
Forslag til indretning af feriehus

Møbelpakke - Fjordblink



Velkommen hos Bornholms Bolighuse

Alt til din bolig – ved een henvendelse…….

Har du brug for boligindretning inspiration eller en indretningskonsulent? 
Hos Bornholms Bolighuse finder I et bolighus, som kan hjælpe jer med en indretningskonsulent eller generel 
boligindretning inspiration. 

Vores bolighus består af en samling af butikker, som har alt til boligindretning. 

Inspiration til bolig-indretning fra de største butikskæder

Du kan finde et bolighus med indretningskonsulent hos:

ILVA Bornholms Bolighus i Rønne

HTH Køkkener i Rønne

Garant Gulve & Gardiner i Rønne

Invita Køkkener i Aakirkeby

MyHome Møbler i Aakirkeby

Alle butikker, som er tilknyttet Bornholms Bolighuse, er med i nogle af de største butikskæder i Danmark. 

Dermed er der tale om et bolighus, som tilbyder professionel boligindretning-inspiration, og du får adgang til en 
indretningskonsulent, som kan give den bedste hjælp til boligindretning.

De står alle klar med boligindretning inspiration, og de sikrer jer, at I får de bedste priser, en professionel rådgivning 
og gode produktgarantier samt måske en god og billig løsning til hjemmet eller det nye sommerhus.



Stue - Sofa

Barcelona Hjørnesofa

En flot og moderne højre- eller venstrevendt hjørnesofa med chaiselong.
Fåes monteret med ægte læder på alle slidflader eller med kraftigt møbelstof i flere fa
rver. Med metal ben. Nakkestøtte medfølger ikke.

Sofaen måler 86 cm i højden, 147 cm i dybden, 297 cm længde og 2. længde 200 cm.

Pris i læder kr. 9.999,-

Pris i stof kr. 4.999,-



Stue - Lænestol

Spencer Lænestol

I cognacfarvet eller sort kunstlæder med stel i stål.

Pris kr. 1.999,-



Stue - Sofabord

Iris Sofabord

Hvid laminatbordpladen med ben i hvid olieret eg.
Benene i hvidolieret eg giver bordet et rent og gennemført udtryk og sæt
ter de naturlige materialer i fokus.

Ø: 90 cm.

Pris kr. 2.200,-



Spisestue

Avion Spisebord 

Bordpladen i hvid melamin giver et rent og let udtryk. Den enkle 
bordkant i massiv eg gør, at bordet får en blød overgang mellem 
bordpladen og de klassiske ben i hvidolieret massiv eg. 

Avion-spisebordet har det intelligente butterfly-udtræk, der er en 
særlig konstruktion, der gør, at du nemt kan forlænge bordet med 
en ekstra plade i midten bordet, når du har behov for det. Tillægspladen 
er integreret i bordet, så du nemt kan forlænge det, når behovet opstår. 
I forlænget tilstand måler bordet hele 310 cm.

Pris kr. 4.500,-



Spisestue

Lucy Spisebordsstol

Her ser du en smart spisebordsstol i hvid plast med polstret sæde, 
og hvidolieret, massive egetræsben. Denne trendy Lucy spisebordsstol vil
stå rigtig flot til Avion spisebordet.

Stolen måler 83,5 cm i højden, 53,5 cm i dybden og 47,5 cm længde.

Pris kr. 400,-



Spisestue

Mistral Classic Skænk

Elegant og tidløs
Elegant skænk i hvid fra Mistral, som har et tidløst design.
Skænken er placeret på seks metalben i børstet stål og leveres inklusiv 
fire hylder og to døre i hvid. 

Made in Denmark 
Mistral serien bliver produceret i Hammel, Danmark, hvor der har været 
fokus på kvalitetsmøbler, funktionalitet og dansk design siden 1961. 
Du kan tilpasse denne opstilling lige efter dine ønsker ved at ændre 
antallet af døre eller tilføje skuffer. Farven kan ligeledes ændres på både 
modulet og fronterne. Dette vil påvirke prisen.

Pris kr. 5.500,-



Stue/Spisestue

New Star Gulvlampe

Gulvlampe, max. 40W, sokkel e27, inkl. pære med 1,8m ledning. 
Energiklasse a++ til energiklasse e og med kontakt.

Sort metalskærm og fod og Flexarm

Pris kr. 499,-



Stue/Spisestue

Martelli Pendel

Pendel, max. 40W, sokkel e27, inkl. pære, 
energiklasse a++ og til energiklasse e.

Mat sort metalskærm og sort tekstilledning

Pris kr. 899,-



Stue/Spisestue

Quebec Kelim tæppe 140 x 200 cm 
Lækkert kelimtæppe i sort/hvid mønstret uld.

Pris kr. 1.050,-



Master - Bedroom

Nocturne Solid 1000 Boksmadras 180 x 200 cm

Nocturne Solid 1000 er en yderst god boksmadras. Her får du 5-zonede 
pocket-fjedre placeret ved kroppens 5 vigtigste zoner. Dermed får du den 
ideelle fleksible og føjelige madras, der giver individuel støtte til ryg og 
skuldre, så du får den helt rette aflastning.
Nocturne Rubin-topmadrassen på 6 cm. giver dig en top på sengen, der 
er med til at give både støtte og føjelighed. Her får du høj komfort og 
ikke mindst et rigtig godt sovemiljø. Betrækket er aftageligt, og du kan 
vaske det ved 60 grader, så din seng altid er frisk og hygiejnisk.

Madrassen er produceret i Danmark - og det er din sikkerhed for 
produktets gode kvalitet.

Pris kr. 4.998,- pr. sæt.

