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SIR JAMES STRAIT
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Sir James Strait knagerækken er en moderne knagerække af lakeret stål og knopper
af massivt egetræ. 
Den enkle og lette knagerække giver et stilet udtryk i sammenspil med de 
runde træknopper. 
Knopperne er af to størrelser, hvilket skaber spændende dimensioner og dybde i designet. 
Knagerækken bidrager med detalje og personlighed i din entré.

SIR JAMES STRAIT MED 2 KNAGER

Specifikationer:  
H: 24,5 cm   •   B: 28,5 cm

L117-1
L117-4
L117-5

Varenr.
KNAGERÆKKE M/2 KNAGER - HVID/EG
KNAGERÆKKE M/2 KNAGER - SORT/EG
KNAGERÆKKE M/2 KNAGER - SORT/SORT

Vare

Sir James Strait knagerækken er en moderne knagerække af lakeret stål og knopper
af massivt egetræ. 
Den enkle og lette knagerække giver et stilet udtryk i sammenspil med de 
runde træknopper. 
Knopperne er af to størrelser, hvilket skaber spændende dimensioner og dybde i designet. 
Knagerækken bidrager med detalje og personlighed i din entré.

SIR JAMES STRAIT MED 4 KNAGER

Specifikationer:  
H: 24,5 cm   •   B: 50,5 cm

L120-1
L120-2
L120-4
L120-5

Varenr.
KNAGERÆKKE M/4 KNAGER - HVID/EG
KNAGERÆKKE M/4 KNAGER - SORT/VALNØD 
KNAGERÆKKE M/4 KNAGER - SORT/EG
KNAGERÆKKE M/4 KNAGER SORT/SORT

Vare

Sir James Strait knagerækken er en moderne knagerække af lakeret stål og knopper
af massivt egetræ. 
Den enkle og lette knagerække giver et stilet udtryk i sammenspil med de 
runde træknopper. 
Knopperne er af to størrelser, hvilket skaber spændende dimensioner og dybde i designet. 
Knagerækken bidrager med detalje og personlighed i din entré.

SIR JAMES STRAIT MED 6 KNAGER

Specifikationer:  
H: 24,5 cm   •   B: 79 cm

L180-1
L180-2
L180-4
L180-5

Varenr.
KNAGERÆKKE M/6 KNAGER - HVID/EG
KNAGERÆKKE M/6 KNAGER - SORT/VALNØD 
KNAGERÆKKE M/6 KNAGER - SORT/EG
KNAGERÆKKE M/6 KNAGER SORT/SORT

Vare

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser



6

SIR JAMES
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Sir James bøjlen med 3 knopper er et stilrent element, der pynter i enhver entré eller anden 
form for garderobe. Bøjlen er af lakeret stål med knopper af massivt træ i
nøddetræslook.
De 3 knopper bringer tyngde til bøjlens lette silhuet, og de har yderligere en funktionel 
egenskab, idet de forhindrer tøjet i at falde ned. Designet er minimalistisk, men særpræget, 
således at det afspejler personlighed i indretningen.

SIR JAMES BØJLE MED 3 KUGLER

Specifikationer:  
H: 10 cm   •   B: 42 cm   •   D: 2,5 cm

L417411
L426460
L7022
L6076
L2000

Varenr.
BØJLE M/3 KUGLER - SORT STEL / VALNØD KNOP
BØJLE M/3 KUGLER - ALU STEL / ALU KNOP
BØJLE M/3 KUGLER - SORT STEL / SORT KNOP
BØJLE M/3 KUGLER - HVIDT STEL /EGE KNOP
BØJLE M/3 KUGLER - SORT STEL / EGE KNOP

Vare

Sir James bøjle med 1 knop pynter, når den hænger på en bøjlestang eller knagerække i 
entréen. Designets enkelthed brydes af diskrete elementer, som giver bøjlen ekstra
karakter med den dobbeltstrengede konstruktion og knoppen for enden af rundstålet.

SIR JAMES BØJLE MED 1 KUGLE

Specifikationer:  
H: 10 cm   •   B: 43 cm   •   D: 3 cm

L475733
L475734
L7023
L6073
L2001

Varenr.
BØJLE M/1 KUGLE - MØRKT STEL / VALNØD KNOP
BØJLE M/1 KUGLE - ALU STEL/ ALU KNOP
BØJLE M/1 KUGLE - MØRKT STEL / SORT KNOP
BØJLE M/1 KUGLE - HVIDT STEL / EGE KNOP
BØJLE M/1 KUGLE - SORT STEL / EGE KNOP

Vare

Dette sæt indeholder 3 individuelle knopper, der udgør en fordelagtig opbevaringsløsning, 
idet de både er funktionelle og dekorative på væggen. Med knoppernes 3 forskellige størrel-
ser og den fleksible placering, kan du skabe en kreativ struktur, hvor kun fantasien sætter 
grænser. 
Knopperne har bløde former og afrundede kanter udsmykker væggen og skaber et 
afdæmpet og behageligt udtryk.

