


Viljestyrka, stolthet och ett ordentligt utfört arbete har alltid varit det cen-

trala för oss i Brunstad. Det var det som drev Hjalmar Brunstad (1919-

1974) när han började tillverka trästolar 1941. Den då 22-årige hantverk- 

aren kunde knappast ana att Brunstad skulle bli en av Skandinaviens 

ledande möbeltillverkare, men under de följande åren tog han möbel-

produktionen från en källarlokal till dagens moderna fabrik i Sykkylven. 

Den första perioden präglades av enkla omständigheter och stressade 

arbetsdagar. Ändå höll hantverkarna humöret uppe och hade arbets-

lust och skaparglädje. De såg med stolthet på de färdiga produkterna. 

Under efterkrigstiden blev behovet av möbler större än tidigare, och 

till gången till material blev också bättre. Hjalmar Brunstad trodde på en 

ljus framtid för möbelindustrin, och den ambitiösa hantverkaren foku-

serade produktionen på fåtöljer och salongsgrupper. Fler skulle få njuta 

av de bekväma kvalitetsmöblerna. Möblerna blev en samlingsplats för 

familjen och en plats för lugn och ro.  

Helge Brunstad följde sin fars fotspår och tog över fabriken i 1974, när han 

var 23 år gammal. Året därpå började Brunstad med export. Idag är Norge 

fortfarande vår största marknad, medan Sverige och Danmark står för större 

delen av exporthandeln.

Hjalmar och Helge Brunstad var båda kända för att ha ett öga för tyger  

och en god känsla för formgivning. Ett fokus på gediget hantverk, 

hållbara möbeltyger och utmärkt material i kombination med klassisk 

skandinavisk design är något vi har bevarat och förnyat i takt med ut-

vecklingen. Vi är mycket stolta över att föra vidare Brunstadfamiljens 

värderingar och tillvägagångssätt inom möbelindustrin.

Kvalitet, komfort och design är de tre viktigaste orden för oss när vi ut- 

vecklar möbler som ska hänföra dig. Vi vill att du ska njuta av att slå dig 

ner i din möbel, och att du ska glädja dig över den varje dag och under 

en lång tid. Möbler från Brunstad är äkta hantverk och gjorda för att 

hålla, ofta i flera generationer. 

Vi ställer höga kvalitetskrav och väljer bara de bästa materialen och lös-

ningarna för de möbler vi producerar. Möblerna ska vara bland de mest 

bekväma och hållbara på marknaden. Sittdynor i skum säkerställer hög 

spänstighet och bra sidostöd. Detta ger maximal komfort oavsett var du 

sitter i möblerna. Även efter år av användning kommer möblerna att be-

hålla sin ursprungliga form och kvalitet, eftersom Brunstad prioriterar 

hållbarheten i alla delar. 

Brunstad lägger stor vikt vid formgivningen och strävar efter att ligga i 

utvecklingens framkant. Din möbel ska vara tidsenlig och funktionell 

både idag och i framtiden. 

H I STO R I A ,  VÄ R D E N  &  F I LO S O F I

BRUNSTAD

Sidan 1941

STOLTHET HAR

ALLTID VARIT KÄRNAN

I VAD VI GÖR



Varje enskild möbel är på sin egen resa i fabriken, där vi kombinerar ett 

gediget hantverk med dagens teknik. Alla delar hanteras av människor 

vid moderna maskiner. Produktionen startar med fräsning av virke, ra-

marna monteras och benen målas i lackverkstaden. Alla komponenter 

färdigställs och resan går sedan vidare till tygtillskärning eller skinn-

stansning. Det är här möblerna får sin personlighet, baserat på kundens 

order, som följer möbeln under resten av resan. Överdragen får sina 

skräddarsydda sömmar vid symaskinerna, där ett skarpt öga och en sta-

GEDIGET HANTVERK,

UTMÄRKT MATERIAL OCH 

SKANDINAVISK DESIGN

dig hand är en självklarhet. Nu återstår det bara att dra på klädseln, och 

en unik möbel är redo för packning och leverans. 

