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I DET VI GØ R

Viljestyrke, stolthed og veludført arbejde har altid været kernen i det,

tekstiler og flair for design. Fokus på solidt håndværk, slidstærke møbel-

vi foretager os. Det var netop disse værdier, der drev Hjalmar Brunstad

tekstiler og gode materialer kombineret med klassisk skandinavisk

(1919-74), da han begyndte at fremstille træstole i 1941. Den 22 år

design er noget af det, vi har beskæftiget os med og fornyet i takt med

gamle håndværker havde dengang ingen anelse om, at Brunstad ville

udviklingen. Vi er meget stolte af at føre Brunstad-familiens værdier og

blive en af Skandinaviens førende møbelproducenter. De efterfølgende

gåpåmod videre i møbelbranchen.

år førte han møbelproduktionen fra et kælderlokale til den nuværende
moderne fabrik i Sykkylven.

Kvalitet, komfort og design er de tre vigtigste ord for os, når vi udvikler
møbler, der skal begejstre dig. Vi ønsker, at du skal glæde dig til at sætte

Den første tid var præget af enkle kår og travle arbejdsdage. Alligevel

dig ned, og at du skal være tilfreds med dit møbel hver eneste dag i lang

havde håndværkerne arbejdslyst, godt humør og glæden ved at skabe.

tid fremover. Møbler fra Brunstad er ægte håndværk og er fremstillet

Det gjorde dem stolte at se de færdige produkter. I efterkrigsårene steg

med henblik på at holde, gerne i flere generationer.

efterspørgslen efter møbler, og der blev bedre adgang til materialer.
Hjalmar Brunstad troede på en lys fremtid for møbelindustrien, og

Vi har strenge kvalitetskrav og vælger kun de bedste materialer og

den ambitiøse håndværker ændrede produktionen til i højere grad at

løsninger til de møbler, vi fremstiller. Møblerne skal være blandt de mest

fokusere på lænestole og sofaer. Flere ville komme til at få glæde af de

komfortable og holdbare på markedet. Sædehynder i koldskum sikrer

komfortable kvalitetsmøbler. Møblerne blev et hyggeligt samlingssted

høj spændstighed og god siddestøtte. Det giver maksimal komfort,

for familien og et sted til ro og hvile.

uanset hvor du sidder i møblet. Selv efter mange års brug vil møblerne bevare
deres oprindelige form og kvalitet, fordi Brunstad prioriterer varighed i

Helge Brunstad gik i sin fars fodspor og overtog fabrikken i 1974, da han

alle komponenter. Hynderne afgiver ingen miljøskadelig emission eller

var 23 år gammel. Allerede året efter begyndte Brunstad at eksportere.

afsmitning.

I dag er Norge stadig vores største marked, mens Sverige og Danmark
står for det meste af eksportandelen.

Brunstad er meget optaget af design og tilstræber at være på forkant
med udviklingen. Dit møbel skal være tidssvarende og funktionelt både

Både Hjalmar og Helge Brunstad var kendt for at have et godt øje for
BRUNSTAD

Siden 1941

nu og fremover.
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U D M Æ R K E D E M AT E R I A L E R
O G S K A N D I NAV I S K D E S I G N
Hvert eneste møbel gennemgår en rejse på fabrikken, hvor vi kombi-

I Brunstad samarbejder vi med flere lokale producenter, hvilket både

nerer solidt håndværk med moderne teknologi. Alle dele håndteres af

betyder kort transport for vores møbler og gør dem miljøvenlige. Vores

mennesker med hjælp fra moderne maskiner. Produktionen starter med

viden om materialebrug og systematisk test af materialerne betyder, at

fræsning af træet, rammerne samles, og benene lakeres på lakeringsværk-

vi giver dig 10 års garanti på både sædehynder og ramme. (Garantien

stedet. Alle komponenter gøres klar, hvorefter der fortsættes til skæring

gælder fra 1. november 2012 uden tilbagevirkende kraft for møbler

af tekstil eller stansning af læder. Det er nu, møblet får sin personlighed

fremstillet før denne dato).

baseret på bestillingen fra kunden, som følger møblet på resten af rejsen.
Betrækkene får deres skræddersyede søm ved symaskinerne, og et skarpt
blik og en støt hånd er en selvfølge her. Nu mangler der kun betrækningen, og så er et unikt møbel klar til pakning og ekspedition.
STREAM

Arild Alnes & Helge Taraldsen
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N O RDI C WA RM T H
Nordic warmth skal fortælle dig som kunde, hvordan oplevelsen af dit

Ligesom årstiderne forandrer bladet, er Brunstads møbler også i stadig

nye møbel fra Brunstad vil være. Samtidig med at du mærker den rare,

ændring. Vi følger med tiden og arbejder på at sikre, at du får et stil-

ægte og nære følelse, skal du vide, at der er både norsk tradition, kultur

sikkert kvalitetsmøbel.

og historie i det møbel, du sidder i.
På samme måde som bladet er dit møbel unikt. Som kunde vælger du
Bladet i vores nye logo viser dig, at elementer fra naturen er vigtige for

selv både materiale, farve, vanger og ben ud fra din egen smag. Sammen

os. Møbler fremstillet af ægte materialer vil hjælpe dig med at finde ro

skaber vi udtryk, som pirrer kreativiteten og samtidig bevæger sanserne.

og ny energi i hverdagen. Design, farver og former inspireret af den
nordiske natur er med til at give dig den bedste oplevelse.

