
Velkommen til Scan Sørlie 

Scan Sørlie AS er mangfoldig, og kan innrede til nesten et hvilket som helst bruk. Man finner våre fotavtrykk over hele Norge, i alle slags 
miljøer – flyplasser, hoteller, museer, offshoreinstallasjoner, «nærbutikken på hjørnet» – hvor vi kan sees hele veien fra resepsjonen til det 
innerste, største møterommet. Vi kan tilby kyndig hjelp med forslag til innredning, og også forslag til fargevalg dersom det skulle være 
ønskelig, visualisert med 3D-tegninger. I noen tilfeller vil spesielle tilpasninger være påkrevd, og som regel løser vi det også. 
  

Mulighetene er mange – VELDIG mange…. 
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Produktpresentasjon 
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• scansorlie.no 
• Scansorlie.com 
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Våre produktkategorier: 

- Resepsjoner 
- Foajemøbler 
- Sittemøbler 
- Kontorarbeidsplasser og oppbevaring 
- Møte/konferanse 
- Seminar og kantinemøbler 
- Garderobe 
- Terminal 
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Dreamwork  Design: Jahn Aamodt, MNID/MNIL 

 

Dreamwork  modulbaserte skrankeprogram er vår egenproduksjon på skrankefronten.  
Skranken vil i tillegg til plater og understell bygges av front/toppmoduler, 90° og 45°hjørneelement og 
endeavslutning. Dette vil til sammen gi et utall variasjonsmuligheter. Den har naturligvis også et HC-tilpasset 
element.  
Skranken er vel egnet til – og tiltenkt – hev/senk på arbeidsplassene inni, og i vinklet fasong står den utmerket 
stødig selv uten forankring i faste plater. 
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Sofaer / paller 

- Mr.Box 
- OFF 
- Edge 
- Lambda 
- Enzo 
- Edge 
- Elin pall 
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Mr.Box   Design: Esben Wingerei 

Mr Box modul 
 
Mr.Box modul er en variant av Mr.Box lav, men utformet så den kan bygges i 
lange lengder, på begge sider av et hjørne-element. Sofalengden kan avsluttes 
med eller uten lene. Som benk passer den fint f.eks til spise-plass i en kantine. 

Mr.Box lav Mr.Box modul Mr.Box høy 

Mr Box lav 
 
Mr.Box lav består av 1-, 2- og 3-seter sofa med 
lener. En «stram, men myk» og svært innbydende 
sofa passende til de aller fleste miljøer. 

Mr Box høy 
 
Mr.Box høy er 
dekorativ, lun og 
skjermende. Satt 
sammen to-og-to 
med eller uten 
endevegg utgjør 
den en 
«stillesone», 
uforstyrret til møte, 
konfidensiell prat 
eller bare en rolig 
pause  
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Mr.Box Meetingpoint   Design: Esben Wingerei 

Mr Box Meetingpoint 
 
Et stillerom i rommet, en pausekrok i 
landskapet, en uforstyrret samtaleplass i 
lobbyen – og med innlagt strøm og USB - en 
arbeidsplass for raske møter. 
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En spennende 
kombinasjon av 
identitet og 
konformitet 
 
Designkontoret DSGNKNTR lar 
seg fascinere av irrasjonelle 
handlinger og ting som er 
atypiske og mener at det 
skaper personlighet og 
identitet. Men man får ingen 
identitet uten konformitet. 
Ingen brudd uten regler. Ingen 
orden uten kaos. OFF sofa- og 
bordserie er et modulært 
system med interessante 
brudd 
og avvik. Regelen for OFF-
serien ligger i benenes 
plassering – de vil alltid stå på 
geledd når elementer kobles 
til hverandre. Som kontrast til 
dette vil 
seteflatene aldri møtes hjørne 
mot hjørne. Selv om 
seteinndelingene, 
sømdetaljene og knappene 
også følger et strengt mønster 
avviker disse fra benenes 
logikk, der elementene i dialog 
med hverandre danner en 
rytmisk bevegelse, og bryter 
med det forutsigbare. Regelen 
er takten mens rytmen 
er bruddene. 

OFF  Design: Sigurd Strøm og Bjørn Jørund Blikstad 
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OFF  Design: Sigurd Strøm og Bjørn Jørund Blikstad 
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Edge  Design: Jahn Aamodt, MNID/MNIL 

Edge er en modulsofa-serie  

som kan bygges helt etter ditt  

eget ønske.  

Serien har også et 90 graders  

hjørne, flere pallestørrelser  

og bordstørrelser.  

