LIVING INSIDE OUT 2022
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FLYT UD

Sommeren i Danmark er kort, og vi vil gerne have
så meget som muligt ud af den. Flyt livet udenfor,
og skab den samme hyggelige stemning ude på
terrassen, som du har i stuen. Indret med bløde
og indbydende loungemøbler, parasoller, tæpper, puder og smukke blomster i potter.
Vi trænger til at være sammen igen og for eksempel
kunne dække et smukt bord til mange gæster eller
invitere til en god stund i de bløde møbler. Med
referencer til 1960ernes stilsikre træmøbler finder
du masser af nyheder med lækre detaljer som
sildeben, lameller og dæmpede far ver.
Tag et kig i kataloget og lad dig bl.a.
inspirere af Nicolas ILVA-univers.

Terrasseliv fra
morgen til aften
Se side
8
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Sommerhus zen
& hyggelig have
Se side
18 + 19

Grønt frirum
på altanen
Se side
28

Skøn
sommerfest
Se side
53

Nærvær på
bænken&
aftenhygge udenfor
Se side
68 + 69

Priserne i kataloget er normalpriser og gælder så længe laver haves.
Vi tager forbehold for tr ykfejl, ændringer, prisændringer, forsinkelser på levering og udsolgte varer.
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Serino
Rundt hjørnemodul 6.499.-

Skab en luksuriøs
50´er stemning
på terrassen
Serino er et loungesæt, der har et luksuriøst
look med inspiration fra 50’erne. Med sit
åbne flet bidrager det til en lækker stemning,
om du vil sidde og slappe af i skyggen eller
nyde solens varme. Det smukke runde loungebord bløder både looket og stemningen op.
Her kan du og dine nærmeste nyde de gode
sommerdage og lune sommeraftener. Der er
plads til alle i Serino modulsofaen, hvor du
har utallige muligheder for sammensætning
efter netop dine behov og ønsker.

Good to know
Serino
Endemodul 3.199.Hjørnemodul 3.299.Midtermodul 2.799.Lænestol 3.499.Sofabord 2.499.Chaiselong 6.299.-

Håndflettet
Ruster ikke
Ingen vedligeholdelse
Kan bygges efter ønske
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Mirabel
krukkesæt
999.-

Luksus

Hedmark pudebetræk
45 x 45 cm. 149.60 x 60 cm. 179.-

loungesæt med
inspiration fra 50´erne
NESTOR
LOUNGESTOL

3.999.-

Serino
loungebord
Dia. 100 x H 33 cm.
2 .499.-
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Alle priser er normalpriser. Se dagspriser på ilva.dk

Midtermodul 2.799.2 pers. endemodul 5.999.Hjørnemodul 3.299.Hjørnemodul buet 6.499.Chaiselong 6.299.-

Der er plads til alle i S
hvor du har utallige m
sammensætning efter
behov og ønsker.

Good to know
Håndflettet
Ruster ikke
Ingen vedligeholdelse
Kan bygges efter ønske

Serino-modulsofaen,
muligheder for
netop dine

Serino loungemodulsofa
Opstilling som vist. 11.997.-
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Langkawi solseng
4.299.Joye tæppeløber
B 80 x L 250 cm.
299.-
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“Jeg er tilhænger at
store terrasser, hvor
du både kan slappe af
med en bog i fred og
ro eller samles flere
både til grillmad og
sommerhygge.”

Lidan
hængeparasol
3.499.-

Kravik krukker
fra 399.-

Tip

Halsia pudebetræk
159.-

Drasil
indskudsborde
fra 799.-

Sørg for at have små
zoner på din terrasse til
forskellige formål. Indret
efter, hvor solen står
på himlen.
Vigo loungebord
Dia. 90 x H 45 cm.
3.999.-
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Kalino loungehavesæt 8.999.-

Halsia plaid
199.-

Zada krukker
fra 279.-

Solsenge

er med til at skabe
en uimodståelig og
indbydende oase
Bestla solseng 8.999,.
Juliet udendørstæppe 1.299.Lilium bo kshynde 199.- stk. 2 for 299.Tulip havepyntepude 149.- stk. 2 for 199.Fås i mange far ver

Alle priser er normalpriser. Se dagspriser på ilva.dk
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Indret
uderummet
som din stue
Med Minerva er der virkelig øje
for detaljerne, som definerer en
loungeserie med et helt unikt
design. Det brede polyester-reb
om ryg- og armlæn skaber et blødt
og anderledes blikfang, og dets
smukke taupe-farve står i afdæmpet, men smuk kontrast til de sandfarvede hynder med kantbånd.
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Miner va loungesofa 6.999.Miner va loungestol 3.799.Avisa loungebord Dia. 80 cm. 749.Avisa loungebord Dia. 53 cm. 449.Tonya naturtæppe Dia. 200 cm. 1.299.-

11

12

Langkawi loungesofa 6.799.Langkawi loungestol 2.899.Langkawi solseng 4.799.Vigo haveskammel 699.- Firkantet eller rund

Good to know
Kan stå ude hele året
Tåler vand og sol
Smudsafvisende
Mulighed for flere opstillinger
Minimal vedligeholdelse

Alle priser er normalpriser. Se dagspriser på ilva.dk
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FSC

®

Når du vælger FSC-mærkede produkter fra ILVA, er
du med til at passe på skovene og de mennesker og
dyr, som bor i dem. I en FSC-certificeret skov ved
du, at skovarealet vil være det samme generation
efter generation, og at der tages hensyn til skovens
biodiversitet. FSC sikrer også, at sjældne og truede
arter beskyttes.
Se efter FSC-logoet ved de certificerede produkter
i kataloget og kig efter FSC-mærkede produkter,
næste gang du besøger et ILVA-bolighus.
(FSC ® N001748).