IDUN

BRUNSTAD

Arild Alnes

Nordic Warmth
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AT S KA B E
E T NY T M ØB E L

ARILD ALNES
MØBELDESIGNER MNIL

HELGE TARALDSEN
MØBELDESIGNER MNIL

SVEIN ASBJØRNSEN
MØBELDESIGNER MNIL

JARLE SLYNGSTAD
DESIGNER MNIL

Medlem af designkontoret Arild &
Helge fra 1982 til 2008. Har efterfølgende arbejdet frilans for Brunstad.

Medlem af designkontoret Arild &
Helge fra 1982 til 2008. Har efterfølgende arbejdet frilans for Brunstad.

Har derevet SapDesign siden 1989.
Nært samarbejde med
Jarle Slyngstad

Frilans som Jarle Slyngstad Industrial
Design. Nært samarbejde med
SapDesign.

De er kreative, løsningsorienterede og erfarne. Brunstad har siden 1982

Designerne samarbejder tæt med de dygtige produktudviklere hos

samarbejdet tæt med møbeldesignerne Arild Alnes og Helge Taraldsen,

Brunstad. Mange års samarbejde har resulteret i et godt forhold baseret

og de seneste år har vi også indledt samarbejde med nye designere, som

på fælles forståelse og tillid. Designeren af et møbel besøger regelmæs-

skal være med til at give Brunstad et løft ind i fremtiden.

sigt fabrikken og arbejder fysisk med produktion af prototyper. De både
svejser, arbejder med træ og modellerer skum for at få den ægte oplevelse

Skabelsesprocessen starter altid med input baseret på markedsbehov el-

af møblerne, som de har skabt på tegnebrættet. Alle sanser er i brug, og

ler et behov for fornyelse. Det første, designerne tænker på, når de skal

glæden er stor over at få lov til at arbejde med form og funktion.

udarbejde idéskitser, er de mennesker, der skal have fornøjelsen af det
nye møbel. Hvordan er deres livsstil, og hvilke behov har de? Hvordan

Det er lige spændende hver gang at skabe et nyt møbel, og som designer

bruges møblet i hjemmet? Alt dette spiller ind ved valget af design, og

er man nødt til at være tålmodig, før det endelige resultat er klar. Det

Brunstad sørger for at holde sig opdateret om internationale trends, som

tager som regel op til et år fra den første skitse, og indtil møblet er klar

vi tilpasser til det nordiske temperament.

ude i butikken.

Efter flere runder med vurderinger og input til skitserne bygges der en

Møblerne fra Brunstad skal være tilpasset tiden, den moderne livsstil og

prototype. Dette er måske den mest spændende del af processen. Fun-

de forskellige mennesketyper. Vi lever i et aktivt samfund med travle

gerer møblet som form i rummet? Har vi taget højde for både sidde

hverdage. I weekenderne og i ferien har vi fokus på rekreation både ude

komfort og design? Nu kan designerne for første gang gå rundt om

og inde. Dit nye møbel skal være en af grundene til, at du glæder dig til

møblet og betragte det fra alle vinkler. Derefter foretages de nødvendige

at komme hjem og finde ro i både krop og sjæl.

tilpasninger.
CETA

Svein Asbjørnsen & Jarle Slyngstad
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EVEREST
ARILD ALNES

En herlig sofa med et let og luftigt udtryk, -også når den er betrukket med læder. De høje og skråtstillede
ben, giver den et moderne retropræg.
En ny og spændende modulsofa med høje ben. Modellen får for-

Everest kan sammensættes som en hjørnesofa, eller leveres som en

skellige udtryk, alt efter hvilken armvange, sædepude og rygpudeløsning

enkelt 3,5 personers, 3 personers, 2,5 personers eller 1,5 personers.

man vælger. Her kan man vælge imellem tre forskellige armvanger, tre

Modellen kan leveres med træben i forskellige bejdsefarver, eller med

forskellige rygpuder og to forskellige sædepuder, for at skabe sit eget

ben i matt eller blank alu.

personlige præg på modellen. Everest kan fremstå både som stram og
firkantet, eller som blød og organisk, efter eget ønske.

