
INNOVATIVT DANSK
KOMFORT & DESIGN



SØREN LUND · SIDEN 1963
GODT DESIGN STARTER MED KÆRLIGHEDEN TIL HÅNDVÆRKET 

Søren Lund har siden 1963 været kendt for stolte traditioner for kvalitetshåndværk, fleksibilitet 
og gode råmaterialer - præsenteret i nyt og klassisk design. Ikke meget har ændret sig i møbel-
værkstedet siden 60’erne. Omdrejningspunktet er stadig det gedigne håndværk, skabt af 
lokale fagfolk. Søren Lund bygger videre på dette, med fokus på bæredygtighed, design og 
dansk kvalitet.

BÆREDYGTIG DANSK PRODUKTION ER FUNDAMENTET 
Søren Lunds varemærke er 100% dansk producerede møbler, designet af  Søren Lund selv og 
skabt i hænderne af stolte møbelsnedkere og møbelpolstrere i balance mellem funktion, komfort 
og æstetik. Søren Lund-møbler er skabt i et sikkert og stringent nordisk formsprog, skabt til at in-
drette med og til at blive brugt - i og af generationer. De første af sofaerne fra 60’erne ses stadig 
mange steder fuldt funktionsdygtige. 

DANSK DESIGN, DANSK KVALITET, DANSK PRODUKTION*
Søren Lund vil fortsat producere møbler på fabrikken i Tørring, med den smukke udsigt til 
marker og Randers fjord. Vi benytter os af danske underleverandører, da dette understøtter 
fleksible, hurtige og mere bæredygtige leverancer. Den lokale produktion sikrer også mulighed 
for at levere designmøbler i specialmål til glæde for de kunder, som har specifikke ønsker.

UNDERLEVERANDØRER / MATERIALE OPRINDELSE*
Design: Søren Lund, Tørring · Produktion: Søren Lund, Tørring Stel: Hadsund
Stof: Danmark/Europa · Puder: Års og Odense · Læder: Jylland/Sverige

Please be seated!







SL 407

Denne unikke stol er en nyfortolket klasiker. Med sit organiske look og ultra 

lette og enkelte udtryk er den perfekt til din næste stille stun. 

For Sl 407-stolen er det ikke kun siddekomforten der er i top men det smukke 

møbel er designet til at komplimentere dit hjems stil og klasse.

Specifikationer SL 407: 
Højde: 102 cm · Længde: 78 cm
Dybde: 90 cm  · Sædehøjde: 42cm
Sædedybde: 53 cm
Varianter SL 407/sk.: 57 x 45 xH41

møbel er designet til at komplimentere dit hjems stil og klasse.

 42cm

 57 x 45 xH41

HJEMMETS BEDSTE SIDDEPLADS





SL 614 SERIE

ALSIDIG OG AFSLAPPET 

Specifikationer SL 614, 2 1/2: 
Højde: 80 cm · Længde: 208 cm · Dybde: 86 cm Ryghøjde: 40 cm
Sædehøjde: 47cm · Sædedybde: 60 cm · Armhøjde: 53 cm · Benhøjde: 21 cm
Ryghynde: 50% dun/50% granulat · Sædehynde: Duntop

Vi er stolte af dette medlem af vores nye kollektion.
Med dens smalle forkant og slanke arme har den et
stilfuldt og enkelt udtryk. Samtidig inviterer de bløde
hynder til afslapning i  topklasse. 

SL-614 er en klassisk kassesofa spicet op med ny 
nordisk design, hvor komfort og design er forenet. 





Specifikationer SL 611/LH STOL: 
Højde: 94 cm · Længde: 75 cm · Dybde: 86 cm 
Ryghøjde/nakke: 35/51 cm · Sædehøjde: 45 cm
Sædedybde: 60 cm · Armhøjde: 37 cm
Benhøjde: 21 cm

Dette er en ny klassiker med et tidløst design og minimalistisk 

udtryk. For SL-611 er detaljerne sat i højsædet.  