Langkawi loungesofa m. 2 r yghynder 6.799.Ekstra r yghynde 899.Langkawi loungestol 2.899.Langkawi solseng 4.799.Eiker loungebord 2.699.-
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Good to know
Nemt at flytte rundt
Passer
® til mange
forskellige sofaer og stole
Minimal vedligeholdelse

La ngkawi
loungesidebord
79 9.-

Ønsker du at kombinere
tidløst design og flot
håndværk
Langkawi er blandt vores absolutte bestsellers – og
med god grund. Denne sæson har vi nyfortolket Langkawi i et smukt tidløst design, der falder i tråd med
sæsonens farverpalet og den nordiske indretningsstil.
Møblerne er udformet i lyst træ med de karakteristiske
fingertapsamlinger og kombineret med smukke tekstildetaljer i taupe og sandfarvet. Et smukt sidestykke til
den originale Langkawi-variant.

Langkawi solseng 4.799.-

Eiker loungebord 2.699.-

Lidan hængeparasol 3.499.Fås også i sort.
Boca parasolfod 1.399.-

Hedmark pudebetræk
45 x 45 cm. 149.60 x 60 cm. 179.-

Alle priser er normalpriser. Se dagspriser på ilva.dk
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Good to know
Ruster ikke
Passer til mange
forskellige stole
Minimal vedligeholdelse

Krokan havebord L 210 x H 75 x B 90 cm. 6.999.- Branco stol 949.-
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“Mit sommerhus
skal indrettes med
naturmaterialer som
flet, sisal og jute,
lette gardiner og
uimodståelige
pastelfarver for
at opnå den helt
rigtige og afslappede
sommerhusstemning.”

Tip

Indret sommerhuset
simpelt med få materialer
og lette farver, så det
bliver en behagelig
oase.
Ball væglampe
Ekskl. pære
479.-

Ravenna loungebord 1.199.skammel 799.-

Agnes gardin
L 220 x B 145 cm. 399.L 250 x B 145 cm. 499.-

Kebie kur v
169.-

Hedmark pudebetræk
45 x 45 cm. 149.60 x 60 cm. 179.-

Sandur krus 59.4 stk. 199.-

Blake kelimtæppe
Flere størrelser fra 1.299.-
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Olano solseng 4.499.-

Amigo bænk
1.499.-

Athea plaid
249.-

hyggelig have
Click sunrocker 2.899.Fås i flere far ver.

Tip

Sæt et siddemøbel i
nærheden af et bed, så
du kan sidde tæt på
blomsterne og nyde
synet og duften.
Athea
plaid
249.-

“Hvis du er så heldig
at have en have, så
ved du, hvor skønt det
er at kunne søge skygge
under æbletræet, holde
picnic i det kølige græs
eller ligge ned og kigge
på sommerskyer og
havens blomster fra
første parket.”

Himalaya loungehvilestol 999.skammel 399.-

Bor lanterne
179.-

Sena plaid 199.-

Buri decofad 139.Juliet kande 299.Juliet vandglas 59.Decent vase 199.-

Shanta pudebetræk
60 x 90 cm. 299.-

Picardie vandglas 89.2 stk. 149.-

Halong bænk
1.299.-

Halong liggestol 499.-
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Alle priser er normalpriser. Se dagspriser på ilva.dk

Håndflettet
luksus

Calvi i naturfar vet polyrattan 3 pers. sofa 8.397.- hjørnesofa 13.795.- loungebord 1.699.Thora naturtæppe 1.199.- Mirabel krukke 999.- Blair urtepotteskjuler 249.-
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skab
udendørs
loungestemning
Et utal af muligheder som gør det
nem t at indrette ethvert uderum.
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Calvi
Endemodul 2.999.Midtermodul 2.399.Hjørnemod ul 2.999.Hvilestol 2.999.Chaiselong 4.499.-

Afslappet
luksus
Loungehvilestol 3.799.Med luksuriøse funktioner sikrer Alma loungehvilestolen dig den
perfekte plads til nydelse og afslapning i solen. Her kan du læne
dig tilbage og hvile benene i en dejlig, komfortabel position ved
et hive i håndtaget på siden af stolen.

