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Stue

Ucreate sofa
HJK kvalitetssofa med rigtig god 
Siddekomfort. Dansk Design. 
Byggesystem med mange
muligheder. Mål: 235x294 xm
● Mange forskellige opstillinger
● Mere end 200 stofmuligheder
● Mange forskellige læderfarver
● Nozag fjedre i sæderammen
● 4 typer armlæn · 8 typer ben
● 4 sædevarianter · 2 ryghyndevarianter
● 3 sædebredder · 4 sædedybder
Pris m/ kraftig møbelstof kr.   8.500,00
Pris i soleda læder kr. 13.800,00

Apollo sofa
HJK sofa med rigtig fin 
Siddekomfort. Dansk Design 
- Standart model –
kan spejlvendes
● Mere end 200 stofmuligheder
● Mange forskellige læderfarver
● Nozag fjedre i sæderammen

Pris gr. 2 møbelstof kr.   7.000,00
Pris i soleda læder kr.   8.900,00

Lotus Lænestol
HJK lænestol med spacesokkel.
God siddekomfort. 
Dansk Design 
Standart model  
● Mere end 200 stofmuligheder
● Mange forskellige læderfarver
● Mange forskellige sokler

Pris pris gr. 2 møbelstof kr.   1.975,00
Pris i soleda læder kr.   2.500,00

Katrine Sofabord
Hvid højtrykslaminat med sorte ben eller 
Børstet stål.
Frit valg mellem tøndeformet eller rundt
Mål: 128x90 cm
Mål: Ø90 cm

Pris frit valg kr.   2.050,00



Asama spisebordsstol
Flot og enkel spisebordsstol i
læderlook sort PU. Stel i krom 

metal med elegant buede ben 
bagtil.
Asama spisebordsstol, sæde/ryg 
læderlook sort PU, stel krom. 
Mål: H 95,0 B: 43,5 D 57,0 
sædehøjde: 44 cm

Pris pr stk kr.     325,00

Stue
Pippolo Spisebord
HJK kvalitetssofa med rigtig god 
Hvid højtrykslaminat spisebord 
med trådben og 2 stk tillægsplader. 
Meget slidstærkt og stabilt
Let og moderne udtryk –
nordisk design
Mål: 100x180/280 cm

Pris kr.   3.500,00

Fusion spisestol
Fusion spisebordsstol

Ekstra kraftig skalstol med slidstærk
overflade i højtrykslaminat.
Ben i krom. Stolen er stabelbar
og fås i flere farver.

Totalhøjde:87cm Bredde:47cm Dybde:56cm 
Sædehøjde:46cm Bredde:44cm Dybde:39cm

Pris pr stk kr.     375,00

Skænk

Klassisk og enkel skænk med 4 skuffer og 4 låger. 
Leveres med ben eller væghængt
Frit valg - Hvid
Mål: B: 196

Pris pr stk kr.    5.900,00

Stue/Spisestue
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Asama spisebordsstol
Flot og enkel spisebordsstol i
læderlook sort PU. Stel i krom 

metal med elegant buede ben 
bagtil.
Asama spisebordsstol, sæde/ryg 
læderlook sort PU, stel krom. 
Mål: H 95,0 B: 43,5 D 57,0 
sædehøjde: 44 cm

Pris pr stk kr.     325,00

Stue/Spisestue
Ray Gulvlampe

Enkel og elegant gulvlampe med 
afbryder på ledningen. 
Leveres incl led pære.  Frit valg sort eller hvid
Højde: 155

Ledningslængde: 180 cm

E14 3W LED pære

Pris pr stk kr.      549,00

Patton Pendel incl led
Patton pendlen er en ny
og frisk lampe, fra serien Design
For The People. 
Patton pendlen er inspireret af
værkstedslampers udseende fra 
1920'erne, denne lampe er 
designet meget stilfuld.
Diameter: 19 cm  - Højde: 33 cm - Lyskilde: E27 max 15w
Ledning: 3 m sort stofledning - Farve: Sort eller hvid
Materiale: Metal, Plast

Pris pr stk kr.     499,00

Fladvævet uld tæppe 
Klassisk og enkel tæppe, med 
Anti skrid bagside. 
Fås i flere størrelse og farver

Størrelse: 140x200 cm

Pris pr stk kr.   1.399,00
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Hotel Boxmadras
Room  Ekstraforstærket hotelbox
inkl 30 mm 
Madrassen har Pocket fjedre
og polstret 
med 30 mm koldskum ovenpå
fjedrene  
Incl 200 mm Bøstet stål ben