SIR JAMES KNOP

Specifikationer: 
D: 12 cm   •   D: 9 cm   •   D: 6 cm

L12-1
L12-2
L12-5
L12-6

Varenr.
KNOP I EG - SÆT AF 3 STK.
KNOP I VALNØD - SÆT AF 3 STK.
KNOP I SORT TRÆ - SÆT AF 3 STK.
KNOP I HVIDT TRÆ - SÆT AF 3 STK.

Vare

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser
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Sir James 7 hattehylde er en multifunktionel opbevaringsløsning til entréen, der gør den 
nemt at organisere dine jakker, tasker og andet tilbehør.

Hattehylden samler tre ideelle opbevaringsmøbler i ét møbel, idet den består af en hylde, en 
bøjlestang og en knagerække. 

SIR JAMES 7 HATTEHYLDE MED KNAGERÆKKE

Specifikationer:  
H: 15 cm   •   B: 65 cm   •   D: 30 cm

L3062
L445017
L445014
L7014
L2002

Varenr.
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE -  HVID / EG
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE -  SORT / VALNØD
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE -  ALU / ALU
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE -  SORT / SORT
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE -  SORT / EG

Vare

Sir James 7 hattehylde er en multifunktionel opbevaringsløsning til entréen, der gør den 
nemt at organisere dine jakker, tasker og andet tilbehør.

Hattehylden samler tre ideelle opbevaringsmøbler i ét møbel, idet den består af en hylde, en 
bøjlestang og en knagerække. 

SIR JAMES 7 HATTEHYLDE MED KNAGERÆKKE

Specifikationer:  
H: 15 cm   •   B: 80 cm   •   D: 30 cm

L3060
L417391
L426454
L7013
L2003

Varenr.
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE -  HVID / EG
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE -  SORT / VALNØD
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE -  ALU / ALU
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE -  SORT / SORT
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE -  SORT / EG

Vare

Sir James 7 hattehylde er en multifunktionel opbevaringsløsning til entréen, der gør den 
nemt at organisere dine jakker, tasker og andet tilbehør.

Hattehylden samler tre ideelle opbevaringsmøbler i ét møbel, idet den består af en hylde, en 
bøjlestang og en knagerække. 

SIR JAMES 7 HATTEHYLDE MED KNAGERÆKKE

Specifikationer:  
H: 15 cm   •   B: 100 cm   •   D: 30 cm

L3061
L469609
L469612
L7015
L2004

Varenr.
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE -  HVID / EG
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE -  SORT / VALNØD
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE -  ALU / ALU
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE -  SORT / SORT
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE -  SORT / EG

Vare

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser
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Sir James 5 knagerække er en funktionel 3 i 1 løsning til entréen, da knagerækken også 
rummer en lille hylde samt en kort bøjlestang. Den smalle hylde til opbevaring af mindre 
ejendele finder man bag knagerne, og herunder er bøjlestangen placeret med plads til et par 
bøjler.
Knagerækken består af 7 knager, der har tilhørende 14 knopper, hvilket forøger muligheder-
ne for opbevaring af overtøj.

SIR JAMES 5 KNAGERÆKKE

Specifikationer:  
H: 12 cm   •   B: 80 cm   •   D: 22 cm

L3064
L417384
L426452
L7010
L2005

Varenr.
KNAGERÆKKE M/ BØJLESTANG - HVID / EG
KNAGERÆKKE M/ BØJLESTANG - SORT / VALNØD
KNAGERÆKKE M/ BØJLESTANG - ALU / ALU
KNAGERÆKKE M/ BØJLESTANG - SORT / SORT
KNAGERÆKKE M/ BØJLESTANG - SORT / EG

Vare

Sir James 8A knagerække er med sin enkelthed en stilsikker tilføjelse til ethvert hjem. 
Knagerækken består af 5 knager, hvoraf hver knage har 2 knopper af egetræ, der fordobler 
opbevaringspladserne.
Knagernes placering på det runde stål bevirker til, at knagerne kommer en smule ud fra 
væggen, hvilket skaber luft og dybde i designet.

SIR JAMES 8 KNAGERÆKKE

Specifikationer:  
H: 12 cm   •   B: 62 cm   •   D: 22 cm

L3072
L456623
L456626
L7016
L2006

Varenr.
KNAGERÆKKE M/5 KNAGER - HVID / EG
KNAGERÆKKE M/5 KNAGER - SORT / VALNØD
KNAGERÆKKE M/5 KNAGER - ALU / ALU
KNAGERÆKKE M/5 KNAGER - SORT / SORT
KNAGERÆKKE M/5 KNAGER - SORT / EG

Vare

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser

Sir James spejl er et klassisk spejl med en elegant træramme. Det store rektangulære spejl 
er brugbart i entréen, når man skal i tøjet og ud ad døren. Spejlet kan både placeres lodret 
og vandret alt efter ønske og behov.
Den fremtrædende ramme af træ giver spejlet karakter, der synes både markant og elegant.

