


Viljestyrke, stolthet og godt utført arbeid har alltid vært kjernen i det vi 

gjør. Det var akkurat den kraften som drev Hjalmar Brunstad (1919-74)  

da han startet produksjon av trestoler i 1941. Lite visste den 22 år gamle  

hånd verkeren den gang om at Brunstad skulle bli en av de ledende  

møbelprodusentene i Skandinavia. I årene som fulgte tok han møbel-

produksjonen fra et kjellerlokale til dagens moderne fabrikk i Sykkylven. 

Den første tiden var preget av enkle kår og travle arbeidsdager. Likevel  

hadde håndverkerne arbeidslyst, godt humør og gleden av å skape. Det 

ga dem stolthet å se de ferdige produktene. I etterkrigsårene ble be-

hovet for møbler større enn før, og tilgangen på materialer ble bedre.  

Hjalmar Brunstad hadde troen på en lys fremtid for møbelindustrien, og 

den ambisiøse hånd verkeren dreide produksjonen over mot lenestoler og  

salonger. Flere skulle få opplevelsen av de komfortable kvalitetsmøblene. 

Møblene ble et lunt samlingssted for familien og et sted for ro og hvile.  

Helge Brunstad fulgte sin fars fotspor og tok over fabrikken i 1974, da 

han var 23 år gammel. Allerede året etter kom Brunstad i gang med 

eksport. I dag er Norge fremdeles vårt største marked, mens Sverige og 

Danmark står for det meste av eksportandelen.

Både Hjalmar og Helge Brunstad var kjent for å ha godt øye for tekstiler  

og teft for design. Fokus på solid håndverk, slitesterke møbeltekstiler 

og utmerkede materialer, kombinert med klassisk skandinavisk design 

er noe av det vi har ivaretatt og fornyet i takt med utviklingen. Vi er 

veldig stolte av å føre Brunstadfamiliens verdier og pågangsmot videre 

i møbelbransjen.

Kvalitet, komfort og design er de tre viktigste ordene for oss når vi ut-

vikler møbler som skal begeistre deg. Vi ønsker at du skal glede deg til 

å sette deg ned, og at du skal være fornøyd med møbelet ditt hver dag i 

lang tid. Møbler fra Brunstad er ekte håndverk og lagd for å vare, gjerne 

i flere generasjoner. 

Vi setter strenge kvalitetskrav, og velger bare de beste materialer og  

løsninger for møblene vi produserer. Møblene skal være blant de mest 

komfortable og holdbare på markedet. Seteputer i kaldskum sikrer høy 

spenst og god side støtte. Dette gir maksimal komfort uansett hvor du 

sitter i møbelet. Selv etter mange års bruk vil møblene beholde sin opp-

rinnelige form og kvalitet, fordi Brunstad prioriterer varighet i alle kom-

ponenter. Putene avgir ingen miljøskadelige avgasser eller avsmittinger.

Brunstad er svært opptatt av design, og vil tilstrebe å ligge i forkant av 

utviklingen. Ditt møbel skal være tidsriktig og funksjonelt både i dag 

og i fremtiden. 

STOLTHET HAR 

ALLTID VÆRT KJERNEN 

I DET VI GJØR

H I STO R I E ,  V E R D I E R  &  F I LO S O F I

BRUNSTAD

Siden 1941



Hvert enkelt møbel er på en reise i fabrikken der vi kombinerer solid 

håndverk med dagens teknologi. Alle deler blir håndtert av mennesker 

ved moderne maskiner. Produksjonen starter med fresing av treverk, 

rammene blir satt sammen og bena lakkert i lakkverkstedet. Alle kom po   -

nenter blir gjort klare, og ferden går videre til skjæring av tekstil eller 

stansing av hud. Det er nå møbelet får sin personlighet basert på bestil-

lingen fra kunden, som følger møbelet på resten av reisen. Trekkene får 

sin skreddersydde søm ved symaskinene, et skarpt blikk og en stødig 

SOLID HÅNDVERK, 

UTMERKEDE MATERIALER 

OG SKANDINAVISK DESIGN

hånd er en selvfølge her. Nå gjenstår bare trekkingen, og et unikt møbel 

er klart for pakking og ekspedisjon. 

