
 

 

 

 

Smart Rooms Nordic AB 
Kungsholmsgatan 6 

SE 112 27 Stockholm 
info@smartrooms.se  
www. smartrooms.se 

Telefon 08-410 747 00 
Phone +46-(0)8-410 747 00 

BRF Futura 5111 plan 2. (Kvadratsmart minitrea). 

2 ROK, 52 kvm. Pris 3.685.000 kr/ 71.000 kr/ kvm. 
 

Gör om din tvåa till en trea med kvadratsmart italiensk inredning. 

Få 20 kvadratmeter mer yta i funktion som hade kostat 1,5 

miljoner till att köpa till och ger gott om plats för två personer. 

plus ev. barn. 

Fullutrustat kök med separat matplats för 4-6 personer. 

“Vardagsrum” med en skön dunsoffa, soffbord och TV. 

”Sovrum” med bekväm dubbelsäng med riktig springpocket- 

madrass och bäddmadrass för bästa sovkomfort. 

Gästrum/arbetsrum eller barnrum. 

- Allt på endast 52 kvadratmeter! 

 
Jazz Trio Holiday + Compasso 

Exklusiv soffa i italiensk design  

med dubbelsäng i kombination. 

 

Soffan har avtagbar klädsel och  

finns i flera hundra tyger. 

 

Soffbordet Compact  

är höj- sänk och expanderbart till  

arbetsbord eller matbord för upp till  

6 personer. 

 

Sängen fälls fram med ett enkelt 

handgrepp. 

Sängskåpet har integrerad förvaring, 

stoppad vinklad huvudgavel i soffans tyg, 

LED belysning med touchdimmer och USB 

för att kunna ladda telefon. 

Sängskåpet finns i många olika finishar. 

Dubbelsängen, 160 x 200 cm, har riktig 

ribbotten och en skön springpocket-

madrass i valfri fasthet, inkl. bäddmadrass 

för bästa sovkomfort. 

 

 

Matbord Compasso finns olika storlekar 

från 80 x 120 - 240 cm från 4 – 12 

personer. 

Bordet finns i många finishar. 

 

Det finns många olika matstolar att  

matcha med. 
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JAZZ Trio Holiday 

- Soffa-sänglösning med extra allt 

 
JAZZ Trio Holiday 

Generös fyrsitssoffa med dun/ 

fjäder som även går att kombinera 

med en puff. 

Förvaring med box och bokhyllor 

 

 

 

 

 

 

Sängskåp med integrerad förvaring, 

LED belysning med touchdimmer, 

stoppad vinklad huvudgavel. 

Säng 160 x 200 cm. 

Spring pocket madrass inkl. 

bäddmadrass i valfri fasthet för 

bästa sovkomfort. 

Soffbord eller puff går att förvara 

under sängen i nedfällt läge. 
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Jazz Trio Holiday med puff. 
En stor generös 3-4 sitssoffa med puff 

som  ger karaktären av en hörnsoffa/ 

chaiselounge soffa med flexibiltet tack 

vara den flyttbara puffen. 

Soffan med dun/ fjäder stoppning ger en 

härlig komfort. Hela klädseln är avtagbar 

och tvättbar. 

Sängskåpet är utrustat med integrerad 

förvaring stoppad vinklad huvudgavel i 

soffans tyg, LED belysning med 

touchdimmer och USB. 

Dubbelsäng med skön spring pocket 

madrass i valfri fasthet inkl. 

bäddmadrass för bästa sovkomfort.  

 

Bakom tredje sitsen finns en 

förvaringsbox/ hylla och går även att 

kompletteras med en bokhyllesektion. 

Det multifunktionella soffbordet som är 

höj- sänk och expanderbart som även går 

att använda som matbord finns i olika 

storlekar men går att förvara under 

sängen när den fälls fram. 

Jazz Trio Holiday med puff 



 

 

 

 

 

JAZZ Trio Holiday + Compact 

Compact Living Store 
Kungsholmsgatan 6 

SE 112 27 Stockholm 
info@compactlivingstore.com 
www.compactlivingstore.com 

Telefon 08-410 747 00 
Phone +46-(0)8-410 747 00 

JAZZ Trio Holiday + Compact 

 

Soffa-sängkombination med en stor 

generös dunsoffa. 

Soffan har avtagbar, tvättbar klädsel. 

Bokhylla med dold förvaring. 

Rymlig förvaringsbox. 

Sängskåp med integrerad förvaring, 

stoppad vinklad huvudgavel i soffans 

tyg. 

LED belysning med touchdimmer och 

USB. 

 

 

 

Dubbelsäng, 160 x 200 cm, ribbotten, 

springpocket madrass inkl. 

bäddmadrass i valfri fasthet för bästa 

sovkomfort.  

Modellen finns också med 140 cm 

säng. 

 

Enheten finns i flera finishar och 

tyger. 

 

Soffbord Compact 

Höj- sänk och expanderbart till 

arbetsbord eller matbord för 6 

personer. 
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JAZZ Trio Holiday med förvaring 

 

JAZZ Trio Holiday är en av våra 

största soffa-sängmoduler, 290 cm. 

Soffan har helt avtagbar klädsel  

och finns med dun eller  

termofoam stoppning för god 

komfort. 

Bokhyllan har också en 

förvaringsbox med plats för 

exempelvis extra kuddar. 

Kompositionen finns i många olika 

finishar och tygval. 