Sofaens enkelthed gør den perfekt til ethvert rum samtidig med at 

den giver et unikt udtryk til dit hjem.

SL 611

 SL 611/LH STOL: 
Længde: 75 cm · Dybde: 86 cm
 35/51 cm · Sædehøjde: 45 cm

 · Armhøjde: 37 cm





Hver enkelt sofa er udviklet på stærke håndværkstraditioner, og 
hver detalje er nøje gennemtænkt. Dette betyder, at sofaen i sin 
helhed fremstår som et æstetisk møbel, der danner grundlag for 
et smukt og levende hjem.

Alle sofaer er håndlavet af vore dygtige medarbejdere på fa-
brikken i Tørring. Hver enkelt sofa produceres efter kundens
specifikke valg af betræk, hynder og ben.

SL 611

Specifikationer SL 611, 1L: 
Højde: 80 cm · Længde: 75 cm · Dybde: 86 cm · Ryghøjde: 35 cm · Sædehøjde: 47cm
Sædedybde: 60 cm · Armhøjde: 37 cm · Benhøjde: 21 cm

ELEGANT, DISKRET, 
FUNKTIONEL

Specifikationer SL 611, 1L: Specifikationer SL 611, 1L: Specifikationer
Højde: 80 cm · Længde: 75 cm · Dybde: 86 cm · Ryghøjde: 35 cm · Sædehøjde: 47cm

ELEGANT, DISKRET, 
FUNKTIONEL

Hver enkelt sofa er udviklet på stærke håndværkstraditioner, og 
hver detalje er nøje gennemtænkt. Dette betyder, at sofaen i sin 
helhed fremstår som et æstetisk møbel, der danner grundlag for 

Alle sofaer er håndlavet af vore dygtige medarbejdere på fa-
brikken i Tørring. Hver enkelt sofa produceres efter kundens

Specifikationer SL 611, 2 1/2: 
Højde: 80 cm · Længde: 208 cm · Dybde: 86 cm Ryghøjde: 35 cm
Sædehøjde: 47cm · Sædedybde: 60 cm · Benhøjde: 21 cm
Ryghynde: 50% dun/50% granulat · Sædehynde: Duntop





Skarpt design med runde/bløde hjørner og lige ryg.
SL 615 sofaen er et enkelt møbel, som smukt supplerer 
den klassiske stue. Her ses den med fine læderdetaljer, 
der komplimenterer det stilrene stof, og giver dig endnu 
flere muligheder for at du kan sammensætte din helt 
unikke sofa.

SL 615

Skarpt design med runde/bløde hjørner og lige ryg.
SL 615 sofaen er et enkelt møbel, som smukt supplerer 
den klassiske stue. Her ses den med fine læderdetaljer, 
der komplimenterer det stilrene stof, og giver dig endnu 
flere muligheder for at du kan sammensætte din helt 

Specifikationer SL 615, 2 1/2: 
Højde: 85 cm · Længde: 208 cm · Dybde: 86 cm Ryghøjde: 45 cm
Sædehøjde: 47cm · Sædedybde: 57 cm · Benhøjde: 18 cm
Ryghynde: 50% dun/50% granulat · Sædehynde: Duntop/koldskum





SL 409
SL409 ER PERFEKT I PROPORTION, 

FORM OG FUNKTION

Med loungestolen har vi arbejdet med vores syhåndværk.

Stolen har derved en avanceret detalje, mens resten er et enkelt, stilrent look.

SL 409 på drejefod er en stol med komfort og design i topklasse



SL 409
SL 409 loungestolen er smuk at se på, 

skøn at sidde i, og den giver indretnin-

gen et subtilt stilløft - perfekt i propor-

tion, form og funktion, skabt til menne-

sker, der ønsker at bo moderne og

stilbevidst.