SIR JAMES SPEJL MED TRÆRAMME

Specifikationer:  
H: 110 cm   •   B: 50 cm

L7028
L7030
L7031

Varenr.
SPEJL M/TRÆ RAMME - EG
SPEJL M/TRÆ RAMME - SORT
SPEJL M/TRÆ RAMME - HVID

Vare Vejl. salgspriser
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Sir James Bøgen 2 er den ideelle stumtjener til dig, der ønsker opbevaring i højden og ikke i 
bredden. Det er et praktisk opbevaringsmøbel, der optager begrænset plads, idet
stumtjeneren monteres lodret på væggen.
Den vægophængte stumtjener giver luft i entréen ved ikke at optage gulvplads – derfor 
passer den både ind i den store og den mindre entré.

SIR JAMES BØGEN STUMTJENER TIL VÆG

Specifikationer:  
H: 79 cm   •   B: 15 cm 

L417404
L426458
L7019
L9062
L2007

Varenr.
STUMTJENER T/VÆG - SORT / VALNØD
STUMTJENER T/VÆG - ALU / ALU
STUMTJENER T/VÆG - SORT / SORT
STUMTJENER T/VÆG - HVID / EG
STUMTJENER T/VÆG - SORT / EG

Vare

Sir James 4 stumtjener er et dekorativt og udtryksfuldt opbevaringsmøbel. Stumtjeneren er 
både funktionel som garderobeopbevaring, men udgør også en kunstnerisk udsmykning af 
din entré.
Stumtjeneren er fritstående og optager en del plads med dens kreative og legend
konstruktion, der desuden sikrer et stabilt fundament.

SIR JAMES 4 STUMSTJENER TIL GULV

Specifikationer:  
H: 175 cm   •   B: 40 cm   •   D: 20 cm

L456616
L9049
L9064
L2008

Varenr.
STUMTJENER M/5 KNAGER - SORT / GRÅ
STUMTJENER M/5 KNAGER - SORT / VALNØD
STUMTJENER M/5 KNAGER - HVID / EG
STUMTJENER M/5 KNAGER - SORT / EG

Vare

Sir James 15 stumtjener er ideel for dig, der ønsker et opbevaringsmøbel, som fylder i 
højden og ikke i bredden. Dette minimalistiske design består af en høj søjle placeret på en 
stabil fod, hvortil søjlen er dekoreret af 5 store knopper på 9 cm.
Knopperne er placeret forskudt af hinanden, og de udgør den sorte stumtjeners 5 knager, 
der både gør det muligt at hænge overtøjet direkte på knagerne eller ved anvendelse af 
bøjler.

SIR JAMES 15 STUMTJENER TIL GULV

Specifikationer:  
H: 180 cm   •   B: 20 cm   •   D: 20 cm

L5090
L5094
L6084
L2009

L5091
L6085

Varenr.
STUMTJENER M/5 KNAGER - SORT / GRÅ
STUMTJENER M/5 KNAGER - SORT / VALNØD
STUMTJENER M/5 KNAGER - HVID / EG
STUMTJENER M/5 KNAGER - SORT / EG

FOD TIL STUMTJENER - SORT
FOD TIL STUMTJENER - HVID
FØDDER SKAL TILKØBES TIL ALLE MODELLER

Vare

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser
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Sir James skohylde med 2 hylder er et let og elegant møbel til opbevaring af fodtøj. Alt efter 
behov kan skohylden placeres på gulvet eller monteres på væggen, hvilket gør den fleksibel 
at implementere i entréindretningen.Skohylden er praktisk, da det er slidstærkt og nemt at 
rengøre.
Designet er enkelt og let, idet 4 spinkle stænger tilsammen udgør hver enkelt hylde, således 
at man undgår et kompakt og tungt møbel, der fylder i entréen.

SIR JAMES SKOHYLDE MED 2 HYLDER

Specifikationer:  
H: 25 cm   •   B: 65 cm   •   D: 30 cm

L456617
L456618
L9023

Varenr.
SKOHYLDE M/2 HYLDER - SORT
SKOHYLDE M/2 HYLDER - ALU
SKOHYLDE M/2 HYLDER - HVID

Vare

Sir James skohylde med 2 hylder er et let og elegant møbel til opbevaring af fodtøj. Alt efter 
behov kan skohylden placeres på gulvet eller monteres på væggen, hvilket gør den fleksibel 
at implementere i entréindretningen. Skohylden er praktisk, da det er slidstærkt og nemt at 
rengøre.
Designet er enkelt og let, idet 4 spinkle stænger tilsammen udgør hver enkelt hylde, således 
at man undgår et kompakt og tungt møbel, der fylder i entréen.