Loungeskammel 1.399.-

Loungebord 1.199.-

Good to know
håndflettet
Smudsafvisende
Tåler vand og sol
Ingen vedligeholdelse
Kan bygges efter ønske

Calvi solvogn i naturfar vet polyrattan 3.199.Calvi loungebord 1.699.-
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Good to know
Håndflettet
Ruster ikke
Kan sammensættes til
flere opstillinger
stabelbar
Ingen vedligeholdelse
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Geranie loungehavesæt 8.999.-

Fleksibilitet
og komfort
i centrum

B eri g din have m ed a l s id ig l u ks u s
Med Geranie behøver du ikke vælge, for mulighederne er mange. Her får du et møbel, der er alsidigt
både i form af design og funktionalitet. Loungesættet kan sammensættes på flere måder, så det er
perfekt til afslapning for både to eller flere. Selv når Geranie ikke er i brug, kommer alsidigheden
i spil. Møblet kan nemlig stables i et smalt tårn, der gør opbevaringen helt ubesværet.
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Farver SS2022
– Skab ro i uderummet

Sæsonens farvetrends tager inspiration fra naturens farvepalet. De afdæmpede toner bringer
naturens ro med ind i indretningen af uderummet, som forstærker fornemmelsen af ultimativ
afslapning og jordbundethed.
De tre trendfarver, taupe, isblå og okker, der minder os om naturens stille ro, har en helt
naturlig sammenhæng med den danske sommers flora og fauna. Samtidig er de afdæmpede
farver alsidige og kan bruges på kryds og tværs med forskellige materialer som sten, træ og
metal. På den måde kan du nemt bruge trenden til at understrege din eget personlige stil i dit
uderum.
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Taupe

Isblå

Okker

Neutrale toner skaber en
afbalanceret og afdæmpet
ensartethed, der bringer
indretningen af uderummet
helt ned på jorden. Taupe er
en behagelig gråbrun farve,
som giver en følelse af ro
og renhed. Den afdæmpede
jordfarve klæder det meste
og binder hjemmet sammen
med naturen.

Denne kølige isblå leder
tankerne hen på blå himmelstrøg og giver et friskt pust
i sommervarmen og til
uderummet. Farven klæder
både sort og naturtræ, hvor
den skaber en diskret, men
smuk kontrast.

Gule nuancer går uundgåeligt
igen hver sæson. Denne
sæson er det okkergul, der
giver et strejf af farve til både
boligtilbehør og møbler til
uderummet. Farven skaber liv
og varme uden at larme for
meget.
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“Når du indretter altanen,
er det afgørende med
mindre, fleksible møbler,
der kan vokse og skrumpe
efter behov, hængende
krukker, altankasser og
lyskæder, så du skaber et
dejligt ekstra rum, som du
både kan bruge og nyde at
kigge ud på om aftenen.”

Lioni
havestol
1.249.-

Decent
vase
199.-

Tip

Askia havebord L 126 x H 75 x B 70 cm.
2.199.Portio havestol
Fås i flere far ver.
599.-

Skab en grøn oase på
din altan ved at bruge
masser af planter i
altankasser, på
væggen eller
fra loftet.
Gr ya
solarlyskæde
249.-

Bianchi
havestol
Inkl. hynde.
1.699.Langkawi
loungestol
2.299.-

Tulip
bokshynde
199.-
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Bambu deco stige 299.Alle priser er normalpriser. Se dagspriser på ilva.dk

Tulip
siddehynde
129.-

Good to know
God siddekomfort
Stabelbar
Moderigtige farver
Kan bruges både ude og inde
Ingen vedligeholdelse

Portio
h avestol
599.-
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Smuk
indretning
til din have
Circle havebord
Dia. 150 cm. 8.299.Fås også i Dia 110 cm.

Bordet er konstrueret til at give masser af
benplads og dermed også flere siddepladser
rundt om bordet. Circle havebordet fås i to
størrelser Dia. 110 cm og Dia. 150 cm.
begge med enten bambus eller sort polywood
bordplade. Der kan sidde 8-10 personer rundt
om det store bord. Begge borde har en
dekorativ granitsten i
midten til varme
gryder og pander.
Circle havebord Dia. 150 x H 74,5 cm. 9.499.Fås ogås i Dia. 110 cm.
Click havestol 1.699.-

Click havestol 1.699.-

Click havestol er en
enkel og ergonomisk
udtænkt havestol,
som er smuk i dens
gentagelse omkring
et bord.
Ønsker du over tid at
skifte farve på dine
Click stole er det
muligt at tilkøbe løse
plastlameller.

Eclipse havebord
L 200 x B 110 x H 74 cm.
9.999.Fås også i sort polywood.

Alle priser er normalpriser. Se dagspriser på ilva.dk
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Som navnet indikerer, er Leaf-havebordet inspireret af naturen.
Bordets form gør, at det ikke optager meget plads i hverdagen, men man kan sagtens sidde seks personer ved bordet.
Det smukke mønster i bordpladen er med til at give bordet en
særlig, iøjnefaldende karakter.

Bambus
er en af de mest populære
materialer i boligindretningen.
Ved f.eks. at vælge havemøbler i bambus kan du både få
et smukt og trendy havebord og
samtidig sætte dig til rette med
god samvittighed vel vidende,
at du har truffet et miljørigtigt
valg. Bambus er nemlig én af
de hurtigst voksende planter,
der findes, hvilket gør det til et
meget bæredygtigt materiale.
Leaf havebord
L 146 x D 146 x H 75,5 cm.
6.299.-

Click gyngestol 3.499.Fås i flere far ver.

