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Första intrycket | Välkommen in.

Det är i hallen som allting börjar och slutar. Du välkomnar dina vänner när de kommer på besök eller skyndar för 

att snabbt hinna iväg till jobb och andra intressen. Därför måste hallen klara alla påfrestningar som både fest och 

vardag innebär. Hallen skall vara lätt att använda och organisera, samtidigt som den återspeglar din personliga 

stil. Enter kollektion består av flertalet möbelvarianter, storlekar och färger.



Enter är en flexibel och mångsidig kollektion som erbjuder 

personlig valfrihet, avlastning och praktisk förvaring för hela 

hallen. De många valen är till för att kunna forma sin egen 

entré, med en bas som har både rätt kombination och funk-

tion och som passar stilmässigt in. 

Kombination och funktion.



Att skapa moderna, trendiga och tidlösa möbler har alltid 

varit vår passion. Drivkraften bakom däremot – det är du.  

För oavsett vad du söker så är en faktor avgörande: 

Möbeln ska kännas rätt – rätt för dig. Som en del av detta 

har vi också tillfört kollektionen ett antal olika handtag som 

tillval utifrån standard. Med dessa kan du skapa din egen 

möbel och känsla.

Din entré - en del av dig. 

Enter knopp förnicklad Enter knopp Mood
18/20 mässing

Enter knopp Loop
mini läder natur

Enter knopp Loop
mini läder brun





Tamburmajor
50x50x187cm

Kroklist 80cm
80x2x7cm

Kroklist 40cm
40x2x7cm

Klädhängare hög 40x100cm
40x32x100cm

Klädhängare hög 60x100cm
60x32x100cm

Klädhängare låg 40x30cm
40x32x30cm

Klädhängare låg 60x30cm
60x32x30cm

Galge
44x2x18cm / 5-pack

Byrå 40x110cm
40x36x110cm

Byrå skoställ
60x36x92cm

Byrå fack 
60x36x83cm

Bänk lock, Nature grafitgrå
80x34x44cm

Bänk 120cm, Nature grafitgrå
120x36x46cm

Bänk 60cm, Nature grafitgrå
60x36x46cm

Klädhängare 60cm hopfällbar
60x33x20cm

Klädhängare 30cm hopfällbar
31x33x20cm

Hatthylla 60cm
60x32x18cm

Hatthylla 80cm
80x32x18cm

Skoställ metall 60cm
60x32x18cm

Skoställ metall 80cm
 80x32x18cm

 Enter knopp 
24466-25

 Enter knopp Mood
18/20 mässing

 Enter knopp Loop
mini läder brun

  Enter knopp Loop
mini läder natur

Björk/MDF
vit

Björk/MDF
grå

Ask/MDF
blond bets

Ek/MDF
ek oljad

Design John-Bertil Häggström.

Spegel 40x70cm Spegel 40x160cm Spegel 60x110cm Spegel 60x160cm
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