SIR JAMES SKOHYLDE MED 2 HYLDER

Specifikationer:  
H: 25 cm   •   B: 80 cm   •   D: 30 cm

L469600
L469601
L9007

Varenr.
SKOHYLDE M/2 HYLDER - SORT
SKOHYLDE M/2 HYLDER - ALU
SKOHYLDE M/2 HYLDER - HVID

Vare

Sir James skohylde med 2 hylder er et let og elegant møbel til opbevaring af fodtøj. Alt efter 
behov kan skohylden placeres på gulvet eller monteres på væggen, hvilket gør den fleksibel 
at implementere i entréindretningen. Skohylden er praktisk, da det er slidstærkt og nemt at 
rengøre.
Designet er enkelt og let, idet 4 spinkle stænger tilsammen udgør hver enkelt hylde, således 
at man undgår et kompakt og tungt møbel, der fylder i entréen.

SIR JAMES SKOHYLDE MED 2 HYLDER

Specifikationer:  
H: 25 cm   •   B: 100 cm   •   D: 30 cm

L469602
L469603
L9024

Varenr.
SKOHYLDE M/2 HYLDER - SORT
SKOHYLDE M/2 HYLDER - ALU
SKOHYLDE M/2 HYLDER - HVID

Vare

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser
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Sir James skohylde med 3 hylder er et let og elegant møbel til opbevaring af fodtøj. Alt efter 
behov kan skohylden placeres på gulvet eller monteres på væggen, hvilket gør den fleksibel 
at implementere i entréindretningen. Skohylden er praktisk, da det er slidstærkt og nemt at 
rengøre.
Designet er enkelt og let, idet 5 spinkle stænger tilsammen udgør hver enkelt hylde, således 
at man undgår et kompakt og tungt møbel, der fylder i entréen.

SIR JAMES SKOHYLDE MED 3 HYLDER

Specifikationer:  
H: 45 cm   •   B: 65 cm   •   D: 30 cm

L434244
L434245
L9025

Varenr.
SKOHYLDE M/3 HYLDER - SORT
SKOHYLDE M/3 HYLDER - ALU
SKOHYLDE M/3 HYLDER - HVID

Vare

Sir James skohylde med 3 hylder er et let og elegant møbel til opbevaring af fodtøj. Alt efter 
behov kan skohylden placeres på gulvet eller monteres på væggen, hvilket gør den fleksibel 
at implementere i entréindretningen. Skohylden er praktisk, da det er slidstærkt og nemt at 
rengøre.
Designet er enkelt og let, idet 5 spinkle stænger tilsammen udgør hver enkelt hylde, således 
at man undgår et kompakt og tungt møbel, der fylder i entréen.

SIR JAMES SKOHYLDE MED 3 HYLDER

Specifikationer:  
H: 45 cm   •   B: 80 cm   •   D: 30 cm

L417421
L418564
L9026

Varenr.
SKOHYLDE M/3 HYLDER - SORT
SKOHYLDE M/3 HYLDER - ALU
SKOHYLDE M/3 HYLDER - HVID

Vare

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser
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NORLINE
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Norline bøjlen er en kvalitetsbøjle af rustfrit stål med en nop.
Bøjlen udgør et stilrent element, der pynter i alle former for garderobe.

Designets enkelthed brydes af diskrete elementer, som giver bøjlen ekstra karakter med
den dobbeltstrengede konstruktion og knoppen for enden af rundstålet.

NORLINE BØJLE

Specifikationer:  
H: 12 cm   •   B: 30 cm   •   D: 2 cm

L801
L802
L805
L806

Varenr.
BØJLE - EG/RUSTFRIT STÅL
BØJLE - VALNØD/RUSTFRIT STÅL
BØJLE - SORT/RUSTFRIT STÅL
BØJLE - HVID/RUSTFRIT STÅL

Vare

Norline knagerække er en minimalistisk knagerække, der tilbyder opbevaring med god plads 
til overtøj. Den flade bagplade er af lakeret stål, og de tilhørende 5 knager er af massivt træ. 

På trods af knagerækkens enkelthed har den nogle karakteristiske detaljer, såsom
bagpladens buede form i enderne, og knagernes elegante udskæringer, der former
fordybninger til ophæng af jakker, så de ikke falder ned.

