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Möbler för
ett vuxet hem
Vår historia börjar i Stordal, en liten by på Sunnmöre, i 1947. 
Familjen Helland börjar designa och tillverka möbler för att möta 
efterfrågan under efterkrigstiden och startar Helland Lenestols-
fabrik. I slutet av 1960-talet går Helland in på den offentliga 
marknaden. 

Grundaren Johan Hellands filosofi var ”Sakta uppåt och framåt, 
aldrig tillbaka”. Detta har vi tagit med oss och det återspeglas i 
utvecklingen av våra möbler. Redan från start har vi tänkt håll-
bart och tillverkat varaktiga och genomtänkta möbler. Med en 
formsäker design, flexibla lösningar och hög kvalitet har vi byggt 
upp en stark position på marknaden. 

← Helland Lenestolsfabrik
i Stordal, Møre og Romsdal
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Vi tror att möbler som är anpassade efter livssituation och 
ålder ger dig bättre livskvalitet och hälsa. Kroppen förändras 
under hela livet, men speciellt när man blir äldre är sitt- och 
viloupplevelsen viktig för trivsel och välmående, oavsett om 
det är hemma eller på ett boende. Bra seniorpolitik handlar om 
hur man bäst sköter en vardag i hemmet eller på ett boende. 

Våra möbler ger större frihet i vardagen eftersom: 
• de har högre sitthöjd, bra armstöd och fastare stoppning 
 möblerna är nätta och väger inte så mycket, därmed också 
• enklare att förflytta 
• tvättbara ytor, vattentäta sittskydd och tvättbara sits- och   
 ryggklädslar 
• de är funktionellt utformade med en modern design 

Ett självständigt liv

↑ Möbler för seniorer sedan 1947
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↑ Bra viloställning är vår hjärtesak
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”När vi har hittat vår 
egen självständighet 

längtar vi efter att be-
hålla den så länge 

som möjligt ”

Självständighet
Vi vill bo hemma så länge vi 
kan. Det är därför bra att tänka
på vad som är viktigt de när-
maste åren. Små justeringar 
och smarta val i hemmet kan 
ge dig den självständighet och 
frihet som behövs för att klara 
sig själv.
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För oss handlar hållbar möbelproduktion om mer än kompo-
nenter och material som inte är skadliga för miljön. Våra möbler 
kommer att hålla i årtionden och kan användas av generationer 
utan att gå sönder.  

När vi lanserar en ny produkt bygger den på en gedigen kunskap 
om användarens behov och funktionalitet samt att möbeln får 
ett estetiskt utseende. 

Så tänker vi hållbarhet
• Helland Refurn - uppgradering och byte av komponenter 
 för att förlänga möbelns livslängd. 
• höga materialkrav. Allt trä är FSC-certifi erat. 
• ISO-14001 certifi erad - miljökrav på produkt, avfall, arbetsmiljö  
 och sociala förhållanden. 

Hållbarhet

SVANEMERKET

Undertittel
1234 5678
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↑ Hållbarhet handlar om solidaritet och 
omtanke för kommande generationer
– som tillägg till alla de som lever idag
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Crew
Crew är en nätt vilfåtölj i en tidlös skandinavisk 
design. Den stabila trästommen ger dig en 
mycket bra stadga även när ryggen är utdragen 
till ett nästan horisontellt viloläge.

Crew har en mjuk och stadig stoppning som 
ger samma goda vilkomfort såväl för korta som 
långa pauser. De greppvänliga armstöden och 
sitthöjden gör att fåtöljen är väldigt  lätt att ta 
sig upp och ned i.

Designer 
Helge Taraldsen
MNIL

Crew vilfåtölj har:
• avtagbar klädsel sits/rygg
• löstagbar nackkudde m/  
 avtagbar klädsel
• steglös reglering av rygg
• 100-143 gr vinkel på sits/rygg
• extra sitthöjd upp till 5 cm
• testad för 150 kg

Valmöjligheter
• stomme i björk och ek
• svart/vit heltäckande lack,
 bets och speciallack enl.   
 önskad NCS kod
• klädsel i konstläder, 
 polyester eller ulltyg från  
 Helland samling
• armstödstoppar
• fotpall

Crew
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↑ Crew vilfåtölj är framtagen för både korta 
och långa vilopauser. Crew passar alla och är 
den ultimata vilfåtöljen.
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ETS

Designer 
Oliver Conrad

ETS stolen har
• mellanrum mellan sits/rygg
• spritbar lack 

Valmöjligheter:
• stoppad eller fanerad 
 sits/rygg
• med eller utan armstöd
• stomme i björk/ek
• klädsel i konstläder, 
 polyester eller ulltyg från  
 Helland samling

Svart lackEkBjörkEkEkEk

ETS-stolen är döpt till ”Ein Toller Stuhl” av 
designern Oliver Conrad. På svenska betyder 
det ”En fantastisk stol”. Stolens formstarka 
design bevisar att Oliver har uppnått just det 
- en fantastisk stol. 

Stolen är minimalistisk och modern med en
stram skandinavisk design. Här är det fina och
gedigna hantverket i fokus, med ett vackert 
träverk i spännande geometriska former. ETS 
används ofta till mötesrum, kaféer, olika typer 
av matsalar och till restauranger. 
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Bobo
Bobo är en bekväm öronlappsfåtölj med hög 
rygg och mjuka, rundade former på armstöden. 
Nozagfj ädring i sittdynan och en stabil fast 
ryggdyna ger dig möjlighet till många sköna 
vilostunder. Med sin klassiska och hemtrevliga 
design är det lätt att få Bobo att passa in i ditt 
hem.