I Brunstad samarbetar vi med flera lokala producenter, vilket gör våra 

möbler både lokala och miljövänliga. Vår kunskap om material och 

syste matisk provning av material gör att vi kan ge dig 10 års garanti på 

både sittdynor och ramverk. (Garantin gäller från den 1 november 2012 

utan retroaktiv verkan för möbler tillverkade före detta datum).
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 Arild Alnes & Helge Taraldsen



Nordic Warmth ska beskriva för dig som kund hur upplevelsen av den 

nya möbeln från Brunstad kommer att vara. Samtidigt som du känner 

den varma, äkta och nära känslan ska du veta att möbeln du sitter i har 

sin bas i norsk tradition, kultur och historia. 

Bladet i vår nya logotyp visar dig att element från naturen är viktigt för 

oss. Möbler av naturliga material hjälper dig att falla till ro och hitta ny 

energi i vardagen. Mönster, färger och former som inspirerats av den 

nordiska naturen förenas för att ge dig den bästa upplevelsen. 

Såsom årstiderna förändrar bladet, är också möbler från Brunstad under 

ständig förändring. Vi följer med i tiden och arbetar för att du ska få en 

stilren kvalitetsmöbel.

Precis som ett blad är din möbel unik. Som kund kan du själv styra både 

material, färg, armstöd och ben efter eget tycke. Tillsammans skapar 

vi uttryck som väcker kreativiteten samtidigt som det lugnar sinnena. 
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IDUN  

 Arild Alnes

NORDIC WARMTH

BRUNSTAD 

Nordic Warmth



De är kreativa, lösningsorienterade och erfarna. Brunstad har sedan 

1982 haft ett nära samarbete med möbelformgivarna Arild Alnes och 

Helge Taraldsen, och under de senaste åren har vi också inlett samarbe-

ten med nya formgivare som kommer att vara med och lyfta Brunstad 

in i framtiden.

Skapandeprocessen börjar alltid med ett förslag som grundar sig på 

marknadens behov eller ett behov av förnyelse. Det formgivarna först 

och främst tänker på när de ska utarbeta sina idéskisser är de människor 

som ska njuta av de nya möblerna. Hur ser dessa människors livsstil ut 

och vilka behov har de? Hur används möblerna i hemmet? Allt detta 

spelar in i valet av design och Brunstad håller sig à jour med internatio-

nella trender som vi anpassar till den nordiska mentaliteten.

Efter flera utvärderingsomgångar och skissförslag byggs en prototyp. 

Detta är kanske den mest spännande delen av processen. Fungerar  

möbeln som form i rummet? Har vi tagit till vara på både komfort och 

design? Nu kan formgivarna för första gången gå runt möbeln och titta 

på den från alla vinklar. Sedan görs de nödvändiga justeringarna.

Formgivarna har ett tätt samarbete med de duktiga produktut vecklarna 

på Brunstad. Många års samarbete har lett till en bra relation som  

bygger på ömsesidig förståelse och tillit. Formgivaren av en möbel be-

söker fabriken regelbundet och arbetar fysiskt med framtagningen av 

proto typer. De svetsar, bearbetar träet samt modellerar skum för att 

kunna skapa den rätta upplevelsen av möblerna de har ritat. Alla sinnen  

används och glädjen över att arbeta med form och funktion är stor. 

Att skapa en ny möbel är lika spännande varje gång, och som formgivare  

måste man ha tålamod tills det slutliga resultatet är klart. Från den  

första skissen tills möblerna är i butiken tar det oftast upp till ett år. 

Möblerna från Brunstad skall anpassas till tiden, dagens livsstil och olika 

typer av människor. Vi lever i ett aktivt samhälle med stressiga vardagar.  