EVEREST

EVEREST ARM A

EVEREST ARM B

EVEREST ARM C

Arild Alnes

Hel sædepude, soft rygpuder

Delt sædepude, faste rygpuder

Hel sædepude, multi rygpuder

EVEREST PALL
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SYSTEM+ AMI

3 personers

SYSTEM+ MALIN

modul 21V+81H

SYSTEM+

SYSTEM+ JULIA

F 53 venstre

ARILD ALNES & HELGE TARALDSEN

Med System+ er mulighederne mange. Kompakte mål, som ikke går på bekostning af siddepladsen gør
System+ til et af markedets mest placeringsvenlige modulsystemer.
Sammensæt en sofa med de moduler, du ønsker, og placer den i et rum

Brunstad har et stort udvalg af både tekstiler og læderfarver. Benene kan

på størrelse med din egen stue. Med sine kompakte mål passer System+

leveres enten i krom eller træ, som er bejdset i en farve, der passer til den

ind de fleste steder. Selvbærende og fast ryg gør sofaen mindre plad-

øvrige indretning. Spørg vores forhandlere om tips og råd, eller brug lidt

skævende og formstøbte koldskumpuder giver en bedre ergonomisk

tid på at bladre igennem vores store kollektion af stof og læder.

tilpasning end traditionelle sofahynder.
Byg din egen System+ eller andre sofamodeller i 3D på www.brunstad.dk
Alle System+ modulerne har samme sæde- og rygindlæg. Formen på

og tilpas den til din egen stue. Smart og praktisk!

armlænet og siddehynden er det eneste som adskiller de forskellige
modeller fra hinanden. Du kan også vælge at sætte en nakkepude på.
Denne kan flyddes til det sædet du ønsker.

SYSTEM+ FIA A

SYSTEM+

SYSTEM+

SYSTEM+

SYSTEM+

SYSTEM+

SYSTEM+

SYSTEM+

Arild Alnes & Helge Taraldsen

Oda

Ami

Malin

Fia A

Fia B

Fia C

Julia

15

87

D E LTA

103

LAV

ORIGINAL

110

LARGE

ARILD ALNES & HELGE TARALDSEN

Med sit enkle og klassiske formsprog er Delta-stolen et godt bidrag til Scandinavian Design og bliver
allerede betegnet som en «klassiker i teenage alderen».
Med den indbyggede trinløse glidefunktion og den aktive nakkestøtte,

samme sæde- og ryghynde til alle stolene, så siddekomforten er den

vil du opleve en unik siddekomfort. Dette giver kroppen en komfort

samme, uanset om du vælger Delta Legend eller Delta Swing. Stolene

abel og god ergonomisk støtte, uanset hvilken position du vælger. Delta

kan også leveres med to dekorative knapper i ryggen og integreret nakke-

findes i seks forskellige modelvarianter, Adventure, Comfort, Harmony,

pude. I så fald hedder den Button.

Legend, Pluss og Swing. Når du har fundet din favorit, er det bare at
læne sig tilbage og nyde den gode komfort.

En anden pudevariant hedder Delta Point. Den udmærker sig med
dekorative og tidsrigtige transninger, i sæde og ryg.

Alle Delta stole leveres med et eget patenteret beslag for højdejustering
af sædepuden. Vi kalder systemet Brunstad Adaptive Comfort/BAC

Med undtagelse af Point, kan alle varianterne også leveres som lav stol

(Pat. Pend.). Med et enkelt håndgreb kan man flytte sædet enten op

og i Large udgaver, med 7 cm højere og 4 cm bredere ryg. Delta Swing

eller ned. Dette giver den enkelte bruger, mulighed for en personlig

kan fås med eller uden vip. I tilæg til at alle varianter kan leveres i stof

tilpasset siddevinkel for optimal siddestilling.

og læder, kan de også laves i fåreskind (gælder ikke for Button og Point
puder).

Forskellen på Delta-varianterne er, om stolen har drejeligt understel eller fire ben, og om den har polstrede armlæn eller ikke. Der er brugt

DELTA LEGEND

DELTA

DELTA

DELTA

DELTA

DELTA

DELTA

Arild Alnes & Helge Taraldsen

Adventure

Comfort

Harmony

Legend

Pluss

Swing

EVEREST

Arild Alnes
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Johan Holmquist
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Vil du dele et foto
på Instagram, mærk det med
#brunstad

SE BILLEDER AF MØBLERNE I DIN
EGEN STUE, INDEN DU KØBER!

EVEREST

Arild Alnes

På brunstad.dk kan du bygge dit eget
møbel i 3D og sætte stof og farver på
efter eget ønske.

FORBEHOLD

Vi tager forbehold for trykfejl og
designmæssige ændringer.
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3.

BRUNSTAD AS

Sykkylvsvegen 415, N-6230 Sykkylven
+47 70 24 60 00
marked@brunstad.no
www.brunstad.dk
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