Specifikationer SL 409: 
Højde: 78 cm · Bredde: 76 cm · Dybde: 80 cm · Ryghøjde: 48 cm
Sædehøjde: 45cm · Sædedybde: 52 cm · Varianter, alt. sædehøjde: 39/41/43 / 45





SL FLEX SERIE
 – IKKE EN STANDARD LØSNING

Specifikationer SL FLEX 57- 13 VH: 
Højde: 79 cm  · Længde: 222 cm · Dybde: 90 cm Ryghøjde: 42 cm · Sædehøjde: 37cm
Sædedybde: 58 cm · Benhøjde:22 cm 

 – IKKE EN STANDARD LØSNING

SL FLEX - det fleksible modulsystem, der udgøres af en bred vifte af
moduler. På enkel og overskuelig vis gives mulighed for at sammen-

sætte dit helt personlige møbel og kan designes til præcis det formål,

det skal anvendes til. 

Tilrettelæg, udvid, arranger med: Hjørnearrangement i forskellige vinkler,

inkludér et indskudt bord og en elegant chaiselong, design en daybed med

armlæn og afkortet ryg, byg en væg til væg-sofa og meget, meget mere.

SL 22 ben







Indrømmet – de fleste af os elsker at slænge os i sofaen. SL 329 er skabt til det!  

Den står ved, hvad den er, og sofaen vil udgøre et centralt møbel i ethvert hjem.

Den er rummelig, favner og lægger gerne ryg til en person i hver ende.

Indrømmet – de fleste af os elsker at slænge os i sofaen. SL 329 er skabt til det!  

Den står ved, hvad den er, og sofaen vil udgøre et centralt møbel i ethvert hjem.

Den er rummelig, favner og lægger gerne ryg til en person i hver ende.

SL 329
TIDLØS LIVSTIL MED PLADS TIL HYGGE.

Specifikationer SL 329, 2 1/2: 
Højde: 87 cm · Længde: 222 cm · Dybde: 89 cm Ryghøjde: 48 cm
Sædehøjde: 43cm · Sædedybde: 52 cm ·  Benhøjde: 15 cm
Varianter:  SL 329/2 -160: 160 cm · SL 329/2 - 182: 182 cm

Specifikationer SL 612 DOT:  Højde inkl. ben: 42 cm 

SL 612 DOT
FLOT OG STILRENT DESIGN

SL 612 DOT er casual i et ungt, stramt design. Sætter et personligt aftryk og 

signalerer en tilbagelænet, afslappet livsstil. Lækkert læder, der suppleres af stof-

bælte og spænde. Findes i Ø80/90/100.



SL 286. Tidløs elegance i 2016-redesign. Smalle arme, slank forbund og 
bøjleben i børstet stål får det bedste frem i denne sofa.

SL 286 kan med sit overbevisende look og indbydende komfort danne 

grundlag for et smukt og levende hjem.

SL 286
RÅT OG OVERBEVISENDE LOOK

Specifikationer SL 286: 
Højde: 76 cm · Længde: 214 cm · Dybde: 89 cm Ryghøjde: 35 cm
Sædehøjde: 45cm · Sædedybde: 56 cm ·  Benhøjde: 17 cm







SL 202
EN TIDLØS KLASSIKER 

Populær kubisk sofa med bred appeal til alle, der elsker 
godt design.



Specifikationer SL 202: 
Højde: 70 cm · Længde SL 202/2: 123 cm · Dybde: 72 cm Ryghøjde: 36 cm 
Sædehøjde: 43 cm Sædedybde: 47 cm · Benhøjde: 5 cm · Varianter: SL 202/1: 68 cm 
SL 202/3: 178 cm

SL 202

SL 202. Populær kubisk sofa med bred appeal til alle, der elsker godt de-
sign. De rene designlinjer i skandinavisk stil, kombineret med perfekt sid-
dekomfort  i brun læder sæde og Askø stof, gør den til en tidløs klassiker.
SL 202 kan, som alle Søren Lund-sofaer, monteres præcis i det materiale-

valg, du ønsker.

