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Omslagsbild: Edge Natural Oak modulbokhylla, soffa Somerville 
Seaside i tyg Englesson Linen, soff- och lampbord 2000 i Natural Oak.



Nya Edge modulförvaring

Edge modulbokhylla i Natural Oak,  soffa Somerville Seaside i tyg Englesson Linen, soff- och lampbord 2000 i Natural Oak.

Edge är en helt ny modulserie från Englesson. Med sin kontemporära karaktär och nätta 
modulstorlek passar Edge lika bra för den lilla lägenheten i stan till villan med gott om plats.

Inspirationen kommer från det nordiskt rena och enkla formspråket med influenser av 
klassisk Townhouse-stil från den amerikanska östkusten. Karaktäristiskt för Edge är den 
genomgående diagonala skärningen av modulernas hörn samt den lätt fasade framkanten 
som skapar ett lättare, elegantare och mer bearbetat intryck.

Edge serien kommer i tre färger, Edge Black, en sober svartgrå nyans i ek. Natural Oak, en 
speciallackad ek som ger fullgott skydd samt en vitlackad version, Edge White.

Edge erbjuds som färdigkonfigurerade modeller men är utvecklat i moduler vilket gör det 
möjligt att konfigurera precis som man vill. Bygg din egen bokhylla på www.englesson.se

Edge Natural Oak Edge Black Edge White

Sedan 1964 har familjeföretaget Englesson i Djursholm tillverkat svenskdesignade möbler 
kända för sin höga kvalitet. Design och produktutveckling sker i Sverige och alla möbler 
och sängar tillverkas för hand och med stor omsorg i Englessons egen möbelfabrik.  
Produktionsanläggningen är en av Europas modernaste på 14000 m2 och omfattar snickeri, 
måleri, tapetserarverkstad och lager.  

År 2015 mottog vi utmärkelsen ”Årets möbelleverantör” som koras av möbelbranschens 
organisation. För oss är genuint hantverk och noggrannhet en självklar måttstock för 
hållbarhet, kvalitet och komfort.

Känslan i Englessons möbler är klassisk med inspiration från skärgården och amerikanska 
östkusten. Serien Stockholm är fortfarande lika älskad och populär och har utvecklats på 
ett modernt sätt med t ex byggbara modulbokhyllor och garderober som möter vår tids krav 
från konsumenter. Englesson har lång tradition av ett brett tygsortiment och du kan få 
din nya soffa och säng klädd i ditt favorittyg från Designers Guild, Mark Alexander, Ralph 
Lauren eller William Yeoward m fl. 

Låt oss inspirera dig! 
Med Englessons stora urval av möbler för vardagsrum, matrum och sovrum skapar du ett 
samstämt och harmoniskt hem i en stil som är lika personlig som ombonad, funktionell 
och vacker! Ett hem att umgås och leva i, med möbler du trivs med länge!

För mer inspiration besök www.englesson.se
Familjen Englesson samlad i en mässingssäng tillverkad av Staffan Englesson på 60-talet.  
Englesson-logotypen är Staffans namnteckning.



Stockholm Grey modulbokhylla



Stockholm Grey modulbokhylla Bord Edge Natural Oak, Stol Brooklyn i tyg Pelham från Mark Alexander



Edge Natural Oak modulbokhylla, soffa Somerville Seaside i tyg Englesson Linen, soff- och lampbord 2000 i Natural Oak





Edge Black modulförvaring



Edge Black modulförvaring, pall och soffa Somerville Townhouse i tyg Riveau från Designers Guild, soffbord 2000 svartlack, lampbord av Edge Black modulförvaring 



Matbord Edge Black och stolar Brooklyn i tyg Retro från Mark Alexander



Edge Black modulförvaring



Vägghängt sängbord Edge Black modulförvaring



Impression Continentalsäng och gavel Chelsea i tyg Oat, vägghängt sängbord Edge Black modulförvaring



Stockholm Grey modulbokhylla, soffa Howard medium 3,5-sits och fåtöljer Howard medium i tyg Englesson Linen och soffbord Krysset Dark Oak



Stockholm Grey vitrinskåp, soffa Howard medium 3-sits 
i tyg Englesson Piquet, soffbord StockholmHoward medium divaner i tyg Brera lino från Designers Guild, lampbord 2000 Dark Oak



Stockholm Whitewash modulförvaring



Stockholm Whitewash matbord och stol Classic i tyg Brera lino från Designers Guild



Soffa Strömstad i tyg Retro från Mark Alexander och soffbord Sirius Dark Oak, Strömstad divan i tyg Pelham från Mark Alexander, lampbord 2000 Dark Oak







Divan Strömstad i tyg Retro från Mark Alexander, soffa Carlton i tyg Pelham från Mark Alexander, soffbord 2000 svartlack, fåtöljer Strömstad  i tyg Pelham från Mark Alexander, modulbokhylla Stockholm Grey



Stockholm Black modulbokhylla, soffa Carlton i tyg Omega från Linwood, soffbord och lampbord 2000 Dark Oak, Strömstad divan i tyg Retro från Mark Alexander





Englesson Sverige AB, Östbergavägen 16, SE-182 62 Djursholm, Sweden
Telefon: +46 (0)8 753 07 80, Fax: +46 (0)8 755 84 52 
info@englesson.com, www.englesson.se

V
i reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar, prisjusteringar och eventuella färgavvikelser.
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