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Tradition
Tradition er en elegant og klassisk møbelserie, der 
passer perfekt ind i det kvalitetsbevidste og stilsikre 
hjem, hvor rene linier og enkelhed danner rammen 
om en indholdsrig hverdag.

Serien omfatter både drejelige lænestole, lænestole 
på 4 ben samt matchende sofamodeller. Derudover 
hører der til seriens stolemodeller også matchende 
fodskamler i 2 varianter. 

Traditions serien fås i mange flotte træfarver, ligesom 
der er mulighed for at vælge mellem en lang række 
læder- og tekstilkvaliteter.

De mange designmuligheder gør det nemt at 
finde en Tradition model som passer til den 
øvrige boligindretning og med flere forskellige 
komfortfunktioner som justerbar nakkestøtte 
og læne-/liggefunktion, bliver en Tradition 
lænestol eller sofa hurtigt den foretrukne plads i 
hjemmet. Desuden fås nogle af modellerne med 
sædeløft-funktion, hvilket gør dem særligt 
velegnede til seniorer.
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At en stol passer optimalt til brugeren 
er afgørende for komforten. Derfor 
leverer vi en del af Classic stolene i 3 
bredder og 3 siddehøjder for optimal 
individuel siddekomfort. Siddehøjden 
kan som option yderligere fintilpasses i 
intervallet 42 til 52 cm.

Vælg mellem  
3 stolebredder i 
3 siddehøjder

66 cm 70 cm 76 cm

52 cm
47 cm
42 cm

OPTIMAL KOMFORT

PLUS systemets særlige gasfjeder-
system styrer ryggens hældning trinløst 
og giver en sikker følelse af kvalitet og 
højeste komfort hver gang du læner dig 
tilbage eller justerer din siddeposition.  
Med PLUS systemet er det alene 
ryggens hældning der varieres, mens 
sædets position og vinkel 
forbliver fast. Det sikrer at 
sædets afstand til gulvet 
eller en fodskammel ikke 
ændrer sig, uanset ryggens 
position. 

PLUS system

Sædets position er 
fast uanset ryggens 
hældning
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Sorø Classic Standard er den velkendt og klassiske hvilestol der er Skandinaviens mest 
solgte seniorstol. Sorø Classic-serien omfatter flere modeller på 4 ben samt en drejeversion, 
alle med kabellås som standard. Fås også med PLUS-system samt med manuel- eller 
elektrisk sædeløft. Matchende fodskamler fås til alle modeller.

Sorø standard Sorø PLUS

Sorø PLUS manuel sædeløft Sorø elektrisk sædeløft Sorø Swing

Sorø Light

Classic

Fodskammel
Classic seriens matchende fodskamler 
fås i 2 varianter – standard med løft i 
puden og standard med magasin og 
venepumpe.

Vælger du fodskammel med magasin 
har du altid plads til TV-fjernbetjening 
eller avis og ugeblade.
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Elegance og Sense er to af vore nyeste udviklinger i Sorø serien. To meget lækre 
stole med et twist af retro stil. Elegance med den lette gavl og de kegleformede 
ben, og Sense med de elegante fuldpolstrede gavle. Begge modellerne fås med  
PLUSsystem for maksimal komfort. Opbygget på nosag fjedre og med koldskums  
hynder i både sæde og ryg. Elegance og Sense fås selvfølgelig med matchende fodskamler.

Elegance & Sense

Sorø PLUS Elegance Sorø PLUS Sense
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Til vores store udvalg af Sorø stole, findes naturligvis også flere matchende sofaer.   
Som en af de eneste producenter kan vi opfylde lige præcist dit behov for en komplet 
stue - endda med flere valgmuligheder. Vælg den lette Classic sofa med formspændt stel 
eller de elegante Elegance og Sense modeller med polstrede gavle. Man kan kombinere 
alle Sorø produkterne og danne sin egen lille ”familie” ud fra de mange modeller som vi 
tilbyder. 

Sofaerne er med nosag fjedre i bundrammen og koldskum i sæder og rygge. Alle rygge 
og sæder er flytbare, hvilket gør det muligt, at sikre ensartet slid, hvis man som de fleste 
har en favoritplads som anvendes mest. Alle vore sofaer leveres som 3 – 2 - 1 personers.

Sorø sofaer

Sorø Classis sofa

Sorø Elegance sofa 

Sorø Sense sofa
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Skagen og Løkken er luxuriøse kvalitets stole 
med massivt stel i eg eller bøg. Stolene er 
med regulerbar ryg, og som tilvalg tilbydes 
kabellås. Leveres i et stort udvalg af stof og 
læderkvaliteter i flere farver. Er monteret 
med koldskum i sæde og ryg.  Haslev er med 
samme stel som Sorø Classic men udført 
i flot formspændt træ. Alle 3 modeller har 
matchende fodskamler.