Click loungehvilestol 2.499.Fås i flere far ver.

Click sols tol 3.699.Fås i flere far ver.

Click sunrocker 2.999. Fås i flere far ver.
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Nestor loungestol 6.299:-

Gør din terrasse
indbydende og hyggelig
Med Nestor får du et eksklusivt og moderne udtryk på din
terrasse. Du kan ligge og slappe af, mens du nyder solens
varme og et koldt glas hvidvin.
Nestor giver plads til både afslapning og masser af hygge
med din familie og den bliver hurtigt samlingspunktet i
de dejlige sommerdage og -aftener.
Serien er opbygget i moduler, som kan sammensættes i
vidt forskellige opstillinger, så sofaen kan tilpasses lige
efter dine ønsker.
Cleo-puffen har mange
fine kvaliteter. Den kan
være en ekstra lille
siddeplads, et lille bord
eller et lille farvepift i
uderummet. Med sit
enkle udtryk passer
Cleo ind i enhver
indretning. Puffen er
lavet i quick dry foam,
tørrer hurtigt og kan
tåle at stå ude.
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HURTIGTØRRENDE
SKUM

Cleo loungepuf
H 44,5 x Dia. 50 cm. 899.-

Good to know
Ingen vedligeholdelse
Hurtigtørrende
Tåler vand og sol
Lette moduler
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HURTIGTØRRENDE
SKUM

Hjørnemodul 5.499.Midtermodul 3.999.Endemodul 4.299.-

Nestor loungehjørnesofa.Opstilling som vist. 22.095.-

Hygge og
varme

Arkona gaspejs
Ekskl. gasflaske. L 153 x H 35 x B 87 cm. 8.999.-

Arctic gaspejs.
Ekskl. gasflaske.
H 27,5 x Dia. 76,5 cm.
5.799.-

En gaspejs til terrassen giver
ekstra hygge, når solen er ved at
gå ned og det stadig er hyggeligt
at være udenfor.
Hvis du har pladsen, så sætter
en gaspejs med loungebord den
perfekte ramme for dig og dine
gæster. Her kan I sidde længe
og nyde hinandens selskab med
vin og snacks, mens I hygger jer
i lyset af de blide flammer fra
pejsen. Tilføj kunstigt brænde,
så det får et endnu hyggeligere
og naturligt udtryk.
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Good to know
Ingen vedligeholdelse
God siddekomfort
Stabelbar
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Cunio havebord L 210 x B 100 x H 75 cm. 4.299.- Lioni havestol 1.249.-

Shanghai parasol 999.-

Lioni bænk 2.799.-

Sådan indretter du den
optimale spiseplads

For at tilføre inspiration og social stemning til haven er det helt essentielt
med et hyggeligt spise- område. Her kan familien nyde et skønt måltid i
sommerens varme og blandt naturens grønne skær.

Alesso urtepotteskjuler
199.Liva vandglas
3 stk. i æske 159.Alle priser er normalpriser. Se dagspriser på ilva.dk
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Fleece plaid 249.Fås i flere far ver.

Cambo
sækkestol
1.099.-

Good to know
God siddekomfort
Stabelbar
Flotte farver
Kan bruges både ude og inde
Ingen vedligeholdelse

Portio havestol 599.-
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Seri havebord L 195 x B 90 x H 74 cm. 5.999.-
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Good to know
Håndflettet
Ruster ikke
Kan sammensættes til
mange opstillinger
Nemme at flytte rundt
Ingen vedligeholdelse
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Nerissa loungesofa
Opstilling som vist. 23.998.Bard loungebord
Dia. 90 x H 37 cm. 3.499.Alle priser er no rmalpriser. Se dagspriser på ilva.dk
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Såda n
skab e r
du ru m
i hav e n
Nerissa danner de perfekte
rammer for hygge og socialt
samvær på de lange, lyse
sommeraftener. Loungesofaens runde udformning
og store moduler, der kan
sammensættes på flere måder,
skaber uanede muligheder for
hyggelige stunder på terrassen. I stedet for et bord, kan
man placere et bålfad i midten
og skrue ekstra op for hyggen. Den runde sofa sælges i
sæt af to moduler.

Vigo loungebord
Dia. 90 x H 45 cm. 3.999.-
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Nerissa
loungestol 3.299.2 pers.loungesofa 5.999.4 pers.loungemodul 11.999.(sælges kun á 2 stk.)
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En
udendørs
stue

Markland loungestol 3.199.-

under åben himmel, perfekt som en oase til sommerens hyggelige stunder. Markland
er betrukket i olefin, hvilket er smudsafvisende og modstandsdygtigt overfor solens
UV-stråler. Et loungesæt til udendørs brug, som ikke kræver pleje og som altid står
indbydende og klar, når det er skønt at være udendørs.