Edge leveres i 2 høydevarianter  

på rygg. Modellen er bruker- 

vennlig og blir ofte brukt i  

venterom, foajeer, barer og i  

resepsjonssammenhenger. 
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Lambda  Design: Esben Wingerei og Petter Øyan 

Lambda er en flott foajesofa 
med en form som «tilpasser» 
seg sine omgivelser. De 
forskjellige mulighetene for 
lener gjør at den kan være 
alt fra «robust» til «trendy». 
Finer-/laminatlenene kan 
også få en enkel brikke i 
samme stoff eller hud som 
sofaen for øvrig. 
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Enzo Design: Tore Wroldsen, MNIL 

Enzo er en klassisk, elegant og stilren 
salonggruppe. Den passer i så godt som 

alle sammenhenger og miljøer.  
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Elin pall 

Elin pall er sittemøblenes 
«svarte stakk» – den utgjør 
de ekstra sitteplassene og 
den nødvendige 
stilkontrasten til absolutt 
enhver type sittegruppe. 
Med sittehøyde på 46 cm er 
den anvendelig til så vel et 
spisebord som til en 
sofakrok. 
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Stoler 

- SIZE 
- Touch – Comfort / Conference / Freiswinger 
- Zipp 
- Wave 
- Apollo 
- Venezia 
- Q5 
- Ida  
- Morten 
- Kontorstoler 
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SIZE  Design: Torsteinsens Design AS, Fredrik Torsteinsen MNIL 

SIZE loungestol 
med fothviler 
og bord  
kombinerer  
moderne design  
med sjenerøs  
komfort. 
Det vide fanget og den brede 
nakkestøtten gir et inviterende 
uttrykk. 
 

SIZE deltok på 100% NORWAYs 10 års jubileumsutstilling på London Design Festival i september 2013 
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SIZE lav  Design: Torsteinsens Design AS, Fredrik Torsteinsen MNIL 

SIZE loungestol 
med lavere  
Kryss, med eller 
uten nakkestøtte,  
med den samme  
sjenerøse komforten, og det 
samme inviterende og 
omfavnende uttrykket. 
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Touch Comfort      Design: Tore Wroldsen, MNIL 

Touch Comfort er et nytt uttrykk i Touch-serien, i samme høye klasse møte- eller styreromstoler, som de øvrige i Touch-familien.  
Comfort har  jevne piper i ryggen, helpolstret og med lener. 
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Touch Conference     Design: Tore Wroldsen, MNIL 

Touch Conference er høyeste klasse av møte- eller styreromstoler, og er som de øvrige i Touch-familien. Stolen har svært god sittekomfort, og har standard og funksjoner som 
gjør den til en førsteklasses stol i et møte- eller styrerom – også de med den ypperste luksus. Stolen har hev/senk, vippefunksjon og den kan låses i posisjon. 
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Touch Freiswinger     Design: Tore Wroldsen, MNIL 

Touch Freiswinger har et annerledes understell. Stolen har svært god sittekomfort, og har et uttrykk og utseende som gjør at den passer til de fleste typer bord og i de fleste 
miljøer. 
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Zipp  Design: Esben Wingerei og Petter Øyan 

Zipp er liten og lett, og har en konstruksjon som gjør den god å sitte lenge i. Den har et moderne og «lyst» 
uttrykk med seter i hvit eller grafitt-grå laminat og ryggtrekk i fine, lekne farger, i tillegg til at den finnes i 
tradisjonell form med sete i bjerk, bøk og eik finer. Ryggtrekket er Runner fra Gabriel. Zipp-stolen stabler godt. 
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Wave 

Wave er en nett og lett stol som kommer i tre varianter. Den 
høyeste utgaven egner seg utmerket som 
konferansemøblement, mens den lave modellen er mer aktuell 
i foajeer, ventesoner, stillerom eller som besøksstol på 
kontoret. Modellen leveres også som barstol. 
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Apollo – 2 høyder 

Apollostolen leveres i mange varianter slik at man kan kombinere og lage sin «egen» stol.  Stolen passer ypperlig for bruk i konferanseanlegg og kantiner, 
eller som en enkel besøksstol til kontoret. Fåes med 3 ulike høyder på rygg , og alle modeller leveres med og uten armlener. 
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Apollo – 2 høyder 
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Apollo – 2 høyder 
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Venezia 

Venezia er en robust konferansestol, 
heltrukket med «trendy» look. Krom 
eller alufarget understell og sort plast 
på armlener. 
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Q5 
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Ida stol           Design: Beate Ellingsen, MNIL 

Ida stol og barstol er begge klassikere og har høy kvalitet. 
Den har rene linjer og et sete som «flyter» over 
understellet.  Sittekomforten er uovertruffen, og den ser 
påkostet ut. 
Begge leveres helstoppet, stolen med eller uten lener. 
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Ida barstol           Design: Beate Ellingsen, MNIL 

Ida stol og barstol er 
begge klassikere og 
har høy kvalitet. 
Den har rene linjer 
og et sete som 
«flyter» over 
understellet.  
Sittekomforten er 
uovertruffen, og 
den ser påkostet ut. 
Begge leveres 
helstoppet, stolen 
med eller uten 
lener. 
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Capers barstol Design: Beate Ellingsen, MNIL 

Capers er en barstol i 4 varianter: 2 høyder med hver sine 2 
rygghøyder. 
Sittehøyden er henholdsvis på 80 og 65 cm, mens 
rygghøyden er på 23 cm på Capers høy, og 6 cm på Capers 
lav. Setet er heltrukket og understellet leveres sølvfarget. 
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Morten  

