FLEX hjørnesofa i Wild Grey-stof med pufafslutning.
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Et væld af muligheder for en tilpasset sofa
For mange af os er sofaen det naturlige samlingspunkt for familien og
hjemmet. Det er her, vi tilbringer tid i hyggeligt samvær med brætspil,
fredagsslik og filmaftener, og det er her vi slapper af og afkobler, når vi
kommer hjem efter en travl dag. Sofaen er et utroligt vigtigt møbel, og derfor
er det også essentielt at finde præcis den sofa, der passer ind i sit hjem.
Hos ILVA har vi længe anerkendt kundens ønske om at kunne tilpasse dette
vigtige møbel, så det lever op til de krav og opfylder de behov, som kunden
netop selv har. I vores sortiment er der mange sofaer med et væld af
tilpasningsmuligheder, hvor FLEX-sofaen er indbegrebet af dette. FLEXsofaen findes i 69 forskellige opstillinger med 98 forskellige betræk og farver
i både stof og læder, og hertil mange varianter af hynder, armlæn og ben.
”FLEX-sofaen er en kundefavorit af dansk design, produceret i Europa. Der er
et væld af muligheder for tilpasning, hvor det er muligt fuldstændigt at
ændre sofaens helhedsudtryk. Det er nærmest kun fantasien, der sætter
grænser, og derfor er der også noget for enhver smag,” fortæller Tom
Aagaard, produktionschef hos ILVA.
Hos ILVA har vi et sortiment, hvor det i stor grad er muligt at tilpasse vores
møbler efter eget ønske, så du selv kan designe netop den version, der passer
ind i dit hjem.
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