
Lean modulsofa system karakteriseres av 
enkle linjer og myke kanter. Ryggstøtten 
og armlenene flyter over setet, noe som gir 
designet et lett uttrykk. Profilen på setet og 
ryggen er avrundet for å øke komforten og 
samtidig fremheve sofaens form og identitet. 

Systemet er bygget på 1- 2- og 3-seter paller 
og bue som kan leveres med rygg og arm-
lener, i tillegg til hjørneelementer. Dette 
åpner opp spennende muligheter for å  
møblere i grupper, rader og hjørnekombi-
nasjoner. Bena er tilgjengelige i bjørk eller 
eik. Sofaen er utviklet slik at den kan leveres 
med avtagbar bekledning. 

LEAN
Sverre Uhnger

Lean modular sofa collection is character- 
ized by simple lines and soft edges. The 
backrest and armrests is floating over 
the seat, which makes the design a light  
expression. The profile of the seat and 
backrest is rounded to increase comfort 
while emphasizing the shape and identity 
of the sofa.

The system is based on 1-, 2- and 3-seater 
divan and arc that can be delivered with 
backrest and armrests, as well as corner 
elements. This opens up exciting opportuni- 
ties to furnish in groups, rows and corner 
combinations. The legs are available in 
birch or oak, and the couch is designed to 
be delivered with removable clothing.







DIMENSJONER /  DIMENSIONS

Sittehøyde:  45

2-seter  

120     120         130             130                    140                    72              60

1-seter   

65  65    75        75            85                 72   60

3-seter 

175           175                         185                            185                            195                    72             60

Bue   

80    92

MATERIALER

Sete: 
 
 
Rygg: 
 

Armlen/bue:
 
Ben:

Bekledning:

Formskjært skum på treramme med 
Nozag-fjærer

Formskjært skum på treramme

Formstøpt skum med stålinnlegg

Bjørk eller eik

Tekstil eller hud

Anbefaler stoff uten mønster / striper på armlen / bue

FINISHES

Seat: 
 
 
Back: 
 
Arm/arc:
 
Legs:

Upholstery:

Cut foam on wooden frame with 
Nozag-springs 
 
Cut foam on wooden fram

Moulded foam with steel frame

Birch or oak 

Fabric or leather

Recommend fabric without pattern on armrest / arc