NORLINE KNAGERÆKKE

Specifikationer:  
H: 4,5 cm   •   B: 70 cm   •   D: 7 cm

L1319
L1321

Varenr.
NORLINE KNAGERÆKKE M/4 KNAGER - HVID/EG
NORLINE KNAGERÆKKE M/4 KNAGER - SORT/SORT

Vare

Norline spejl er et klassisk spejl med et moderne twist, da materialerne af rustfrit stål og 
farvet, massivt træ i sammenspil skaber et trendy og stilfuldt udtryk. Spejlet er rektangu-
lært og kan monteres vandret eller lodret efter behov, hvilket gør det anvendeligt i ethvert 
hjem.
Det kan med fordel placeres i entréen, så man altid har et spejl ved hånden, når man skal ud 
ad døren – og desuden får spejlet rummet til at føles større.

NORLINE SPEJLE

Specifikationer: 
H: 110 cm   •   B: 50 cm

L1701
L1702
L1705
L1706

Varenr.
SPEJL - EG/RUSTFRIT STÅL
SPEJL - VALNØD/RUSTFRIT STÅL
SPEJL - SORT/RUSTFRIT STÅL
SPEJL - HVID/RUSTFRIT STÅL

Vare

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser
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NORLINE SPEJL

Specifikationer:  
??????????????

L801
L802
L805
L806

Varenr.
BØJLE - EG/RUSTFRIT STÅL
BØJLE - VALNØD/RUSTFRIT STÅL
BØJLE - SORT/RUSTFRIT STÅL
BØJLE - HVID/RUSTFRIT STÅL

Vare

Norline stumtjener er et enkelt og stilfuldt element, der skaber karakter i entréen. Med sin 
højde på 170 cm og bredde på kun 16 cm, er stumtjeneren ideel for dig, der ønsker gode 
opbevaringsmuligheder i højden i stedet for i bredden.
Stumtjeneren placeres lodret på gulvet og monteres fast til væggen, hvortil monteringen 
udgør en bøjlestang til ophæng af jakker og frakker. Stumtjeneren er af rustfrit stål og 4 
stykker massivt træ.

NORLINE STUMTJENER TIL VÆG

Specifikationer:  
H: 170 Cm   •   B: 16 cm   •   D: 35 cm

L1319
L1321

Varenr.
NORLINE KNAGERÆKKE M/4 KNAGER - HVID/EG
NORLINE KNAGERÆKKE M/4 KNAGER - SORT/SORT

Vare

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser

Norline stumtjener udgør gode opbevaringsmuligheder uden at optage meget plads i 
entréen. For dig, der ønsker opbevaring i højden i stedet for i bredden, er stumtjeneren den 
ideelle løsning. Den monteres lodret på væggen i den ønskede højde.
Stumtjeneren er af lakeret stål og 4 stykker massivt træ.
Det er disse 4 stykker træ, der udgør de 8 knager med elegante udskæringer, der forhindrer 
overtøj, tasker og tilbehør i at falde ned.

NORLINE STUMTJENER

Specifikationer: 
H: 89 cm   •   B: 16 cm   •   D: 11 cm

L1609
L1611

Varenr.
STUMTJENER T/VÆG - HVID/EG
STUMTJENER T/VÆG - SORT/SORT

Vare Vejl. salgspriser
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Norline hattehylde er en moderne fortolkning af den klassiske hattehylde. Møblet danner 
rammerne for en multifunktionel opbevaring af overtøj i entréen med sin hylde, knagerække 
og bøjlestang. Hattehylden består af rustfrit stål og massivt træ, der sikrer et gennemført 
kvalitetsprodukt.
De 6 massive trælameller udgør hylden, hvorpå cykelhjelme, hatte eller kurve til
småopbevaring kan placeres.

NORLINE HATTEHYLDE MED KNAGERÆKKE

Specifikationer:  
H: 15 cm   •   B: 60 cm   •   D: 30,5 cm

L601
L602
L605
L606

L2628
L2629
L2630

Varenr.
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - EG/RUSTFRI STÅL
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - VALNØD/RUSTFRI STÅL
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - SORT/RUSTFRI STÅL
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - HVID/RUSTFRI STÅL

HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - SORT/SORT
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - HVID/HVID
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - HVID/EG

Vare

Norline hattehylde er en moderne fortolkning af den klassiske hattehylde. Møblet danner 
rammerne for en multifunktionel opbevaring af overtøj i entréen med sin hylde, knagerække 
og bøjlestang. Hattehylden består af rustfrit stål og massivt træ, der sikrer et gennemført 
kvalitetsprodukt.
De 6 massive trælameller udgør hylden, hvorpå cykelhjelme, hatte eller kurve til
småopbevaring kan placeres.