Tilvalgsmulighed:
Nocturne Simple Sengegavl

Kr. 1.999,-



Soveværelser

Nocturne 315 Boxmadras 80/90 x 200 cm 
Nocturne Classic 315 er indbegrebet af en seng af god kvalitet til en 
super skarp pris. Her får du en boksmadras, der opfylder de mest 
basale behov for en god seng. Udover den danskproducerede boksmadras 
får du en dejlig topmadras, der runder sengen af på bedste vis. Topmadra
ssens betræk er aftageligt, og du kan vaske det ved 60 grader. 

Inkl. stålben

Pris kr. 1.798,- pr. stk.



Soveværelser

New Star Sengelampe

Væglampe, max. 40W, sokkel e14, ekskl. pære, 1,8m ledning, 
med kontakt, energiklasse a++ og til energiklasse e.

Sort metalskærm og base og Flexarm

Pris kr. 199,-



Soveværelser - Alternativ

Ball Wall Væglampe

Sengelampe.

Sort eller Mat grå metalskærm, med hylde og USB tilslutning 
og sort/grå tekstilledning

Pris kr. 1.250,-



Soveværelser  

Maga Sengebord

Sengebord, 2 skuffer, væg ophængt.
Hvid- eller sortlakeret MDF

Pris kr. 899,-



Soveværelser  

Nocturne Dyne & Pudesæt

Dyne, bæreevne 9 og vaskes: ved 60 grader.

Hvid med blå kant, 300 g andedun og 100% bomulds vår

Hovedpude, bæreevne 6, 1 lag og vaskes: ved 60 grader.

Hvid med sort kant, 1000 g dun/kuglefiber fyld og 100% bomulds vår

Pris pr. sæt kr. 299,-



Havemøbler 

Havebord – Art Wood – med udtræk

Standard til 4 personer, med udtræk til 8 personer
Højde: 76cm Frihøjde: 67cm
Slats: 9,5cm

Stel i sortlakeret aluminium

Vedligeholdelsesfrit

Pris pr. stk. kr. 3.500



Havemøbler 

Udendørs Spisebordsstol i plast

Sort, grøn eller blå plast.

Stel i lakeret stål.

Vedligeholdelsesfrit

Pris pr. stk. kr. 449,-



Havemøbler - Alternativ 

Positions-havestol

Størrelse: B58xD66xH110cm
Siddehøjde: 44cm Sædedybde: 48cm Sædebredde: 45cm
Armlænshøjde: 65cm Rattan: 2in1 - vedligeholdelsesfrit
6 positioner

Pris pr. stk. kr. 849,-



Havemøbler 

Solvogn

Størrelse :L200/179 X B63 X H30/98cm

Textilene: 4x4

Justerbar ryg - 4 positioner

Pris pr. stk. kr. 999,-



Havemøbler - Alternativ 

Solvogn med hynde

Materiale: Sort alu, textiline, polyester

Størrelse: 197x65x31cm

Hynde: 8cm

4 positioner

Pris pr. stk. kr. 1.999,-



Havemøbler

Parasol 

Hængeparasol, inkl. fliser

Stok i aluminium, Ribber i stål og Dug i grå polyester
3 meter

Pris pr. stk. kr. 2.499,-



Havemøbler

Kuglegrill Ø 57 cm.

Størrelse: H108 x 66 x 62 cm
Materiale: emaljeret stål
Madlavningsareal: Ø53 cm
Madlavningsrist i rust frit stål, 6 mm
Madlavningshøjde: 78 cm
Inkl. askefang
Bowle med 4 x 2,6 cm ventilationshuller

Pris pr. stk. kr. 1.500,-



Et samlet overblik…….

Her kan du se den samlede pris for indretningen….

Indretningsdel Beregnet antal Stk. pris Totalpris

Barcelonasofa, stof 1 4.999,00 4.999,00

Lænestol, Spencer 3 1.999,00 5.997,00

Sofabord, Iris 2 2.200,00 4.400,00

Avion Spisebord 1 4.500,00 4.500,00

Spisebordsstol, Lucy 8 400,00 3.200,00

Mistral Classic Skænk 1 5.500,00 5.500,00

Tæppe 1 1.050,00 1.050,00

Gulvlampe 3 499,00 1.497,00

Pendel loftlampe 2 899,00 1.798,00

Master Bed Room seng 1 4.999,00 4.999,00

Boxmadrasser 6 1.798,00 10.788,00

Sengelampe New Star 8 199,00 1.592,00

Sengebord 4 899,00 3.596,00

Dyne & Pudesæt 8 299,00 2.392,00

Havebord 1 3.500,00 3.500,00

Havestol, plast 8 449,00 3.592,00

Solvogn, Textiline 4 999,00 3.996,00

Parasol 1 2.499,00 2.499,00

Grill 1 1.500,00 1.500,00

Samlet pris for indretningspakke 71.395,00



Betingelser….

• Alle de angivne priser er inkl. dansk 
moms.

• Priserne er frit leveret og monteret 
på Bornholm. Øvrige steder kan 
arrangeres efter aftale.

• Det vedhæftede er vores forslag til 
indretningspakke – det kan gøres på 
mange andre måder – kontakt os –
så får I en aftale med en indretnings 
konsulent.

• Ud over det tilbudte kan vi også 
levere alt i køkkener, gardiner, 
solafskærmning, isenkram, 
gulvbelægning mm.

• Betaling sker med 50% ved bestilling 
og restbeløb ved afsluttet levering.

• Kontaktperson: 

• Referer til 
Fjordblink møbelpakker 

• Ricky Madsen på
mobil 2029 1470
eller rima@hth.dk



Spørgsmål: Referer til Fjordblink møbelpakker
Kontakt: Ricky Madsen

Tlf.: 20291470

Mail: rima@hth.dk

Lokation: Åkirkebyvej 50, Rønne


