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Møbler til 
et voksent hjem
Vår historie har opprinnelse i Stordal, ei lita bygd på Sunnmøre, 
i 1947. Familien Helland starter design og produksjon av møbler 
for å dekke etterspørselen i etter-krigstiden. Helland Lenestol-
fabrikk ser dagens lys. På slutten av 1960 tallet går Helland inn 
på det offentlige markedet. 

Grunder Johan Hellands filosofi var «Sakte opp og fram, aldri 
tilbake». Dette har vi tatt med oss og det gjenspeiles i utviklingen
av møblene våre. Vi har fra starten tenkt bærekraftig og laget 
varige og gjennomtenkte møbler. Med formsikkert design, 
fleksible løsninger og høy kvalitet er vi en ledende aktør innen 
helsemøbler.

← Helland Lenestolfabrikk
i Stordal, Møre og Romsdal
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Vi mener at møbler som er tilpasset livssituasjon og alder gir 
deg bedre livskvalitet og helse. Kroppen endrer seg hele livet, 
men spesielt når man blir eldre er sitte- og hvileopplevelsen 
viktig for trivsel og velvære, enten det er i hjemmet eller på en 
helseinstitusjon. God eldrepolitikk handler om hvordan man 
best mulig kan mestre en hverdag hjemme eller på en 
omsorgsenhet. 

Våre møbler gir større frihet i hverdagen fordi:
• høyere sete, armstøtte og fastere rygg-og seteputer gjør 
 det tryggere å bevege seg opp og ned av møblene
• møblene er mindre og lettere, og dermed enklere å flytte
• de er enkle å rengjøre 
• har vanntett beskyttelsestrekk
• de har avtagbart sete- og ryggtrekk
• de har et moderne og tidløst, nordisk design

Et selvstendig liv

↑ Møbler for eldre siden 1947
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↑ God hvilestilling er 
vår hjertesak
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”Når vi først 
har funnet vår egen 

selvstendighet lengter 
vi etter å beholde den

så lenge vi kan”

Selvstendighet
Vi ønsker å bo hjemme så 
lenge vi kan. Derfor er det lurt 
å tenke på hva som blir viktig i 
årene som kommer. 

Små tilpasninger og smarte 
valg kan gir den selvstendig-
heten og friheten man hadde 
sett for deg.
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For oss handler bærekraftig møbelproduksjon om mer enn 
komponenter og materialer som ikke er skadelig for miljøet. 
Møblene våre skal vare i tiår og kunne brukes av generasjoner, 
uten at de går i stykker. Når vi lanserer et nytt produkt er det på 
bakgrunn av grundig innsikt i brukerens behov, funksjonalitet og 
estetisk utseende. 

Slik tenker vi bærekraftig
• Helland Refurn – oppgradering og utbytting av komponenter  
 for å forlenge møbelets levetid.
• Høye materialkrav. Alt treverk er SFC sertifi serte.
• ISO-14001 sertifi sert – miljømessige krav til produkt, avfall,   
 arbeidsmiljø og sosiale forhold.  

Bærekraft

↑ Bærekraft handler om solidaritet og 
omtanke for kommende generasjoner 

– i tillegg til alle de som lever i dag

SVANEMERKET

Undertittel
1234 5678
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Crew
Crew er en nett hvilestol i tidløst skandinavisk 
design. De stødige bena gir deg god stabilitet 
når ryggen slåes ut til nesten vannrett hvile-
posisjon. 

Crew har myke og stødige stopningen gir like 
god hvilekomfort på korte så vel som lengere 
pauser. De gripevennlige håndtakene og setets 
høyde gjør stolen enkel å bevege seg opp og 
ned av.

Designer 
Helge Taraldsen
MNIL

Crew lenestol har
• avtagbart sete/ryggtrekk
• avtagbar nakkepute 
 m/avtagbart trekk
• trinnløs tilpasning av rygg
• 100-143° vinkel på sete/rygg
• ekstra sittehøyde inntil 5cm
• godkjent 150 kg

Valgmuligheter
• treverk i bjørk/eik
• overflate i svart/hvit 
 heldekkende lakk, beis 
 eller farge etter NCS kode 
• kunstskinn, polyester eller 
 ull fra Helland koll.
• fotskammel
• armleneputer

Crew
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↑ Crew hvilestol er laget for korte og lengere 
hvilestunder og er den ultimate hvilestolen 
for pasienter, pårørende eller personale. 
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ETS

Sort lakkEikBjørkEikEikEik

ETS stolen er uhøytidelig døpt ”Ein Toller Stuhl” 
av designer Oliver Conrad. På norsk betyr det 
”En fantastisk stol”. Stolens formsterke design 
beviser at Oliver har fått til nettopp dette 
- en fantastisk stol. 

Stolen er minimalistisk og moderne med et 
stramt, skandinavisk design. Her er det gode 
og solide håndverket i fokus, med vakkert 
treverk i spennende, geometriske former. ETS 
brukes ofte i forsamlingslokaler og spisesoner 
som kafè, kantine, estaurant eller hjemme. 

Designer 
Oliver Conrad

ETS stolen har
• avstand mellom sete og rygg
• spritbar (syreherdet lakk)

 Valgmuligheter
• stoppet eller finert sete/rygg
• med eller uten armlene
• treverk i bjørk/eik
• overflate i svart/hvit 
 heldekkende lakk, beis 
 eller farge etter NCS kode 
• kunstskinn, polyester eller 
 ull fra Helland koll.
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Bobo
Bobo er en høyrygget og komfortabel 
ørelappestol med myke og avrundede former 
på armlene. Nozag fj ærer i seteputen og en 
stødig og fast ryggpute som gir deg mulighet 
for mange gode hvilestunder. 

