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Ornäs jatkaa Hiort af Ornäsin (1911-1996) uraauurtavaa työtä 
suomalaisen muotoilun parissa. Ornäs-klassikot valmistetaan 
perinteitä kunnioittaen Suomessa.  

Ornäs carries on the legacy of Hiort af Ornäs’ (1911–1996) 
ground-breaking work in Finnish design. Every Ornäs piece  
is handcrafted in Finland with respect for tradition.

ÅRE 1958

Åre-sohvassa yhdistyvät hienostunut estetiikka 
ja funktionaalisuus. Carl-Gustaf Hiort af Ornäsin 
vuonna 1958 suunnitteleman sohvan veistoksel-
linen selkäpuoli suorastaan kutsuu sijoittamaan 
sen keskelle huonetta rytmittämään tilaa. 

Napitetun kiinteän verhoilun lisäksi valittavana 
on pestävät irtopäälliset. 

Åre-sohvaa saa kolmen- ja kahdenistuttavana, 
mahonki-, pähkinä-, koivu-, tai tammirungolla sekä 
useilla verhoiluvaihtoehdoilla. 

The Åre sofa is a marriage of refined aesthetics 
and functionality. The sculptural back of the Åre, 
designed by Carl-Gustaf af Ornäs in 1958, calls 
out for the sofa to take centre stage in a room. The 
sofa is available in a choice of button upholstery 
or washable loose covers. 

The Åre sofa is available as a two and three-
seater model, with a mahogany, walnut, birch or 
oak frame and with several upholstery options. 

KOLMENISTUTTAVA SOHVA — 3-SEATER SOFA

L 188 cm K 74 cm S 77 cm W 188 cm H 74 cm D 77 cm

Istuinkorkeus 
Seat height 41 cm

Istuinsyvyys 
Seat depth 54 cm

Kangassuositus 
Recommended fabric 

Lido, Orsetto,  
Hallingdal

Nahkasuositus 
Recommended leather

Linea, Savanne,  
Amburgo

Runko 
Frame

Koivu, tammi, mahonki,  
pähkinä 
Birch, oak, mahogany, walnut

Patjat 
Seat and back cushions

Napitettu tai napiton  
- Button or no buttons

KAHDENISTUTTAVA SOHVA — 2-SEATER SOFA

L 128 cm K 74 cm S 77 cm W 128 cm H 74 cm D 77 cm

Istuinkorkeus - Seat height 41 cm

Istuinsyvyys - Seat depth 54 cm

Kangassuositus  
Recommended fabric

Lido, Orsetto,  
Hallingdal

Nahkasuositus 
Recommended leather

Linea, Savanne,  
Amburgo

Runko
Frame

Koivu, tammi, mahonki, 
pähkinä 
Birch, oak, mahogany, walnut

Patjat 
Seat and back cushions

Napitettu tai napiton  
Button or no buttons
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