Betonie krukker fra 179.-
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Bard loungebord
Dia. 90 x H 37 cm.
3.499.-

Good to know
minimal vedligeholdelse
FSC certificeret
stellet kan stå ude i al slags vejr
kan bruges både ude og inde

Markland loun gesofa 2 pers. 5.799.- loungestol 3.199.Arctic gaspejs Ekskl. gasflaske H 27,5 x Dia. 76,5 cm. 5.799.-
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Estelle spisebord
L 210 x H 75 x B 100 cm.
4.999.-

Estelle loungesidebord
899.-

Estelle solseng
L 190 x H 40 x B 75 cm.
Inkl. nakkepude.
4.999.-

Dudet
vase
199.-

Stilrene og grafiske linjer
Estelle-serien består af lækre havemøbler, som giver et fantastisk helhedsudtryk på terrassen eller
i haven. Stellet er sortmalet aluminium, som er let og ikke ruster og træet er FSC ® -mærket eukalyptustræ.
Estelle-serien er en fuld serie, som inkluderer loungesæt, spisebord, bænk, solvogn, sidebord og
konsolbord. Møblerne er funktionelt fleksible, da bænk og konsolbord kan bruges til dekoration,
plantebord, udekøkken eller lignende, når det ikke er i brug.

Estelle konsolbord
1.499.Estelle loungehave sæt 2 pers.
sofa, bord og 2 stole 14.499.-
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Good to know
Smudsafvisende
Tåler vand og sol
Minimal vedligeholdelse

Estelle loungehjørnesofa L 230 x H 86 x D 230 cm. 13.999.Milford loungebord Dia. 90 x H 42 cm. 3.799.-
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Good to know
Ingen vedligeholdelse
Ruster ikke
God siddekomfort
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Horizon
Loungehvilestol 3.299.Havestol 1.399.-

B ag fac a d e n
på Hori zo n
Tankerne bag designet på vores smukke
Horizon loungeserie har været at skabe en
skandinavisk serie med kant.
Udgangspunktet har været at udvikle et
maskulint og stringent design, der samtidig
skal være klassisk og tidløst, så det passer ind
på de fleste terrasser. I udviklingsfasen har det
desuden været vigtigt at designe en modulsofa, som kan vokse både med kundens behov
og deres terrasse og hvor man kan kombinere
både lounge og hygge med bord og stole
i samme design.
Sidst men ikke mindst har det også været
vigtigt at udvikle en multifunktion, hvilket
er lykkes i forbindelse med det lille, smarte
sidebord, som kan monteres flere steder på
møblerne alt efter ønske og situation.

Solseng 5.799.Loungesidebord 899.-

Opstilling som vist 7.497.-

Det
lille
sidebord

Hvilestol 3.299.Sidebord 899.-

Loungesofabord
L 90 x B 90 x H 26 cm.
2.399.-

kan monteres på utallige måder: på armlænet mellem to
loungestole – både i top af armlæn og nede mellem sæderne,
mellem to sofamoduler eller i forlængelse af slutmodulet på
sofaen eller på solvognen.
Loungesofa
9.497.-

Loungesofa
14.496.Alle priser er normalpriser. Se dagspriser på ilva.dk
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Horizon havebord L 210 x B 100 x H 75 cm. 4.799.- havestol 1.399.loungehvilestol 3.299.- loungesidebord 899.-
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Comida stel fra 79.-

“Vi trænger til at
mødes og holde fest
efter nogle år med
nedlukning. Dæk et
smukt bord, server i
små portioner, skru op
for musikken og lad
den gode stemning
sprede sig.”

Thao
skammel
549.Rubina
rødvinsglas
79.-

Pica kasse 79.-

Essas vase fra 159.Diane
skål
99.-

Kefa
lysestage
fra 59.-

Isidor deco fad
sæt á 3 stk. 249.-

Flogan bar vogn
L 92 x H 78 x B 52 cm.
2.499.-

Rinnan havebord L 214 x B 100 x H 75 cm. 6.499.Cannes havestol 999.-
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Good to know
Kan bruges både
ude og inde
Passer til mange
forskellige stole
Minimal vedligeholdelse

DEDIK E RE T
hån dvæ rk

Marrone
havebord
8.999.-

Du har købt et håndlavet og unikt møbel. Hvert enkelt bord er fremstillet
i hånden, og hver enkelt bordplade har sit eget individuelle udtryk og
kan derfor variere i både farve og udseende.
Beton er et stærkt, råt og naturligt materiale. Det er også et organisk
materiale, som bliver påvirket af lys og daglig brug. Det kan medføre,
at nogle områder bliver lysere eller mørkere, og der kan også opstå
forskelle i struktur og overflade. Der findes ikke to bordplader,
som er 100 % ens.

Brug den både
ude og inde

Branco stolens design er let og simpelt, men skiller
sig stadig ud med sit moderne og anderledes udtryk.
Samtidig passer den til et utal af haveborde, især
fordi den findes i et væld af farver. Og i denne
sæson introducerer vi Branco i tre nye farver –
taupe, isblå og okker.
Stolens materialer gør den slidstærk og
særdeles velegnet til det danske klima.
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Branco stol 949.-

Good to know
God siddekomfort
Stabelbar
Kan bruges både
ude og inde
Ingen vedligeholdelse

Tonya naturtæppe 1.299.- Athea plaid 249.- Fås i mange far ver. Thera vase 349.-
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FSC

®

Når du vælger FSC-mærkede træprodukter fra ILVA, er du med
til at sikre en bæredygtig fremtid for verdens skovområder. FSC
arbejder for at oprindelige folks rettigheder i skovene respekteres, og skovejeren skal bidrage økonomisk til projekter, som
gavner lokalt, f.eks. adgang til lægehjælp, vand eller skolegang.
Se efter FSC-logoet ved de certificerede produkter i kataloget
og kig efter FSC-mærkede produkter, næste gang du besøger
et ILVA-bolighus.