Pris pr stk 80/90x200 cm kr.      2.075,00
Pris pr stk 140x200 cm kr.      3.250.00

Soveværelser

Boxmadras
MVB 20 boxmadras inkl 25 mm

polyskumtop . Madrassen har 
2 lag Bonnell fjedre , med  polsting
af 25 mm polyskum ovenpå 
fjedrene. Vaskbart betræk på 
topmadras.
Incl 200 mm Bøstet stål ben

Pris pr stk 80/90x200 cm kr.      1.400,00
Pris pr stk 140x200 cm kr.      2.150.00

Hotel Boxmadras
Room  Ekstraforstærket hotelbox
inkl 30 mm koldskumstop.
Madrassen har 2 lag bonnell fjedre.
Og polstret med 30 mm 
koldskum ovenpå fjedrene. 
Incl 200 mm Bøstet stål ben

Pris pr stk 80/90x200 cm kr.      1.750,00
Pris pr stk 140x200 cm kr.      2.850.00

Ray væglampe
Enkel og elegant gulvlampe med 

afbryder. Leveres incl led pære.
Frit valg sort / messing eller
hvid / krom

Ledningslængde: 180 cm

E14 3W LED pære

Pris pr stk kr.      269,00
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Soveværelser

Dyne og pude sæt
Dejlig letvægtsdyne med mikrofiberfyld

Type 2300

Pude 63x63 
kuglefiber og bomuld

Prisstærkt dyne – pudesæt, som leveres 
i vaskbar kvalitet.

Pris pr stk kr.      299,00

Natbord
Kaagård natbord er dansk design. 
Top kvalitet og færdigsamlet fra fabrik. 
Væghængt med åben rum og 1 skuffe.

Leveres I hvid, sort og bøg
B:50 x H:34 x D:37 cm

Pris pr stk kr.     1.150,00

Grundpakke 1 --- standart med kvalitet og pris i fokus!!

Vi tilbyder alt indenfor pyntepuder – plaider – brugskunst – galleri – gardiner –

solafskærmning – køkkengrej – køkkenservice – køkken & bad.

Ring eller mail til os --- fortæl jeres ønsker og vi gør alt for at indfri dem!!



Havebord
Rodez havebord i

pulverlakeret alu, 

kompaktlaminat 

Pris pr stk kr.      6.795,00

Havemøbler

Havestol uden Armlæn
Angelica stabelstol uden arm i 

sort polyflet i rigtig god kvalitet .

Pris pr stk kr.      856,00

Havestol uden Armlæn
Angelica stabelstol uden arm i 
sort polyflet i rigtig god kvalitet .

Pris pr stk kr.      880,00

Solvogn
Atoll solseng  stabelbar
Vejrbestandig og holdbar 

Pris pr stk kr.      1.699,00



Opsamling på tilbuddet
Møbel Antal Pris Total

Lænestole 3 2500,00 7500,00

Sofa 1 13800,00 13800,00

Sofabord 2 2050,00 4100,00

Spisebord 1 3500,00 3500,00

Spisebordstole 8 375,00 3000,00

Tæppe 1 1399,00 1399,00

Skænk 1 5900,00 5900,00

Gulvelampe 3 549,00 1647,00

Pendel loftlampe 2 499,00 998,00

Senge 8 2075,00 16600,00

Sengelamper 16 269,00 4304,00

Dyne pude sæt 8 299,00 2392,00

Natbord 4 1150,00 4600,00

Havestole 8 880,00 7040,00

Havebord 1 6750,00 6750,00

Solvogn 4 1699,00 6796,00

Grundmøbelpakke 1 Total 91206,00



Inhouse Erhverv

- Alle priser er incl moms
- Incl levering og montering på Bornholm (gælder kun møbler)
- Vi udarbejder gerne tilbud som passer til netop dig.
- Vi kan udarbejde 3D / 2D tegninger mod betaling (kr. 450,00 pr time)
- Vi tilbyder komplet indretning møbler – køkken – isenkram – gardiner og solafskærmning.
- Vi gør alt hvad der står i vores magt for at løse netop din indretning, således at det færdige 

resultat lever op til de stillede krav og ønsker.
- Betaling: minimum 50% ved ordreafgivelse og restbeløb ved levering
- Ring til Jens-Erik på mobil 51177602 mail: jer@inhouse.dk
- eller Kell mobil 51177601 mail: kh@inhouse.dk

Inhouse A/S Sdr. hammer 4 3730 Nexø t:56441011 Mail: info@inhouse.dk
Se.nr  30204883

Udarbejdet af: Inhouse 
Bornholm KMH 01.05.2017
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