Med sitt klassiske og hjemmekoselige utseende 
passer Bobo perfekt inn i hjemmet. Designer 

Tom Stepp

Bobo ørelappstol har
• avtagbart setetrekk
• myk sittepute med Nozag  
 fj ærer under
• 108° vinkel på sete/rygg

Valgmuligheter
• treverk i bjørk/eik
• overfl ate i svart/hvit 
 heldekkende lakk, beis 
 eller farge etter NCS kode 
• kunstskinn, polyester   
 eller ull fra Helland koll.
• fotskammel

Bobo
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Fjording
Fjording er resultatet av et grundig samarbeid 
mellom Karolinska Sykehus i Stockholm, 
designer Eva Nyberg og Helland Møbler. På 
bakgrunn av ønske om en ny helsestol og 
strenge krav til funksjonalitet og hygiene, så 
hvilestolen Fjording dagens lys. Et nøytralt 
og moderne formspråk gjør at stolen passer 
godt inn i fl ere type miljøer. Designer 

Eva Nyberg

Fjording
med hjul

Fjording

Valgmuligheter
• treverk i bjørk/eik
• overfl ate i svart/hvit 
 heldekkende lakk, beis eller  
 farge etter NCS kode 
• kunstskinn, polyester eller ull  
 fra Helland koll.
• skyvehåndtak på rygg
• pute for ekstra komfort
• ekstra høyde - opp til 5cm
• armleneputer
• fotskammel

Fjording hvilestol har
• trinnløs justering av rygg 
• 108-128�vinkel på sete/rygg
• justerbar setedybde
• individuelt sammenleggbare armlener
• godkjent personvekt opp til 250 kg
• tilrettelagt for fl ytting inn/ut av personer
• låsbare hjul og fotbrett

Hygienekrav
• ingen smussoppsamlende områder
• avstand mellom sete og rygg
• enkel å rengjøre
• kunstlær og tekstil som tåler spriting
• lakk som kan sprites
• avtakbart trekk som kan vaskes
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Tiara
Tiara er en nordisk designklassiker, som er 
stilren og nett i uttrykket. Tiara har en tykk og 
god sittepute og en utforming som gjør at du 
føler deg omsluttet når du synker ned i stolen. 
Samtidig gjør spilene at møbelet oppleves som 
lett og luftig i rommet. 

Tiara er ergonomisk formet, i tillegg til at de 
gripevennlige armlenene gjør den trygg og enkel 
å reise og opp og ned av stolen. 

Tiara serien har
• spilerygg
• tykk sittepute
• spritbar (syreherdet lakk)

Valgmuligheter
• treverk i bjørk/eik
• overfl ate i svart/hvit 
 heldekkende lakk, beis 
 eller farge etter NCS kode 
• kunstskinn, polyester eller 
 ull fra Helland koll.
• ekstra pute
• sklisikkert varetrekk, 
 vanntett
• fotskammel

Tiara 2-seterTiara stol Tiara gyngestol Tiara 
fotskammel

Designer 
Tone Nærø, MNIL
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En stødig stol med riktig 
sittehøyde er viktig for en god 
sitteopplevelse. Velg mellom 
stoler med/uten armlene, 
overstoppet sete eller rygg og 
forskjellige typer understell. 

Stoler

Lake 03

Duun overstoppet 
rygg

Bo

Lake 04

Bo bariatri

Modus

ETS

Modus med 
armlene

ETS med armlene

Duun

Modus bariatri

Lake 01 Lake 02Duun bariatri

Axo

Twin med treben

Pan med armlene

Twin med stålben

Pan

Twin med svingfot

Sid

Tiara

Sid med armlene

Tiara gyngestol

Svea Svea med armlene

24 25



Sittegruppene våre er enkle å 
tilpasse behovet og rommet 
de skal fylle. Lake benk finnes 
i 2,3,4 og 5-seter og Tiara 
kommer i stol/gyngestol og 
2-seter. De andre seriene kan 
bestilles i 1,2 og 3-seter. 

Sittegrupper

Bo Duun Duun overstoppet

Nordia høyrygget Lake benk

Pan

Nordia

Timeout Timeout benkTiara
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Hvilekomfort er alltid i fokus 
enten det er en komfortabel 
hvilestol for hjemmet eller en 
hvilestol med funksjonalitet 
tilpasset omsorgsinstitusjoner. 

Lenestoler

Duun bariatri Duun med hjul Duun med motorløft Duun overstoppet

ErgoBo Bobo Crew

Duun Pan Pan overstoppet Pan gyngestol

Fjording Fjording med hjul Gent Nordia

Nordia med fothviler

28 29



Salong og spisebord i et stort 
utvalg størrelser og med 
funksjoner som uttrekksplate, 
hev- og senk og understell i 
tre og stål. 

Bord

Ark spisebord Bo spisebord Comet salongbord

Duun spisebord Metro spisebord

Pan salongbord

Duun salongbord

Timeout salongbord Twin salongbordPan spisebord

HM-serien er laget for 
funksjonelle omsorgsenheter 
og leveres i slitesterke 
materialer. Velg mellom 
tresorter og laminatfarger. 

Andre møbler

Cube HM265 Nattbord

HM285 Trillebord HM280 Serveringsvogn

HM220 Sykehusnattbord

HM400 KlesskapVanntett beskyttelsetrekk Puter HM300 Klesskap
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HOVEDKONTOR, NORGE
Helland Møbler AS, Strandgata 25, NO-6265 Stordal, Norge
+47 70 27 90 00 | helland@helland.no | www.helland.no

Salgsteam Norge: 
Bjørn Hjelmseth +47 451 60 000  | bh@helland.no
Finn-Ole Grorud +47 922 65 579 | finn.ole.grorud@helland.no
Stein Nysæther +47 900 74 690 | stein@helland.no