Designer 
Tom Stepp

Bobo öronlappsfåtölj har
• avtagbar sitsklädsel
• mjuk sittdyna med Nozag 
 fj ädring i stommen
• vinkel sits/rygg 108°

Valmöjlighet:
• stomme i björk/ek
• heltäckande lack svart/vit,
 bets eller speciallack efter  
 önskad NCS kod
• klädsel i konstläder, 
 polyester eller ulltyg från  
 Helland samling
• fotpall

Bobo
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Fjording
Fjording är resultat av ett fi nt samarbete mellan 
Karolinska Sjukhuset i Stockholm, designer Eva 
Nyberg och Helland Möbler. Med önskan om 
att ta fram en ny vårdfåtölj med hårda krav på
funktion och hygienkrav så fi ck Fjording se 
dagens ljus. Ett neutralt och modernt formspråk
vilket gör att fåtöljen passar in i de fl esta miljöer.

Designer 
Eva Nyberg

Fjording
med hjul

Fjording

Alternativ:
• stomme i björk/ek
• heltäckande lack svart/vit,
 bets eller speciallack enl.  
 NCS kod
• klädsel i konstläder, 
 polyester eller ulltyg från  
 Helland samling
• draghandtag i rygg
• förhöjningskudde 
• extra sitthöjd upp till 5 cm
• armstöds toppar
• fotpall

Produktegenskaper
• steglös justering av rygg
• sits/rygg vinkel 108-128 grader
• ställbart sittdjup
• individuellt fällbara armstöd
• godkänd för 250 kg
• lätt att hjälpa person i och ur fåtöljen
• fotplatta och draghandtag
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Hygienkrav
• inga smutssamlande platser
• avstånd mellan sits och rygg.
• lätt att göra ren
• konstläder som tål att spritas
• spritbar lack
• avtagbar klädsel som är tvättbar
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Tiara
Tiara är en nordisk designklassiker som är stilren 
och snygg i sitt uttryck. Tiara har en tjock och 
skön sittdyna och en design som gör att du 
känner dig omsluten när du sitter ner i stolen. 
Ryggen med spjälor ger ett nätt och luftigt 
intryck i rummet. 

Tiara är ergonomiskt utformad med de grepp-
vänliga armstöden som gör den känns säker och 
enkel att använda.

Tiara serien har
• rygg med spjälor
• tjock sits
• spritbar lack

Valgmuligheter
• stomme i björk/ek
• heltäckande lack svart/vit,
 bets eller speciallack enl.  
 NCS kod
• klädsel i konstläder, 
 polyester eller ulltyg från  
 Helland samling
• extra rygg/sidokudde
• fotpall

Designer 
Tone Nærø, MNIL

Tiara 2-sitsTiara stol Tiara gungstol Tiara  fotpall
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Välj mellan stolar med/utan 
armstöd, klädd sits/rygg och 
många olika stativ.

Stolar

Lake 03

Duun helklädd

Bo

Lake 04

Bo bariatri

Modus

ETS

Modus med 
armstöd

ETS med armstöd

Duun

Modus bariatri

Lake 01 Lake 02Duun bariatri

Axo
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Twin med träben

Pan med armstöd

Twin med stålben

Pan

Twin snurr stol

Sid

Tiara

Sid med armstöd

Tiara gungstol

Svea Svea med armstöd
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Lake balkmöbel finns som 
2-3-4-5 sits. Tiara serien har 
gungstol, stol och 2-sits.
De andra sittgrupper finns 
som 1-2-3 sits.

Soffor

Bo Duun Duun helklädd

Nordia hög rygg Lake bänk

Pan

Nordia

Timeout Timeout bänkTiara
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Sittkomfort har största fokus 
för alla våra vilfåtöljer.

Vilfåtölj

Duun bariatri Duun med hjul Duun med motorlyft Duun helklädd

Bo Bobo

Duun

Crew
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Ergo

Pan Pan helklädd Pan gungstol

Fjording Fjording med hjul Gent Nordia

Nordia med motor 
och integrerat fotstöd
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Soff- och matbord i ett stort 
urval, höj-sänk, olika stativ 
och bordskivor i trä och 
laminat.

Bord

Ark matbord Bo matbord Comet soffbord

Duun matbord Metro matbord

Pan soffbord

Duun soffbord

Timeout soffbord Twin soffbordPan matbord
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HM-serien levereras i 
slitstarkt material som 
melamin och laminat i 
olika kulörer.

Övriga möbler

Cube modulserie HM265 sängbord 

HM285 rullbord HM280 serveringsvagn  

HM220 sängbord 

HM400 GarderobskåpSitsskydd vattentät undersida Prydnadskudde HM300 Garderobskåp
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HUVUDKONTOR, NORGE
Helland Møbler AS, Strandgata 25, NO-6265 Stordal, Norge
+47 70 27 90 00 | helland@helland.no | www.helland.no

FÖRSÄLJNINGS KONTOR, SVERIGE
Helland Møbler AS, Polstjärnevägen 2, SE-743 40 Storvreta
+46 (0) 70 19 000 81 | johan@helland.se | www.helland.se

Showroom Stockholm: Tobaksspinnargatan 8, 117 36 Stockholm
+46 72 218 55 30

Säljteam Sverige: 
Johan Lysholm: +46 70 19 000 81 | johan@helland.se
Florence Blomqvist: +46 72 21 222 33 | florence@helland.se
Mia Karlsson: +46 72 218 5530 | mia@helland.se