Flogan bar vogn
2.499.-

Forkæl
dine gæster
Flogan barvogn fungerer smukt
både udenfor og indenfor. Med
sine smukke detaljer på pladerne
i træ, skaber den
en god stemning, hvor den står.
Stil forfriskninger og snacks på
den, som dine gæster kan tage af.
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Pietra havebord
Dia. 150 x 74 cm. 4.999.Fås også som cafébord.

Med et smukt rundt havebord i træ kan du skabe den perfekte
atmosfære, enten i haven eller på terrassen og lade hyggen
sprede sig rundt om i hjemmet.

Good to know
Muligt at stille varme
fade og gryder på
granitpladen i midten
Passer til mange
forskellige stole
Minimal vedligeholdelse

Skab nærvær,
elegance og mere plads

Good to know
God siddekomfort
Stabelbar
Kan bruges både ude og inde
Ingen vedligeholdelse

Damio
havesto l
fås i tre
far ver

Pietra havebord
Dia. 110 x H 74 cm.
3.499.Fås også i Dia. 150 cm.
Damio havestol
999.-
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Et robust

havebord med stor
personlighed

Rinnan er et havebord med masser af karakter og personlighed.
De smukke stave i teak har forskellige bredder og skaber et livligt
spil i bordpladen. Placeringen af bordbenene sikrer rummelig
benplads og giver bordet et let og luftigt udtryk.
Rinnan havebord 6.499.- Branco havestol 949.-
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Skab
rum
med tæpper
Sophie tæppe
1.299.-

Tæpper binder rummet sammen og understreger helheden
i indretningen. Med trenden Living Inside Out bliver
uderummet en naturlig forlængelse af hjemmet indenfor, så her bruger vi også tæpper til at skabe et rum, der
indbyder til hygge og samvær.
Vores kollektion af udetæpper findes i flere forskellige
former og farver, så du kan vælge ét, der klæder dit hjem
og personlige stil. Alle tæpperne er designet i plast for
at gøre dem modstandsdygtige over for vind og vejr.
Samtidig gør den let børstede overflade dem bløde og
rare at gå på med bare tæer i sommervarmen.

Good to know
Teak er et meget
stærkt materiale
Ruster ikke
Kan stå ude hele året
Ingen vedligeholdelse

Josephine tæppe
1.999.-

Juliet tæppe
1.299.-

Nicole tæppe
1.299.-
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Cabo loungesofa 6.999.Cabo loungestol 3.499.Drasil loungeborde. Tre størrelser fra 799.Gordo vase 499.- Vili figur 299.-
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Boston
hængeparasol
3.699.-

Moss
plaid
599.-

Cabo
loungesofa
6.999.-

Nordisk luksus med kant
Med sit lette, nordiske udtryk klæder Cabo ethvert
uderum. Loungemøblerne er lavet af eukalyptustræ
med smukke detaljer som afrundede ben og armlæn
og hynder med dekorative kantsyninger og bindebånd med velcro, som holder dem på plads.

Good to know
Tåler vand og sol
Smudsafvisende stof
Minimal vedligeholdelse
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Bring naturen ind i huset, eller
gør havemøblerne til en del
af naturen med vores stilfulde
Halong loungeserie.
Dette lækre havesæt produceret
af bambus, som er et meget
slidstærkt materiale, der er nemt
at bearbejde og dermed perfekt
til møbelproduktion.

Bianchi loungesofa
Inkl. hynder.
3.999.-

Good to know
God siddekomfort
Tåler al slags vejr
Ingen vedligeholdelse
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Betonie krukke
H 28 x Dia. 30 cm. 179.H 37 x Dia. 38 cm. 299.-

Halong
Loungehvilestol 2.199.Loungebord 1.299.-

Tera kur ve
Sæt á tre stk. 559.-

Hånd fle t t et
og n at u rlig
Bianchi
loung ehavestol
Inkl. hynde.
2.199.-

Ønsker du at dine havestole skal fremstå naturlige
og yderst lette at vedligeholde?
Så er Bianchi-havestolen et godt valg. Den har et
slankt stålstel og naturfarvet polyrattan-flet, som
ikke kræver vedligeholdelse. Derudover er hver
enkelt stol håndflettet, det gør den unik, da ikke
to stole er ens.

Bring naturen ind i huset, eller gør havemøblerne til en del af naturen med vores
stilfulde Halong loungeserie, hvor der
findes både bord, stol, sofa, bænk og
liggestol.
Den lækre serie er produceret af bambus,
som er et meget slidstærkt materiale, der
er nemt at bearbejde og dermed perfekt
til møbelproduktion.