På helger och helgdagar är det därför viktigt med rekreation både inom-

hus och utomhus. Din nya möbel ska vara en av anledningarna till att 

du inte kan vänta med att komma hem och finna ro i både kropp och själ. 
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SKAPA NYA 

MÖBLER

SVEIN ASBJØRNSEN

MÖBELDESIGNER MNIL .

Drivare av Sap Design sedan 1989. 
 Nær samarbete med 

Jarle Slyngstad

ARILD ALNES

MÖBELDESIGNER MNIL .

Medlem av designbyrån Arild & 
Helge från 1982 till 2008. Har sedan 

arbetat frilans för Brunstad.

JARLE SLYNGSTAD
DESIGNER MNIL

Frilans som Jarle Slyngstad Industrial 
Design. Nær samarbete med  

SapDesign.

HELGE TARALDSEN

MÖBELDESIGNER MNIL .

Medlem av designbyrån Arild & 
Helge från 1982 till 2008. Har sedan 

arbetat frilans för Brunstad.

CETA  

 Svein Asbjørnsen & Jarle Slyngstad



EVEREST

En ny och spännande modulsoffa med höga ben. Soffans utseende kan 

varieras beroende på vilka armstöd, sitt- och ryggdynor du väljer. Det 

går att välja mellan tre olika armstöd, tre olika ryggdynor och två olika 

sittdynor så att du kan skapa en egen prägel på soffan. Everest kan fram-
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stå som stram och fyrkantig eller mjuk och organisk – du bestämmer 

själv. Everest kan sättas ihop till en hörnsoffa eller levereras som en 3,-

2,5 eller 1,5 sits soffa. Den kan levereras med träben i olika betsvarianter 

eller blanka aluminiumben.

ARILD ALNES

En härlig soffa som ger en luftig känsla, även i läderklädsel. De höga och snedställda benen ger en modern 

retrokänsla. 

EVEREST 

 Arild Alnes
EVEREST 3,5 SITS

Hel sits, soft ryggkuddar, A armstöd.
EVEREST 3,5 SITS

Delad sits, fast rygg, B armstöd
EVEREST 3,5 SITS

Hel sits, multikuddar i rygg, C armstöd
EVEREST PALL



SYSTEM+

Lägenhet, hus eller sommarstuga? Kompakta mått – dock inte på bekostnad av sittutrymmet – gör SYSTEM+ 

till ett av marknadens mest lättplacerade modulsystem.

Sätt ihop en soffa med de moduler du önskar och placera den i ett rum

i samma storlek som ditt vardagsrum. Med sina nätta mått passar  

System+ in på de flesta ställen. Självbärande och fasta ryggdynor gör att 

soffan tar liten plats, och formgjutna kallskumdynor ger bättre ergono-

misk passform enn traditionella dynor.

System+ består av många olika modeller som kan använda samma mo-

duler. Formen på armstöden och sitsen är det enda som skiljer de olika 

modellerna från varandra
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Du kan också välja att sätta på en nackkudde. Denna kan flyttas till 

önskad sits.

Brunstad har ett stort urval färger på textilier och läder. Benen kan an-

tingen fås i krom eller trä, betsade i en färg som passar till din övriga 

inredning. Be våra återförsäljare om tips och råd eller ta dig tid och 

bläddra igenom vår breda tyg- och läderkollektion. Bygg din egen  

System+ uppsättning eller andra soffor i 3D på www.brunstad.se.

SYSTEM+ AMI 

3 sits

SYSTEM+ MALIN 

Modul 21V+81H

ARILD ALNES & HELGE TARALDSEN

SYSTEM+ 

Ami
SYSTEM+ 

Thea
SYSTEM+ 

Fia
SYSTEM+ 

Malin
SYSTEM+ FIA

Arild Alnes & Helge Taraldsen

SYSTEM+ FIA 

Modul 21V+81H
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LÅG ORIGINAL LARGEDELTA

Med den inbyggda steglösa glidfunktionen och det aktiva nackstödet 

kommer du att uppleva en unik sittkomfort. Detta ger kroppen ett be-

kvämt och ergonomiskt stöd oavsett vilken position du väljer. Delta 

finns i många olika utföranden. När du hittat din favorit är det bara att 

luta dig tillbaka och njuta av den goda komforten.

