-, 2- og 3-setere, inn- og 
utvendige hjørner og buer 
og mye mer. Sitte-høyde 45 
cm.

Familien omfatter også 
Pivot Cave med ekstra 
høye rygger og vanger, 
samt tilhørende bord-serie.



PIVOT
CAVE



PIVOT CAVE

Fleksibel modulsofaserie med 
mange standard-elementer.

1-, 2- og 3-setere, inn- og 
utvendige hjørner og buer. 
Sittehøyde 45 cm.

Familien omfatter også 
svært mange varianter av 
Pivot med lav rygg og uten 
rygg, samt tilhørende 
bordserie.



PIVOT
STEP



PIVOT
STEP

Modulsofaserie med 
kombinasjon av lave og høye 
elementer i ett.

2- og 3-setere, samt 
hjørne, i forskjellige 
kombinasjoner med lave 
og høye rygger. Sittehøyde 
45 cm.

Familien omfatter også 
svært mange varianter av 
Pivot og Pivot Cave, samt 
tilhørende bordserie.



SANTANA



SANTANA
Santana er en klassisk og 
komfortabel modulsofa.

Stol, sofa, hjørne og bue. 
Standard med faste seter, 
mulighet for løse seteputer 
og andre tilpasninger. 
Familien inkluderer 
sovesofa, rette og buede 
paller. Sitte-høyde 45 cm.



NEXUS



NEXUS
Moderne helseserie med 
stilrene, slanke linjer. Omfatter 
sittegrupper, hvilestoler og 
spiseroms-møbler.

1-, 2- og 3-seter med lav
rygg, høyryggede stoler
med sittehøyde 46 cm og 
fotskammel.

Spisestoler uten og med 
armlener med sittehøyde 
47 cm.

Bord høyde 60 og 75 cm.



SALINA



SALINA
Salina er en omfattende 
helseserie som bidrar til et 
koselig og varmt miljø.

1-, 2- og 3-seter med lav 
rygg, høyrygget stol med 
trinnløs justering, tilt, 
trillestol eller elektrisk 
hevbar, samt fotskammel. I 
tillegg stabelbar spise-stol 
med eller uten arm-lener. 
Sittehøyde 46 cm.



ZETA



ZETA
Elegant helseserie med 
avrundede former, utstråler et 
mykt uttrykk, samtidig som 
den rustikke fasongen gir en 
lun atmosfære.

Serien består av 1-, 2- og 3-
setere med lav rygg, 
høyrygget stol med fast 
rygg eller trinnløs 
regulering, samt 
fotskammel.

Sittehøyde 46 cm.



ADA



ADA
Unik, elegant stablebar 
skallstol der sete og rygg har 
"smeltet" sammen.

Ada leveres med høy og lav 
rygg, er stablebar, kommer 
med flere understell og kan 
leveres med armlene. 
Skallet leveres i bjørk og 
eik Sittehøyde 46 cm.



BANKETT



BANKETT
En enkel, lett og solid 
stablebar stol, med god 
sittekomfort.

Stol med eller uten 
armlener, med mulighet 
for hjul på forbena og 
rekkekopling. Sittehøyde 
46 cm.

Tilbys også med et 
fleksibelt sete der 
sittehøyden kan justeres til 
13 forskjellige nivåer.



JOIN



JOIN
Navnet Join refererer til den 
elegante forbindelsen mellom 
de vertikale benene og de 
horisontale sargene.

Bredt utvalg av bord med 
hjørneben, søyleben, 
sentersøyle eller kryss-ben, 
med bordplater i mange 
størrelser.

Spisebord høyde 75 cm og 
salongbord høyde 60 cm.



LIP



LIP
Med sine rene linjer, passer 
Lip salong- og spisebord inn i 
forskjellige miljøer.

Bordserien leveres med 
hjørneben eller søyleben i 
høyde 60 eller 72 cm. 
Salongbord kan leveres 
med avishylle.

Lip hev-/senkbart bord 
med søyleben kan justeres 
fra høyde 68 til 80 cm.



SELMA



SELMA
Selma har et solid og raffinert 
preg som passer perfekt inn i 
forskjellige interiørstiler.

Selma systemet består av 
høyt framskap med lys, 
multimediabenk, bokhylle, 
kommode og nattbord, 
med mulighet for sidebord. 
Skuffer har stålskinner.



SOFT



SOFT
Elegant oppbevaringsserie 
basert på en felles stamme 
med runde og myke detaljer.

Framskap, skap og  
kommode, multimedia-
benk og flere forskjellige 
nattbord.



"Bare en telefon unna!"

• I: www.vad.no
• E: info@vad.no
• T: 975 44 020

• Facebook: @VAD.NORWAY
• Instagram: @vad_furniture
• LinkedIn: VAD AS
• pCon Planner: VAD

• Helge Knotten:
• T: 416 60 164
• E: helge@vad.no

"Bare en telefon"Bare en tel

http://www.vad.no/
mailto:info@vad.no