I Brunstad samarbeider vi med flere lokale produsenter, noe som gjør våre 

møbler både kortreiste og miljøvennlige. Vår kunnskap om materialbruk 

og systematisk testing av materialene gjør at vi gir deg 10 års garanti på 

både seteputer og rammeverk. (Garantien er gjeldende fra 1. november 

2012, uten tilbakevirkende kraft for møbler produsert før denne dato).
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IDUN  

 Arild Alnes
BRUNSTAD 

Nordic Warmth

Nordic Warmth skal fortelle deg som kunde hvordan opplev elsen av ditt 

nye møbel fra Brunstad vil være. Samtidig som du kjenner den lune, 

ekte og nære følelsen, skal du vite at det ligger norsk tradisjon, kultur og 

historie i møbelet du sitter i. 

Bladet i vår nye logo viser deg at elementer fra naturen er viktig for oss. 

Møbler fremstilt av ekte materialer vil hjelpe deg å finne ro og ny energi 

i hverdagen. Design, farger og former inspirert av den nordiske naturen 

henger nøye sammen for å gi deg den beste opplevelsen. 

NORDIC WARMTH

Slik som årstidene forandrer bladet, er også møblene fra Brunstad stadig 

i endring. Vi følger med i tiden og jobber for at du skal få et stilsikkert 

kvalitetsmøbel.

På samme måte som bladet, er ditt møbel unikt. Som kunde velger 

du selv både materiale, farge, vanger og ben etter egen smak. Sammen  

skaper vi uttrykk som pirrer kreativiteten samtidig som det roer sansene. 



Å SKAPE 

ET NYTT MØBEL 

De er kreative, løsningsorienterte og erfarne. Brunstad har siden 1982 

hatt et nært samarbeid med møbeldesignerne Arild Alnes og Helge  

Taraldsen, og de siste årene har vi også innledet samarbeid med nye 

designere som skal være med å løfte Brunstad videre inn i fremtiden. 

Skapelsesprosessen begynner alltid med et innspill basert på markeds-

behov eller et behov for fornying. Det første designerne tenker på når 

de skal utarbeide idéskisser, er menneskene som skal glede seg over 

det nye møbelet. Hvordan er livsstilen deres og hvilke behov har de?  

Hvordan blir møbelet brukt i hjemmet? Alt dette spiller inn i valg av 

design, og Brunstad sørger for å holde seg oppdatert på internasjonale 

trender som vi tilpasser til det nordiske lynnet.

Etter flere runder med vurderinger og innspill til skissene bygges det 

en prototype. Dette er kanskje den mest spennende delen av prosessen. 

Fungerer møbelet som form i rommet? Har vi ivaretatt både sittekom-

fort og design? Nå kan designerne for første gang gå rundt møbelet og 

betrakte det fra alle vinkler. Deretter gjøres nødvendige tilpasninger.

Designerne jobber tett på de dyktige produktutviklerne hos Brunstad. 

Mange års samarbeid har ført til et godt forhold bygget på felles forstå-

else og tillit. Designeren av et møbel er regelmessig i fabrikken og jobber 

fysisk med produksjon av prototyper. De både sveiser, arbeider med 

treverk og modellerer skum for å få den ekte opplevelsen av møblene 

som de har skapt på tegnebrettet. Alle sanser tas i bruk og gleden er stor 

over å få arbeide med form og funksjon. 

Å skape et nytt møbel er like spennende hver gang, og som designer må 

en være tålmodig før det endelig resultatet er klart. Fra første skisse til 

møbelet er i butikk, tar det gjerne opp til et år. 

Møblene fra Brunstad skal være tilpasset tiden, dagens livsstil og ulike 

mennesketyper. Vi lever i et aktivt samfunn, med travle hverdager. I 

helger og ferier er vi opptatt av rekreasjon både ute og inne. Ditt nye 

møbel skal være en av grunnene til at du gleder deg til å komme hjem 

og finne ro både i kropp og sinn. 

SVEIN ASBJØRNSEN

MØBELDESIGNER MNIL

Har drevet SapDesign siden 1989. 
Nært samarbeid med 

Jarle Slyngstad.

ARILD ALNES

MØBELDESIGNER MNIL

Medlem av designkontoret Arild & 
Helge fra 1982 til 2008. Har siden 

jobbet frilans for Brunstad.

JARLE SLYNGSTAD

DESIGNER MNIL

Frilans som Jarle Slyngstad Industrial 
Design. Nært samarbeid med 

SapDesign.

HELGE TARALDSEN

MØBELDESIGNER MNIL

Medlem av designkontoret Arild & 
Helge fra 1982 til 2008. Har siden 

jobbet frilans for Brunstad.

CETA  

 Svein Asbjørnsen & Jarle Slyngstad
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EVEREST 

 Arild Alnes

EVEREST

En ny og spennende modulsofa med høye ben. Modellen får forskjellige 

uttrykk, alt etter hvilken vange, setepute og ryggputeløsning man velger.  