Alla Delta fåtöljer levereras med ett egenutvecklat, patenterat beslag 

för höjdjustering av sittdynan. Vi kallar systemet Brunstad Adaptive 

Comfort -BAC (Pat. Pend.). Med ett enkelt handgrepp kan sätet flyttas 

uppåt eller nedåt så att sittvinkeln kan anpassas utifrån personens längd 

och preferens för en optimal sittställning.

Med sitt enkla, klassiska formspråk är Delta-fåtöljen ett bra tillskott till den skandinaviska möbelkulturen, 

och redan en etablerad klassiker.

Skillnaden mellan Delta-utförandena är om stolen har svängbart under-

rede eller fyra ben och om den har armstödsdynor eller ej. Det är samma 

sists och ryggdyna i samtliga utföranden så sittkomforten är den samma 

oavsett om du väljer Delta Legend eller Delta Swing. 

Alla utföranden går att få i låg version och i modell Large med 7 cm 

högre och 4 cm bredare rygg. Delta Swing kan levereras med eller utan 

gungfunktion. Alla modeller kan levereras både i tyg, läder och i får-

skinn. Vår fårskinnskvalitè levereras av Scandilock.

ARILD ALNES & HELGE TARALDSEN
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DELTA 

Adventure
DELTA 

Comfort
DELTA 

Legend
DELTA 

Pluss
DELTA 

Swing
DELTA LEGEND 

 Arild Alnes & Helge Taraldsen



NEW ARIZONA

Arild Alnes
ATHEN

Arild Alnes & Helge Taraldsen



FANNY

Arild Alnes
WESTON

Arild Alnes

NOOR

Helge Taraldsen

HAPPY

Arild Alnes & Helge Taraldsen

OLIVIA

Arild Alnes

STREAM

Arild Alnes & Helge Taraldsen

NEW ARIZONA

Arild Alnes

IDUN

Arild Alnes

VICTORIA

Arild Alnes

SYSTEM+

Arild Alnes & Helge Taraldsen

SOFFOR

EVEREST

Arild Alnes

DELTA

Arild Alnes & Helge Taraldsen
AMANDA 

Helge Taraldsen
SYSTEM+ HØY FÅTÖLJ FIA 

Arild Alnes & Helge Taraldsen

STING

Arild Alnes & Helge Taraldsen

ATHEN

Arild Alnes & Helge Taraldsen

SMILE

Arild Alnes & Helge Taraldsen
EPOS

Arild Alnes & Helge Taraldsen
CETA

Svein Asbjørnsen & Jarle Slyngstad

FÅTÖLJER

DESIGN OG LAYOUT

ELLE mELLE   

STYLING

Åshild Sævik
Susanne Swegen

FOTO

Johan Holmquist
Kristin Støylen

MAXIPALL

Arild Alnes & Helge Taraldsen
029 PALL

Arild Alnes & Helge Taraldsen
EVEREST PALL

Arild Alnes
STREAM PALL

Arild Alnes & Helge Taraldsen

SE BILDER AV MÖBLERNA 

I DITT EGET VARDAGSRUM!

På brunstad.se kan du bygga din egen 
möbel i 3D och sätta på tyg och färger 
efter eget önskemål.

FÖRBEHÅLL 

Vi tar förbehåll om ev. tryckfel och 
designmässiga ändringar.

FÖLJ OSS

Vil du dela en bild 
på Instagram, tagga det med 

#brunstad

Brunstad_no

Brunstad AS



BRUNSTAD AS

 Sykkylvsvegen 415, N-6230 Sykkylven
+47 70 24 60 00

marked@brunstad.no
www.brunstad.se

1: Pall   2: Everest och Delta Harmony  3: Sting  STARTSIDAN: Idun
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