KUBISK LOUNGEMØBEL 
- passer ind alle steder i boligen, på hoteller, 
i institutioner.





BÆNK 

DICENTRA SERIE

DICENTRA BÆNK 40: 
Sædehøjde: 42 cm · Længde: 100 cm · Bredde: 40 cm ·  Benhøjde: 21 cm

Lækre dobbeltstikninger vidner om eksklusiv kvalitet, i en 

kombinationen af blød duntop og stabil kerne af koldskum.

Det perfekte indretningsmøbel i entréen når der kræves en

hurtig siddeplads. Eller placer den i entreen, i soveværelset,

i stuen, på reposen eller et helt femte sted.





DAYBED: 
Sædehøjde: 37 cm · Længde: 194 cm · Bredde: 74 cm ·  Benhøjde: 17cm / 22 cm

DAYBED · DICENTRA  SERIE

DICENTRA - DAYBED. Absolut lækker! Når man først har set den, rørt 

den og ligget på den - må man bare eje en DICENTRA DAYBED i en 

Søren Lund-nyfortolkning.

Proportionerne kæler for øjet, lækre dobbeltstikninger vidner om eks-

klusiv kvalitet, og kombinationen af blød duntop og stabil kerne af kold-

skum gør den ideel til et powernap.

Det perfekte indretningsmøbel i entréen, langs vinduespartiet, på repo-

sen, hemsen eller et helt femte sted.





Specifikationer SL 613 DICENTRA ZERO: 
Højde: 39 cm · Ben: 18 cm · Ø: 95 cm

EN SAND NY-KLASSIKER

DICENTRA ZERO



SL 330

SL 330-stolene er designet af Søren Lund i en bevidst streg, der viderefører 
sporene fra den funktionalistiske stil, skabt af de danske møbelarkitekter til-
bage i 1950’erne og 60’erne. Stolene i Genova læder forener et stramt og 
rent design med det primære - ultrahøj siddekomfort. 

SL 330 kan tilbyde næsten meditativ og vægtløs afslapning. Med smart 
vip/låse-funktion og forskellige ryg- og nakkepositioner former den sig præ-
cis efter dine ønsker - samtidig er den et smukt møbel til dit hjem.

Lækre syninger og rustfri armlæn med armbakker af læder.

Specifikationer SL 330: 
Højde: 100 cm · Bredde: 65 cm · Dybde: 87 cm Ryghøjde: 70 cm · Sædehøjde: 42 cm 
Sædedybde: 50 cm · Varianter SL 330/sk: 55 x 45 cm · Alt. sædehøjde: 40 cm





SPORBYEN SCANDIA · SØREN LUND
Fotosessionen til Søren Lunds nye 2020 kollektion foregik i Spor-
byen Scandia. Lokationen Sporbyen Scandia er  ikke valgt tilfæl-
digt. For os hos Søren Lund Møbler er vores lokale naboer af stor 
betydning. Togfabrikken har har været en betydelig del af Ran-
ders erhvervshistorie siden1896 og til de lukkede.
Det har været en stor arbejdesplads, der har trukket mange til 
byen gennem årene. Togfabrikken er også af stor betydning for 
selve eksistensen af Søren Lund Møbler. Det var et nyt job på 
togfabrikken, der i 1953 får Søren Lunds far til at rykke familien 
fra Sønderjylland og til Randers, hvor Søren Lund bliver udlært 
som tapetser og starter eget værksted. Det, der senere bliver til 
det, vi kender idag; 
Søren Lund Møbler, innovativt dansk håndværk og design.



FIND FORHANDLERE: Besøg vor website soeren-lund.dk

Søren Lund Møbler A/S · Tørring · 8983 Gjerlev, Denmark · Tel: +45 86 47 64 66 · www.soeren-lund.dk
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