
Palermo byggesystem

Med denne Palermo sofa-serie får du et 
moderne og tidløst udtryk til din bolig. 

De enkle og rene linjer i eksklusiv stil, 
sikre dig en sofa som indbyder til mange 
timers hygge og afslapning.

Palermo byggesystem

PALERMO !-O-D-F-T-J

PALERMO J-O-D-O-H-JPALERMO U6-F-D2-F1

PALERMO J-F-T-J

PALERMO  J-O-D2-F-H-J

PALERMO !-O-D-2-F-T-J



PALERMO J-O-D2-O-N3-J (N3 med motor)

PALERMO J-F5-T3-J (T3 med motor)

Design den perfekte sofa til dit hjem

Byg din egen sovesofa

Med Palermos enkle designermoduler, kan du designe din egen sofa, så den passer præcis til dine behov. Find de moduler som 
passer ind, kombiner med de ønskede armlæn og dit foretrukne stof eller læder. Ønsker du ekstra komfort så vælger du N3 eller 
T3 hvilemoduler med motor. Så har du den perfekte sofa, som understreger din stil, og giver dit hjem karakter. Palermo er dansk 
design, når det er bedst.

• Utallige kombinationsmuligheder
• Et utal af farver og dessiner
• Mange muligheder for ekstra tilbehør

Mange farver og kombinationsmuligheder

Når du skal konstruere din helt egen Palermo sovesofa med modul F5, har du et utal af kombinationsmuligheder. 
Armlæn og ben fås i en række forskellige varianter. Alt sammen giver dig plads til at skabe en sofa, der matcher dit hjem 100 procent.
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2x85 cm10x85 cm

U7

13x85 cm11x85 cm18x109 cm24x85 cm38x85 cm25x85 cm15x85 cm24x85 cm

Sædepude: 35 kg koldskum m/super soft 
(Fås også med dun-top og med 45 kg waterlily)
Rygpude: 30 kg koldskum (Fås også med dun-top) 
Rygpude læder: Latex / Silikone
Vendbar sæde/rygpuder i stof
Sædehøjde: 47 cm / Ryghøjde: 86 cm
Arm J, U, U1, J3: Firkantet armpude ca 55 x 50 cm
Arm W: Firkantet armpude ca 60 x 55 cm
Arm E9: Fast monteret armpude med vippe/mekanisme
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Arm Y: Rund pude Ø 60 cm
Arm U6: Z Ø 14 x 50 cm
Mulighed for armbeskyttere til arm U, J, W, U1, J3 og U6 
Modul F5 sovesofa liggemål: 134x185 cm
Modul T3 og N3 er ikke mulig med dun-top eller waterlily
Modul N3 har “touch”/sensor på siden af sædepuden
Modul T3 har “touch”/sensor på siden af sædepuden

VÆLG ARM/BEN

PALERMO Y-O-Q-N-K+L (M/DUNTOP)

(T3 med motor)
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