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SENGETØY    PLEDD    SOMMERDYNER



Denne våren møtes grafi kk og naturinspirerte 
mønster i en stilren og naturtro look. Maritime 
farger og pasteller kombineres til en sofi stikert, 
men personlig stil. Høies vårkolleksjon er inspirert 
av havets og naturens egne farger og forener 
kvalitet med komfort og estetikk.

Naturen har lenge vært en viktig 
inspirasjonskilde til interiøret. 
Nå kommer også de sterke fargene. 
Slipp dem inn – og ta dem med ut.

Ditt lune rede
Søgne i fi n bomull med maritimt design i hvit med marineblått mønster. 
Sengesett 140x200/50x70 cm til kr 299,- og 140x220/50x70 cm til kr 349,-.

Drøm i ekte vevd naturkrepp, 100% ren bomull. Høie vevd krepp kjennes 
sval om sommeren og lun om vinteren. Drøm får du i fl ere farger, 
her avbildet i marine. Sengesett 140x200/50x70 cm og 140x220/50x70 cm.

La den naturlige og rene skandinaviske stilen 
gi en ekstra god start på dagen. 

Sander i garnfarget ekstra fi n bomull med 
klassiske ruter fi nnes i fargene lilla og blå. 
Knapper på putetrekket. Sengesett 140x200 cm 
og 140x220 cm. Se forsidefoto.

Sara i ekstra fi n bomull, ensfarget med sydd 
detalj, fi nnes i fargene lilla og hvit. Sengesett 
140x200/50x70 cm, 140x220/50x70 cm og 
200x220/2x50x70 cm. Se forsidefoto.

Styrmann Berger ullpledd i kvaliteten jacquard 
med frynser, vevd av førsteklasses 100% ren ny ull. 
Pleddet er 130x200 cm kr 499,-.

Berger pledd er et naturprodukt som er Woolmark 
kvalitetssertifi sert og er vevd av førsteklasses 
100% ren ny ull. Alle pledd er 130x200 cm.

Hverdagsluksus 
Satin fra Høie har en sval 
og delikat kvalitet som er 
blank på den ene siden 
og matt på den andre. 

Benedikte i ekstra fi n bomull med bord fi nnes i 
fargene blå og beige. Sengesett 140x200/50x70 cm, 
140x220/50x70 cm og 200x220/2x50x70 cm.

Harriet i myk satin med papirklippmønster fi nnes 
i fargene hvit, blå og beige. Sengesett 140x200/50x70 
cm, 140x220/50x70 cm og 200x220/2x50x70 cm.

Ella i myk satin med bladmønster fi nnes 
i fargene grå og rosa. Sengesett 
140x200/50x70 cm og 140x220/50x70 cm

Uni pledd i Berger sin Classic kvalitet med frynser. 
Finnes i fl ere tidsriktige farger.

Båtsmann marinedesign i jacquardvevd kvalitet. 
Passer perfekt til båten, på hytta og piknik i fjæra.

Duo Berger sitt ensfargede jacquardvevde pledd har 
ulike fargetoner på hver side. Den avvikende fargetonen 
på sømmen skaper ytterligere spenning i det tidløse 
uttrykket. Duo fi nnes i seks farger.

Siluette jacquardvevd pledd inspirert av bladene i 
tretoppene. Bladene vokser fra begge sidene av pleddet. 
Finnes i blå og grønn.

Søgne fra

Styrmann

299,-

499,-

Se fl ere på hoie.no



Saga sval og Iris sval, fylt med 95% moskusand dun,140x200 cm og 140x220 cm.
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Svale 
sommernetter

Det fi nnes knapt noe bedre enn å legge seg i helt rent sengetøy. Det eneste måtte 
være om dyna også var ekstra ren. I våre nyeste dunprodukter har vi vasket duna 
fl ere ganger og fått de så rene at de er anbefalt av Astma- og Allergiforbundet.

En ren natts søvn

Orion pute kr 149,-
Behagelig pute av høy kvalitet med trekk i myk 100% 
bomullscambric. Puten er fylt med spenstig polyester 
kulefi ber og er 50 x 70 cm.

Herkules fra kr 349,-
Helårsdyne av høy kvalitet fylt med polyester hulfi ber 
fi nnes i 140x200 cm, 140x220 cm og 200x220 cm.

Midnatt sommerdun fra kr 590,-
Sommerdyne med 90% andedun fi nnes i 140x200 cm 
og 140x220 cm.

Ensfarget sommerdyne fra kr 169,-
Sommerdyne fylt med polyester hulfi ber fi nnes 
i 140x200 cm, 140x220 cm og 200x220 cm.

Se alle vårens nyheter og fi nn din forhandler på hoie.no
Mascot Høie AS  •  Postboks 265, N-7129 Brekstad Norway  •  Tlf +47 72 51 33 60  •  hoie.no

Alle kampanjepriser gjelder i perioden 20. april til 16. mai 2012.
Produkter med dette merket er testet etter den Europeiske standarden (EN) med strenge krav til 
bæreevne, duninnhold, renhet og type dun/fjær hos IDFL – International Down & Feather Laboratorium.
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