Morten stolen leveres 
med og uten armlener i 
mange varianter. Den er 
robust og har et tidløst 
design innenfor sitt 
bruksområde. 
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Kontorstoler  VELA 

Vela kontorstol med 
nakkestøtte har lang 
fartstid hos oss, og med 
stort hell.  
Stolen kan leveres med 
eller uten lener, og 
trekkes i stoff etter 
kundes valg. Den 
lagerføres imidlertid som 
helsort, trukket med sort 
Phoenix. 
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Kontorstoler  SIT 

SIT standard er «lillebror». 
Mye på denne stolen er likt SIT 
komfort, men 
innstillingsmulighetene er litt 
færre. En detalj denne stolen har 
er innstilling av vippemotstand 
etter vekt. 
Utseendemessig har rammen en 
litt annerledes rygg. 

SIT Komfort/SIT Komfort + /SIT Mesh er 
«storebror» med et utall posisjoner og 
innstillinger som gjør at den kan tilpasses 
brukeren svært godt. Rygg, sete, lener, høyde, 
vipp og motstand – her kan man få det 
akkurat som man vil. 
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Kontorstoler  FLEXA 

Flexsas mest spesielle egenskap 
er det nyskapende materialet 
den er laget av: Polymer som 
kan bøyes og vris så det hele 
tiden føyer seg etter brukerens 
sittestilling.  
Utover å være særdeles god å 
sitte i har den et artig utseende 
og farger og muligheter for 
kreative fargekombinasjoner. 

34 



Kontorarbeidsplasser og oppbevaring 

- Scan kontorserie 
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Kontorarbeidsplasser og oppbevaring 
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Scan kontor   

Scan kontorserie har et komplett utvalg for å 
innrede et praktisk, rommelig, hyggelig og pent 
kontor til fornuftige priser. Det omfatter både 
arbeidsbord, et stort utvalg oppbevaring, 
skjermer og skillevegger. 
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Scan kontor/oppbevaring   

Bilde fra Daniel? 
Kontor oppbevaring i miljø 
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E-Motion understell 
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Skjerming 

- Gulvskjermer 
- Bordskjermer 
- Frontpaneler 
- Veggpaneler 
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Scan kontor – skjerming / bordskjermer  

Bordskjermer 
Bordskjerm er sørger for god skjerming, og følger 
med bordplaten opp og ned der det er hev/senk-
løsning. Bordskjermene følger lengdene på standard 
platelengder fra 80 til 200 cm med 20 vm intervaller, 
og har det samme standard stoffvalg som 
gulvskjermene. 

Std farger FIJI 

Std farger HUSH 
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Scan kontor - skjerming / gulvskjermvegger 
Skjermvegger 
Scan Sørlies skjermvegger leveres i 3 forskjellige 
høyde, alle i 5 forskjellige bredder. De kan stå på 
«faste» føtter, føtter med justérskrue eller føtter 
med hjul. De kan kobles i rekke, i vinkel, i 3-veis 
formasjon eller i 4-veis formasjon. 
I tillegg kan veggene kles opp i et hvilket som helst 
stoff, dersom ingen av standard-stoffene faller i 
smak. 
Rammen i veggene er i heltre, mens kjernen er 4 cm 
Rockwool.  
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Scan kontor - skjerming  
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Scan kontor / veggpaneler, akustikk 
Veggpaneler . 
I store rom med store 
vegg- og takflater, kanskje i 
ekstra harde materialer, vil 
det være behov for å 
dempe lyden som kastes 
fra flate til flate. 
Veggpaneler med myk og 
absorberende overflate vil 
løse et slikt problem, i 
tillegg til at de kan være 
svært dekorative i 
rommet. Våre paneler er i 
målene 40x40 og 04x80 
cm, som gir muligheter for 
kreative «mønster» på 
veggen. 
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Scan kontor - skjerming / frontpaneler 

Frontpaneler . 
Frontpaneler brukes 
der det er mer eller 
mindre fritt innsyn 
innunder 
arbeidsplassen. Den 
gjemmer det meste 
av ledninger og annet 
som ofte befinner seg 
under bordplata, 
samtidig som den 
også skjermer den 
som sitter på plassen 
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Møte/konferanse 

- Kantine 
- Sofabord 
- Barbord 
- Scan konferansebord 
- Ida konferansebord 
- Touch bord 
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Kantine- og seminarmøbler 
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Barbord 

Lengder: 
140 / 190 / 240 cm 

Høyder: 
90 / 105 cm 

Dybder: 
60 / 80 cm 
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Sofabord 
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Sofabord – Mr. Box 
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Sofabord – OFF 
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Scan konferansebord – video, rett og avk. ellipse 
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Ida møtebord Design: Beate Ellingsen, MNIL 

Ida videokonferansebord er flaggskipet av våre styreroms- og møteromsbord. Bordet hviler på 
Ida søyler, og med søylene oppgradert til krom utførelse får det virkelig et luksuriøst uttrykk. 
Bordet har 5 lengder som standard. 
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Touch møtebord 
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Garderobeskap 
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Terminal 
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• NYHETER 
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• Takk for oppmerksomheten 
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