NORLINE HATTEHYLDE MED KNAGERÆKKE

Specifikationer:  
H: 15 cm   •   B: 76 cm   •   D: 30,5 cm

L1101
L1102 
L1105
L1106

L417406 
L457841 
L1120

Varenr.
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - EG/RUSTFRI STÅL
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - VALNØD/RUSTFRI STÅL
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - SORT/RUSTFRI STÅL
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - HVID/RUSTFRI STÅL

HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - SORT/SORT
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - HVID/HVID
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - HVID/EG

Vare

Norline hattehylde er en moderne fortolkning af den klassiske hattehylde. Møblet danner 
rammerne for en multifunktionel opbevaring af overtøj i entréen med sin hylde, knagerække 
og bøjlestang. Hattehylden består af rustfrit stål og massivt træ, der sikrer et gennemført 
kvalitetsprodukt.
De 6 massive trælameller udgør hylden, hvorpå cykelhjelme, hatte eller kurve til
småopbevaring kan placeres.

NORLINE HATTEHYLDE MED KNAGERÆKKE

Specifikationer: 
H: 15 cm   •   B: 100 cm   •   D: 30,5 cm

L2501 
L2502
L2505 
L2506 
 
L2625 
L2626 
L2627

Varenr.
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - EG/RUSTFRI STÅL
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - VALNØD/RUSTFRI STÅL
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - SORT/RUSTFRI STÅL
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - HVID/RUSTFRI STÅL

HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - SORT/SORT
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - HVID/HVID
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - HVID/EG

Vare

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser
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Norline hylde er en elegant tilføjelse til hjemmet, hvor den kan have mange funktioner i 
hjemmets forskellige rum.

I entréen kan hylden bruges til småopbevaring af huer, handsker, nøgler eller
pyntegenstande, og kan også anvendes som skohylde.

NORLINE SKOHYLDE

Specifikationer:  
H: 15 cm   •   B: 76 cm   •   D: 30,5 cm

L601
L602
L605
L606

L2628
L2629
L2630

Varenr.
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - EG/RUSTFRI STÅL
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - VALNØD/RUSTFRI STÅL
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - SORT/RUSTFRI STÅL
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - HVID/RUSTFRI STÅL

HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - SORT/SORT
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - HVID/HVID
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - HVID/EG

Vare

Norline hylde er en elegant tilføjelse til hjemmet, hvor den kan have mange funktioner i 
hjemmets forskellige rum.

I entréen kan hylden bruges til småopbevaring af huer, handsker, nøgler eller
pyntegenstande, og kan også anvendes som skohylde.

NORLINE SKOHYLDE

Specifikationer:  
H: 15 cm   •   B: 100 cm   •   D: 30,5 cm

L1101
L1102 
L1105
L1106

L417406 
L457841 
L1120

Varenr.
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - EG/RUSTFRI STÅL
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - VALNØD/RUSTFRI STÅL
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - SORT/RUSTFRI STÅL
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - HVID/RUSTFRI STÅL

HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - SORT/SORT
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - HVID/HVID
HATTEHYLDE M/KNAGERÆKKE - HVID/EG

Vare

Norline bænk udgør en 2 i 1 løsning, idet bænken også rummer en hylde til opbevaring af 
sko eller kurve til småopbevaring. Designet er klassisk med sine lige linje og kantede look, 
og de massive ben samt materialerne af massivt træ og rustfrit stål giver bænken substans 
og sikrer en god kvalitet.
Bænkens siddeplads består af 14 trælameller af træ, hvor mellemrummet mellem hver 
trælamel er med til at give designet et let og luftigt udtryk.

NORLINE BÆNK MED HYLDE

Specifikationer: 
H: 44 cm   •   B: 60 cm   •   D: 36 cm

L201
L202
L205
L206

L710
L708

Varenr.
BÆNK M/HYLDE - EG/RUSTFRIT STÅL
BÆNK M/HYLDE - VALNØD/RUSTFRIT STÅL
BÆNK M/HYLDE - SORT/RUSTFRIT STÅL
BÆNK M/HYLDE - HVID/RUSTFRIT STÅL

BÆNK M/HYLDE - EG/HVID
BÆNK M/HYLDE - SORT/SORT

Vare

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser
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Norline bænk udgør en 2 i 1 løsning, idet bænken også rummer en hylde til opbevaring af 
sko eller kurve til småopbevaring. Designet er klassisk med sine lige linje og kantede look, 
og de massive ben samt materialerne af massivt træ og rustfrit stål giver bænken substans 
og sikrer en god kvalitet.
Bænkens siddeplads består af 14 trælameller af træ, hvor mellemrummet mellem hver 
trælamel er med til at give designet et let og luftigt udtryk.