Henderson
Loungesofa 4.999.Loungehvilestol 3.299.Havebord 2.499.-
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Olano solseng i naturrattan er indbegrebet af dansk sommerhygge.
Så hvis uderu mmet skal indrettes hyggeligt og romantisk
– uanset om det er på terrassen eller i udestuen, er Olano det oplagte valg. 4.499.-
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Ofora vase fra 259.Fås også i grøn.

Paris parasol
Fås i flere far ver.
L 300 x B 300 cm. 1.699.Dia. 300 cm. 1.499.-

Gør din
terrasse
indbydende
og hyggelig
Jovik minder mest af alt om
en ægte retro klassiker, som
vi kender den fra 50’erne
og 60’erne. Det stringente
design med rene linjer i
smukt, mørkt akacietræ
udstråler stilsikkerhed og
elegance. Sættet vil stå
skarpt på den lille terrasse
eller i loungeområdet.
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Jovik sofa, bord og 2 stole 8.999.-

Loungehjørnemodul 5.499.Loungemodul med
Pufafslutning 6.299.Loungeendemodul 8.499.-

Good to know
Smudsafvisende stof
Hurtigtørrende
Lette moduler
Kan sammensættes til
mange opstillinger
Ingen vedligeholdelse

FRESNO PARASOLFOD
i granit.
40 kg.
60 kg.

399.599.-

en
hurtigtørrende
nyhed
Korius omfavner Living
Inside Out-trenden og bringer
indendørsstemningen med
udenfor på terrassen. Dog er
der taget højde for de danske
vejrforhold, og sofaen er med
sit Quick dry foam rustet til
at stå udendørs i al slags
vejr, da den tørrer hurtigt
efter f.eks. et regnskyl. Med
de forskellige moduler kan
du selv sammensætte sofaen,
som du foretrækker.
Korius loungehjørnesofa
Opstilling som vist 22.497.-
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“En bænk er det hyggeligste sted i haven, hvor
du både kan sætte dig
alene og ligge ned, eller
gøre plads til en mere til
en kop kaffe i skyggen.
En blød stol et godt sted
i haven med udsigt til et
blomsterbed er også
altid skønt til en pause
fra havearbejdet.”

Miner va
loungehvilestol
3.799.-

Lioni havebænk 2.799.-

Lilium bokshynde 199.Zada krukker
fra 279.-

Tulip havepyntepude 149.Shanta pudebetræk
50 x 50 cm 199.Ofora vase fra 259.Fås også i blå
Lucca
havebænk
1.899.-

Kefa
lysestage
59.-
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Tulip bokshynde 199.-

Pietra loungebord 2.199.-

Af t e n h ygge u d e n for
Alicante
lanterne
369.Turid lanterne fra 359.-

“De lange, lyse sommeraftener er helt magiske
og vidunderlige og noget,
vi kan leve højt på længe.
Indret dit uderum med
masser af lys, lanterne
og måske et bålfad og
selvfølgelig masser af
bløde puder og tæpper, til
når temperaturen falder.”

Luisa pudebetræk 199.Shanta pudebetræk 199.Halsia pudebe træk 159.-

Moss
plaid
599.-

Bor lanterne
H 65 cm. 449.H 35 cm. 179.-

Gr ya solarlyskæde 249.Cabo
loungesofa 6.999.Nordic Sand
krus 69.-

Pelato bålfad 1.299.-

Joye tæppeløber
B 80 x L 250 cm. 299.-

Cabo loungestol 3.499.-
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Solis solarlampe fra 79.-

Gail solarlampe 45.-

Turid pendel Ekskl. pære. 299.-

Norlau
bordlampe
299.-
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Saturn
bordlampe
499.-

Marka
solarlampe
69.-

Lad solen
skinne videre
Selv efter den er gået ned,
kan solens stråler skinne
videre. Solarlamper er
fantastiske til udendørsområder, da de passer sig
selv og ikke kræver ledninger eller batterier – skinner solen om
dagen, skal solarlamperne
nok skinne videre om
aftenen.

Obel bordlampe. Ekskl. batteri 49.-

Turid lanterne Ekskl. pære. Fra 359.-

Gr ya solarlyskæde 249.-

Alle priser er normalpriser. Se dagspriser på ilva.dk
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Læn dig
tilbage
Lucca er en fin, lille stol, hvor armlænet
er med til at give stolen større komfort.
Lucca er et rigtig godt bud på et møbel
med multifunktion, da den kan bruges i
bl.a. entréen, i stuen, i uderummet og
på hjemmets teenageværelser.
Som en del af Lucca-serien, findes der
både en bænk og en skammel, som
fuldender sættet og kan bruges både
inde og ude, som du ønsker det.

Lucca loungestol 2.299.- skammel 1.199.Lucca havebænk 1.899.Eliva ser veringsvogn
L 79 x H 91 x B 57 cm.
1.999.-

Kera kur ve
Sæt á tre stk. 999.-
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Aseva krukker i hvid terazzo.
Fra 399.-

Froso hængeparasol
H 252 x Dia. 285 cm.
499.Fås i flere far ver.