Her kan man velge mellom tre ulike vanger, tre ulike ryggputer og to 

ulike seteputer, for å skape sitt eget preg på modellen. Everest kan frem-

1 1

stå både som stram og firkantet eller som myk og organisk, etter eget 

ønske. Everest kan settes sammen som en hjørnesofa, eller leveres som 

en enkel 3,5 seter, 3 seter, 2,5 seter eller 1,5 seter. Modellen kan leveres 

med treben i ulike beisfarger eller med ben i matt eller blank aluminium.

ARILD ALNES

EVEREST 3,5 SETER

Hel setepute, soft ryggputer, A vanger
EVEREST 3,5 SETER

Delt setepute, skumputer i rygg, B vanger
EVEREST 3,5 SETER

Hel setepute, multiputer i rygg, C vanger
EVEREST PALL

Firkantet pute

En herlig sofa med et luftig uttrykk, også når den er kledd i hud. De høye og skråstilte bena gir den et  

moderne retropreg. 
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LAV ORIGINAL LARGE

DELTA

Med den innebygde trinnløse glidefunksjonen og den aktive nakke- 

støtten, vil du oppleve en unik sittekomfort. Dette gir kroppen en 

kom fortabel og god ergonomisk støtte uansett hvilken posisjon du 

velger. Delta finnes i seks ulike modellvarianter: Adventure, Comfort,  

Harmony, Legend, Pluss og Swing. Når du har funnet din favoritt, er 

det bare å lene seg tilbake og nyte den gode komforten. 

Alle Delta-stoler leveres med et eget patentert beslag for høydejuste-

ring av sitteputen. Vi kaller systemet Brunstad Adaptive Comfort/BAC 

(Pat.Pend.). Med et enkelt håndgrep der man flytter setet enten opp 

eller ned, gir dette mulighet for en tilpasset sittevinkel ut fra lengde på  

person og personlig preferanse for optimal sittestilling.

Med sitt enkle, klassiske formspråk er Delta-stolen et godt bidrag til Scandinavian Design og blir allerede 

betegnet som en “klassiker i tenårene”.

Det som utgjør forskjellen mellom Delta-variantene, er om stolen har 

svingunderstell eller fire ben, og om den har en polstret armlen eller 

ikke. Det er brukt samme sete og ryggpute på alle stolene, så sitte- 

komforten er den samme om du velger Delta Legend eller Delta Swing.

Alle variantene kan også leveres som Large utgaver, med 7 cm høyere 

og 4 cm bredere rygg. Delta Swing kan fås med eller uten vipp og alle 

modellene kan leveres i lave utgaver. I tillegg til at alle variantene kan

leveres i stoff og hud, kan de også leveres i fåreskinn.

ARILD ALNES & HELGE TARALDSEN
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DELTA 

Adventure
DELTA 

Comfort
DELTA 

Harmony
DELTA 

Legend
DELTA 

Pluss
DELTA 

Swing
DELTA LEGEND 

 Arild Alnes & Helge Taraldsen



MAXIPALL

Arild Alnes & Helge Taraldsen
029 PALL

Arild Alnes & Helge Taraldsen
EVEREST PALL

Arild Alnes

NOOR

Helge Taraldsen

EMBLA

Arild Alnes

OLIVIA

Arild Alnes

STREAM

Arild Alnes & Helge Taraldsen

NEW ARIZONA

Arild Alnes

VICTORIA

Arild Alnes
EVEREST

Arild Alnes

SOFAER

STREAM PALL

Arild Alnes & Helge Taraldsen

STOLER

SE BILDER AV MØBLENE I EGEN 

STUE, FØR DU KJØPER!

På brunstad.no kan du bygge ditt eget 
møbel i 3D. Sett på stoff og farger etter 
eget ønske.

DESIGN OG LAYOUT

ELLE mELLE   

STYLING

Åshild Sævik
Susanne Swegen

FOTO

Johan Holmquist
Kristin Støylen

FØLG OSS

Vil du dele et bilde på Instagram, 
merk det med #brunstad

FORBEHOLD 
Vi tar forbehold om trykkfeil og 
designmessige endringer.

Brunstad_no

Brunstad AS

DELTA

Arild Alnes & Helge Taraldsen
AMANDA 

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

FANNY

Arild Alnes
WESTON

Arild Alnes
HAPPY

Arild Alnes & Helge Taraldsen

IDUN

Arild Alnes



BRUNSTAD AS

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

marked@brunstad.no
www.brunstad.no
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