NORLINE BÆNK MED HYLDE

Specifikationer:  
H: 44 cm   •   B: 80 cm   •   D: 36 cm

L701
L702
L705
L706 

L709
L716

L711

Varenr.
BÆNK M/HYLDE - EG/RUSTFRIT STÅL
BÆNK M/HYLDE - VALNØD/RUSTFRIT STÅL
BÆNK M/HYLDE - SORT/RUSTFRIT STÅL
BÆNK M/HYLDE - HVID/RUSTFRIT STÅL

BÆNK M/HYLDE - EG/HVID
BÆNK M/HYLDE - HVID/HVID

BÆNK M/HYLDE - SORT/SORT

Vare

Norline bænk udgør en 2 i 1 løsning, idet bænken også rummer en hylde til opbevaring af 
sko eller kurve til småopbevaring. Designet er klassisk med sine lige linje og kantede look, 
og de massive ben samt materialerne af massivt træ og rustfrit stål giver bænken substans 
og sikrer en god kvalitet.
Bænkens siddeplads består af 14 trælameller af træ, hvor mellemrummet mellem hver 
trælamel er med til at give designet et let og luftigt udtryk.

NORLINE BÆNK MED HYLDE

Specifikationer:  
H: 44 cm   •   B: 100 cm   •   D: 36 cm

L1001
L1002
L1005
L1006

L715

L717

Varenr.
BÆNK M/HYLDE - EG/RUSTFRIT STÅL
BÆNK M/HYLDE - VALNØD/RUSTFRIT STÅL
BÆNK M/HYLDE - SORT/RUSTFRIT STÅL
BÆNK M/HYLDE - HVID/RUSTFRIT STÅL

BÆNK M/HYLDE - EG/HVID

BÆNK M/HYLDE - SORT/SORT

Vare

Norline bænk udgør en 2 i 1 løsning, idet bænken også rummer en hylde til opbevaring af 
sko eller kurve til småopbevaring. Designet er klassisk med sine lige linje og kantede look, 
og de massive ben samt materialerne af massivt træ og rustfrit stål giver bænken substans 
og sikrer en god kvalitet.
Bænkens siddeplads består af 14 trælameller af træ, hvor mellemrummet mellem hver 
trælamel er med til at give designet et let og luftigt udtryk.

NORLINE BÆNK MED HYLDE

Specifikationer: 
H: 44 cm   •   B: 140 cm   •   D: 36 cm

L1901
L1905

Varenr.
BÆNK M/HYLDE - EG/RUSTFRIT STÅL
BÆNK M/HYLDE - SORT/RUSTFRIT STÅL

Vare

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser
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LASTEIN BÆNKE
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Lastein bænk er en klassisk bænk, der med sine lige linjer og kantede look passer ind i 
det moderne hjem. Stellet af rustfrit stål udgør bænkens fundament, hvorpå 5 trælammer 
danner grundlaget for siddepladser. Trælammerne er af massivt træ, og sammen med det 
robuste stel giver det bænken substans og karakter.
Til trods for de kompakte materialer fremstår bænken enkel og let, hvilket skyldes luften 
mellem trælamellerne.

LASTEIN BÆNK

Specifikationer:  
H: 44 cm   •   B: 80 cm   •   D: 36 cm

L2108
L2105
L2111

Varenr.
BÆNK - EG/RUSTIFRI STÅL STEL
BÆNK - SORT/RUSTIFRI STÅL STEL
BÆNK - VALNØD/RUSTIFRI STÅL STEL

Vare

Lastein bænk er en klassisk bænk, der med sine lige linjer og kantede look passer ind i 
det moderne hjem. Stellet af rustfrit stål udgør bænkens fundament, hvorpå 5 trælammer 
danner grundlaget for siddepladser. Trælammerne er af massivt træ, og sammen med det 
robuste stel giver det bænken substans og karakter.
Til trods for de kompakte materialer fremstår bænken enkel og let, hvilket skyldes luften 
mellem trælamellerne.

LASTEIN BÆNK

Specifikationer:  
H: 44 cm   •   B: 100 cm   •   D: 36 cm

L2109
L2106
L2112

Varenr.
BÆNK - EG/RUSTIFRI STÅL STEL
BÆNK - SORT/RUSTIFRI STÅL STEL
BÆNK - VALNØD/RUSTIFRI STÅL STEL

Vare

Lastein bænk er en klassisk bænk, der med sine lige linjer og kantede look passer ind i 
det moderne hjem. Stellet af rustfrit stål udgør bænkens fundament, hvorpå 5 trælammer 
danner grundlaget for siddepladser. Trælammerne er af massivt træ, og sammen med det 
robuste stel giver det bænken substans og karakter.
Til trods for de kompakte materialer fremstår bænken enkel og let, hvilket skyldes luften 
mellem trælamellerne.

