
Eva
Design av Anderssen & Voll

Besluttsomhet og mot er viktige ingredienser for LK Hjelle.  
Mot til å våge å gå mot strømmen. Besluttsomhet til å gjennomføre 
vår filosofi om alltid å gi deg tidløs, skandinavisk design.

Siden 1940 har LK Hjelle utviklet møbler med fokus på materialvalg 
og håndverk. Når vi former våre møbler, skjer det med stø hånd. 
Beliggende midt mellom stupbratte fjell og trange fjorder på 
Nordvestlandet vet vi at det stilles høye krav til kvalitet for å tåle 
tidens tann. Høy kvalitet og komfort er essensen i alle våre møbler. 
 
Det kreves mot av en norsk familiebedrift for å kunne forme møbler 
til et internasjonalt marked. Men vi våger. Vårt tette samarbeid med 
både unge, norske og internasjonale designere, gjør at LK Hjelle er 
kjent for innovativ møbeldesign. Dermed tar vi vare på vår verdifulle 
arv; skandinavisk design. 
 
Produkter med et tidløst design og en varig kvalitet, gagner miljøet. 
Omgitt av rå, norsk natur vet vi å verdsette miljøet. Vi arbeider 
derfor kontinuerlig med å sikre en miljøvennlig produksjon i alle ledd. 
Miljøvennlige møbler er en garanti vi i LK Hjelle ønsker å gi deg.
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Eva stol

Pall (med oppbevaring)

Eva

Designerduoen Torbjørn Anderssen og 
Espen Voll er blant de fremste designerne 
vi har i Norden, og de hylles for sitt 
arbeid nasjonalt og internasjonalt. Vi har 
hatt gleden av å ta frem deres design 
gjennom våre møbler i mange år. Denne 
gang har Anderssen & Voll gitt oss 
Eva; en lenestol og en pall som begge 
overrasker. Eva omfavner, beskytter og 
gir komfort. Innovativ bruk av tekstil 
gir muligheten for full sving og vipp i 
en stol som tilsynelatende er statisk. 

Pallen gir rom for oppbevaring, og er i 
det neste øyeblikk et lite bord. Anderssen 
& Voll forteller om en tradisjonell norsk 
kubbestol og om det å ligge på en 
skogbunn omgitt av mosekledde steiner, 
bregner og trestammer, når de forteller 
om inspirasjonen til Eva. Eva er et herlig 
norsk eventyr som forteller deg om norsk 
design og kortreise møbler. Med Eva får 
du overraskende komfort og kvalitet – og 
mulighet for nye tanker. 

Her er Eva. Eva er full av overraskelser. 
Takket være Anderssen & Voll sin evne til 
å tenke andre tanker.