Massivt og 
formspændt træ

Haslev

Løkken

Skagen
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Skandinaviens mest solgte seniorstol,  
og ikke uden grund

Stramtsiddende betræk overalt

Indvendig stålramme

Formstøbt koldskum 53 kg

Mulighed for ekstra lændestøtte

Formstøbt koldskum 55 kg

Vinklet toppude giver
forbedret komfort

Mulighed for højde- 
justerbar pude/ 

magasin/venepumpe

7 stelfarver

7 stelfarver

Kabellås som standard

Leveres i 3 størrelser:
Small 66 cm bred, standard 70 cm bred og large 76 cm bred 

Som tilvalg kan siddehøjde tilpasses individuelt til kunden

Kvalitet og komfort
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Elektrisk sædeløft er en værdifuld komfortfunktion 
hvis man har brug for hjælp til både at sætte sig 
og rejse sig fra stolen igen. Sædefunktionerne 
og den trinløse ryghældning styres sikkert og 
komfortabelt med den enkle fjernkontrol.

Sorø med manuelt sædeløft og PLUS system i 
ryg, er en unik hjælpefunktionsstol, såfremt man 
har brug for aflastning af knæ, ryg og arme, når 
man henholdsvis skal rejse og sætte sig. Stolen 
har gas fjedrende PLUS system i ryggen, hvilket 
gør at man nemt og bekvemt lægger stolen 
tilbage i hvilestilling, og ryggen tilmed selv følger 
med op, hver gang man har behov for at justere 
sin siddeposition, blot ved et let tryk på det 
ergonomiske håndtag i siden. 
 
Stolen har låsefunktion i sædet og dette udløses 
let ved hjælp af håndtaget som er placeret mellem 
sæde og arm. Stolen kan indstilles i sædet efter 
vægt i 3 forskellige positioner (68 – 80 – 92 kg) 
alt afhængig af belastning, og bør indstilles 
herefter for at opnå bedst mulig udbytte af 
hjælpefunktionen. 

Sorø sædeløft

Møbler for livskvalitet

Hvad er bevægelsesfrihed egentlig værd?  
Det kan ikke gøres op i kroner og ører. Komfortfunk-
tionerne i en Tradition stol kan være med til at øge 
livskvaliteten og gøre hverdagen lidt lettere for ældre 
mennesker. Med et bredt sortiment med mange funk-
tioner og tilpasningsmuligheder kan vi skræddersy din 
nye lænestol præcis til dit behov. Tilpasset siddehøjde, 
ekstra bredt sæde, elektrisk sædeløft, inkontinensdug 
og ekstra lændestøtte er bare en del af det Tradition 
serien kan tilbyde. Tal med én af vore sælgere, så 
hjælper vi dig med at vælge din nye lænestol med den 
optimale komfort.
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Modeloversigt med dimensioner

En spændende lænestol med en række komfortfunktioner som låsbar 
drejefunktion,  højdejustering og læne-/liggefunktion. Med den låsbare 
drejefunktion vælger du selv i hvilken position stolen skal stå, og du undgår 
at stolen drejer utilsigtet, når du sætter dig eller rejser dig. For maksimal 
komfort kan siddehøjden hæves/sænkes så den passer præcis til dig. 

*Sorø Sædeløft fås kun i medium. Alle mål i centimeter

Sorø Swing

3 siddehøjder

Sorø Standard 
Sorø PLUS 
Sorø Light 
Sorø Sædeløft* 

Sorø Elegance  
Sorø Elegance PLUS

76

MediumSmall Large

Medium

52 
47 
42

114 
109 
104

48

697066 42

41

49

48

76 40

41

52
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74

43

106



Alle mål i centimeter.

3 siddehøjder

3 siddehøjder

Sorø Sence 
Sorø Sense PLUS

Sorø Classic sofa 

Sorø Elegance sofa  

Sorø Sense sofa

Løkken  
Skagen

Haslev 

Sorø Swing

Medium

48

76 40

42

52

47

48

7275 48

42

Medium

Medium

Medium

48

47

48

48

69

69

70

70

42

42

45

41

56

49

114 
109 
104

93 
88 
83

52 
47 
42

52 
47 
42

49

73

87

43

49

79

90

47

49

79

74

75

75
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47
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PLUSsystem

Komfortfunktioner  
og tilbehør:

Elektrisk rygjustering

Manuel sædeløft

Elektrisk sædeløft

Ekstra lændestøtte

Nakkepude

Aftageligt vaskbart sædeovertræk med  

inkontinensdug

Integreret inkontinensdug

Fodskammel med magasin

PLUS System

Venepumpe/fodstøtte

Individuel siddehøjde 42-52 cm

Forhandler:

42-52 cm