LASTEIN BÆNK

Specifikationer: 
H: 44 cm   •   B: 130 cm   •   D: 36 cm

L2110
L2107
L2113

Varenr.
BÆNK - EG/RUSTIFRI STÅL STEL
BÆNK - SORT/RUSTIFRI STÅL STEL
BÆNK - VALNØD/RUSTIFRI STÅL STEL

Vare

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser
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Lastein bænk er en klassisk bænk, der med sine lige linjer og kantede look passer ind i 
det moderne hjem. Stellet af farvet stål udgør bænkens fundament, hvorpå 5 trælammer 
danner grundlaget for siddepladser.
Trælammerne er af massivt farvet træ, og sammen med det robuste stel giver det bænken 
substans og karakter. Til trods for de kompakte materialer fremstår bænken enkel og let, 
hvilket skyldes luften mellem trælamellerne.

LASTEIN BÆNK

Specifikationer:  
H: 44 cm   •   B: 60 cm   •   D: 36 cm

L2150
L2152
L2174
L2022

Varenr.
BÆNK - HVIDT TRÆ / SORT STEL
BÆNK - SORT TRÆ / SORT STEL
BÆNK - EGE TRÆ / HVIDT STEL
BÆNK - EGE TRÆ / SORT STEL

Vare

Lastein bænk er en klassisk bænk, der med sine lige linjer og kantede look passer ind i 
det moderne hjem. Stellet af farvet stål udgør bænkens fundament, hvorpå 5 trælammer 
danner grundlaget for siddepladser.
Trælammerne er af massivt farvet træ, og sammen med det robuste stel giver det bænken 
substans og karakter. Til trods for de kompakte materialer fremstår bænken enkel og let, 
hvilket skyldes luften mellem trælamellerne.

LASTEIN BÆNK

Specifikationer:  
H: 44 cm   •   B: 80 cm   •   D: 36 cm

L2160
L2162
L2174
L2023

Varenr.
BÆNK - HVIDT TRÆ / SORT STEL
BÆNK - SORT TRÆ / SORT STEL
BÆNK - EGE TRÆ / HVIDT STEL
BÆNK - EGE TRÆ / SORT STEL

Vare

Vejl. salgspriser

Vejl. salgspriser

Lastein bænk er en klassisk bænk, der med sine lige linjer og kantede look passer ind i 
det moderne hjem. Stellet af farvet stål udgør bænkens fundament, hvorpå 5 trælammer 
danner grundlaget for siddepladser.
Trælammerne er af massivt farvet træ, og sammen med det robuste stel giver det bænken 
substans og karakter. Til trods for de kompakte materialer fremstår bænken enkel og let, 
hvilket skyldes luften mellem trælamellerne.

LASTEIN BÆNK

Specifikationer:  
H: 44 cm   •   B: 100 cm   •   D: 36 cm

L2170
L2172
L2173
L2024

Varenr.
BÆNK - HVIDT TRÆ / SORT STEL
BÆNK - SORT TRÆ / SORT STEL
BÆNK - EGE TRÆ / HVIDT STEL
BÆNK - EGE TRÆ / SORT STEL

Vare Vejl. salgspriser
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Lastein bænk er en klassisk bænk, der med sine lige linjer og kantede look passer ind i 
det moderne hjem. Stellet af farvet stål udgør bænkens fundament, hvorpå 5 trælammer 
danner grundlaget for siddepladser.
Trælammerne er af massivt farvet træ, og sammen med det robuste stel giver det bænken 
substans og karakter. Til trods for de kompakte materialer fremstår bænken enkel og let, 
hvilket skyldes luften mellem trælamellerne.

LASTEIN BÆNK

Specifikationer:  
H: 44 cm   •   B: 130cm   •   D: 36 cm

L2178
L2184
L2025

Varenr.
BÆNK - SORT TRÆ / SORT STEL
BÆNK - EGE TRÆ / HVIDT STEL
BÆNK - EGE TRÆ / SORT STEL

Vare Vejl. salgspriser

Lastein bænk er en klassisk bænk, der med sine lige linjer og kantede look passer ind i det 
moderne hjem. Stellet af egetræ udgør bænkens fundament, hvorpå 5 trælammerne
danner grundlaget for siddepladser.
Trælammerne er af massivt egetræ træ, og sammen med det robuste stel giver det bænken 
substans og karakter. Til trods for de kompakte materialer fremstår bænken enkel og let, 
hvilket skyldes luften mellem trælamellerne.

LASTEIN BÆNK

Specifikationer:  
H: 44 cm   •   B: 80 cm   •   D: 36 cm

L80-1
Varenr.

BÆNK - EGE TRÆ / EGE STEL
Vare Vejl. salgspriser
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Lastein er entré møbler, i et design af spændende og høj kvalitet.

Vores materialer er af høj kvalitet, der ikke går på kompromis med design og funktion.

Produktlinjen består af knagerækker, stumtjenere, bænke og bøjler.
Fælles for alle er at de i design og funktion går hånd-i-hånd

gennem alle serierne i design og funktionalitet.
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Vi mener at moderne interiør skal være stilrent, stabilt og holdbart.
Funktion og design er hos Lastein By Hoigaard ikke to forskellige ting. 
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