Boca parasolfod
1.399.-

Tonga havestol
799.-

Good to know
Smudsafvisende
Tåler vand og sol
Mange funktioner

Praktisk og enkelt
Udtræk

Concorde XXL udtrækshavebord
B 100 x H 75 x L 245-314 cm. 7.299.Fås også i B 100 x H 75 x L 189-253 cm. 5.999.-
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Lilium hynde. Fås i flere far ver. 129.Lilium havepyntepude. Fås i flere far ver. 149.Tulip bokshynde. Fås i flere far ver. 199.Tulip hynde. Fås i flere far ver. 129.-
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Alle priser er normalpriser. Se dagspriser på ilva.dk

Borgio/Ellum
loungesofa
Opstilling som vist.
9.897.-

MiLford loungebord
Dia. 90 x H 42 cm. 3.799.-

F l e ks i b e l a f s l a p n i n g
Ellum solvogn 2.799.-

Borgio/Ellum loungebord
L 70 x B 70 x H 30 cm.
1.699.Borgio/Ellum loungehvilestol
2.999.-

Borgio/Ellum
2 pers sofa L 176 x H 66 x D 88 cm. 5.998.3 pers sofa L 249 x H 66 x D 88 cm. 8.397.-

Borgio/Ellum
Loungeendemodul 2.999.Loungemidtermodul 2.399.Loungehjørnemodul 2.999.Loungechaiselong 4.499.Hyndeboks L 154 x H 93 x B 90 cm.
2.999.-

Når du køber loungebordet,
hører der både glasplade og
hynde med, så den også kan
bruges som pu f.
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Drasil
indskudsborde
fra 799.-

Nari
havebakkeborde
fra 399.-

Ravenna loungebord 1.199.- skammel 799.Pietra loungebord
2.199.Noli bakkebord
599.-

SKAB
UDENDØRS
HYGGEKROGE
MED
LOUNGEBORDE
Thera
vase
349.-

Avisa loungebord
fra 449.-

Eiker
loungebord
2.699.-
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Komfort og
funktionalitet
Bragno loungesofaen er et multifunktionsmøbel. Sofaen passer perfekt til altanen
eller den lille have, hvor der ikke er plads
til store møbler. Bragno sofaen består af tre
moduler, hvor flere opstillinger
er mulige:

Bragno loungesofa
L 237 x H 74 x D 61 cm.
7.499.-

• Spiseplads med to
siddepladser og et højt bord
• 2 personers sofa
• Hyggekrog til to med et lavt bord
• Solvogn med hæve/sænke-hovedgærde

Bragno loungesofaen er det perfekte møbel til dig, som er til komfort
og funktionalitet uden at møblerne skal tage al pladsen. Derudover kan
alle tre moduler stables ovenpå hinanden, så de kan gemmes af vejen
om vinteren, eller når møblet ikke bruges.Det er muligt at tilkøbe et
overtræk, så de stablede moduler dækkes til og dermed kan overvintre
uden at tage en masse opbevaringsplads.
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Alle priser er normalpriser. Se dagspriser på ilva.dk

Good to know
Smudsafvisende
Tåler vand og sol
Mange funktioner

Good to know
Ruster ikke
Nemt at flytte rundt
Ingen vedligeholdelse

Kalino sofa og 2 stole 8.999.-

Loun g emø b l er me d kant og e le gan ce
Kalino udstråler en selvsikker og stilren enkelthed, som vil klæde ethvert uderum. Stellet i aluminium og rebdetaljerne på armlænene giver møblerne tilpas kant og understreger samtidig en elegant
lethed, der gør det nemt at bruge Kalino i din foretrukne indretning af terrassen. Desuden gør valget
af materialer møblerne særdeles modstandsdygtige over for vind og vejr.
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Branco havestol 949.Fås i flere far ver.
Pietra cafébord 1.899.-

80

Det lille
ekstra
udenfor

Kravik krukker fra 399.-

Indret din altan med
bløde værdier, der
skaber hygge.
Det kan være lækre
puder, lanterner,
smukke krukker,
behagelige møbler
og blomster.
Vælg nogle farver
som går igen i din
bolig, så der er en
rød tråd i din indretning af altanen og
resten af boligen.

Beatha vindspil 45.Ella solvogn 5.299.Iowa bænk 3.799.-

Good to know
God siddekomfort
Ingen vedligeholdelse
Kan bruges både ude og inde
Stabelbar

Portio havestol
Fås i sort, isblå, taupe,
okker og støvet grøn.
599.Arres cafébord
Dia. 70 x H 74 cm.
1.699.Sætpris 2.897.Alle priser er normalpriser. Se dagspriser på ilva.dk
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Good to know
TRÆK UD funktion på bordplade
Kan bruges både som
cafébord og spisebord
Ruster ikke
Minimal vedligeholdelse

Askia havebord L 126 x H 75 x B 70 cm 2.199.- Rena havestol 799.- Sætpris 5.395.Shanghai parasol 999.- Fresno parasolfod fra 449.-
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Good to know
Håndlavet mosaik
Minimal vedligeholdelse

Korsik a cafébord 1.999.Portio havestol 599.- Fås i mange farver
Betonie urtepotteskjuler 179.-
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