Sängen fälls fram med ett enkelt 

handgrepp. Det specialanpassade 

soffbordet går att förvara under 

sängen i nedfällt läge. 

Sängskåpet är utrustat med 

förvaringshyllor, dimbar LED 

belysning med USB samt vinklad 

stoppad huvudgavel klädd i soffans 

tyg. 

Dubbelsängen har en skön spring 

pocket madrass i valfri fasthet inkl. 

bäddmadrass för bästa sovkomfort. 

160 x 200 cm. 
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Jazz Trio Holiday Plain, basic version 

Jazz Trio Holiday Plain  

Är en generös soffa-sänglösning som har en soffa  

som är hela 284 cm bred med sists och rygg plymåer 

fjäder/ dun.  

Soffan finns i hundratalet tyger.  

Hela klädseln är avtagbar.  

(Den animerade bilden är för kantig). 

Sängskåpet har integrerad förvaring invändigt  

på sidorna, läsbelysning med touchdimmer och  

USB för laddning av telefonen. 

Stoppad vinklad huvudgavel i soffans tyg. 

Vid sidan av sängskåpet finns en rymlig förvaringsbox. 

Skön dubbelsäng 160 x 200 cm. 

Madrass 

Sweden Pocket med valfri fasthet, inkl. bäddmadrass  

för bästa sovkomfort. 

Kompositionen går också att komplettera med en  

öppen eller stängd bokhylla ovanpå boxen. 

Soffan går att komplettera med en flexibel puff som  

kan användas som chaiselounge, bord eller separat puff. 

Soffbord Compact 

Höj- sänk och expanderbart till matbord för 6 personer. 

 

Soffbordet kan förvaras under sängen när sängen fälls 

fram. 
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FLAP 3-in-1 

Barn/ ungdomsrummets kompletta lösning… 

Generöst skrivbord med bra belysning, skön säng och förvaring i ett. 

 

 

 

 

 

FLAP 3-in-1 är I första hand framtagen  

för små barn och ungdomsrum där man 

har behov av ett generöst skrivbord med 

dimbar belysning för studier. 

 

När sängen fälls fram åker skrivbordet 

automatisk ner under sängen där 

exempelvis en laptop och böcker kan 

ligga kvar. 

 

Sängen har en skön spring pocket 

madrass, 90 x 200 cm, i valfri fasthet  

inkl. bäddmadrass för bästa sovkomfort. 

 

Sängskåpet är också utrustat med 

integrerade hyllor och dimbar 

läsbelysning. 

Sängen går också att komplettera  

med en stoppad, fällbar huvudgavel. 

 

Skjutdörrsgarderob,  generös förvaring 

med 60 cm djup, hyllor och kläd häng. 

 

FLAP 3-in-1 finns i olika finishar. 
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FLAP - Våningssäng med integrerat skrivbord 

FLAP våningssäng med integrerat 

skrivbord är en optimal lösning när 

barn skall dela rum. 

Skrivbordet har gott om plats för två. 

Enheten går också att kombinera med 

olika förvaringslösningar. 

När sängen fälls fram åker skrivbordet 

ner automatiskt för att spara plats och 

man kan fortfarande ha saker kvar på 

bordet. 

 

Sängskåpet går att utrusta med LED 

belysning med dimmer och fällbara 

huvudgavlar, fallskydd ingår för den 

över bädden. 

Sängarna har en skön spring pocket 

madrass med bäddmadrass för bästa 

sovkomfort. (90 x 200 cm). 

Enheten går att få i olika finishar. 
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FLAP – Säng och förvaring till vilorummet på jobbet 

FLAP 
Är en mycket populär 
funktionsmöbel  till företagets 
vilorum. 
Möbeln finns i många versioner och 
storlekar. 
Höjderna 214, 236, 260 och 276 cm. 
Bokhyllorna går också att utrusta 
med luckor. 
Sängskåpet går utrusta med LED 
belysning, fällbart stoppad 
huvudgavel. 
Sängen går att få med olika 
madrassalternativ. 
Sängskåpet finns i melamin och 
mattlackad utförande. 
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FLAP Våningssängsystem finns i många 
utföranden och går att få med olika 
förvaringsenheter. 
Modellen finns i två djup 35 eller 45 cm  
och höjderna 215, 236, 260 och 276 cm. 
Samtliga modeller har två stycken spring 
pocket madrasser inkl. bäddmadrass, 
90 x 200 cm. 
Sängskåpen går också att utrusta med 
stoppad huvudgavel, LED belysning och 
integrerat skrivbord. 
Enheterna går att få i fanér, laminat och  
30 olika lackfärger. 

 

 

 

 

FLAP – Våningssängslösning med integrerad förvaring 
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COMPACT - multifunktionellt soffbord. 

Compact är helt steglöst höj-sänk soffbord,  

25 - 84 cm. Bordet går dessutom att 

expanderbart till matbord för upp till 6 

personer. 

Bordet har också integrerade hjul som gör 

det lätt att flytta. 

Compact går också att kombinera med 

matbordet Diné 24 och bildar då ett långbord 

för 10-12 personer. 

Compact finns i många finishar där man själv 

kan kombinera underrede och bordsskivor. 

Se materialboard. 

Compact - vårt mest sålda bord alla kategorier 
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COMPACT 

Från soffbord till arbetsbord eller stort 

matbord i ett. Med eleganta profiler i en 

ren och robust design. 

Bordet är helt steglöst ställbart mellan  

25 - 84 cm vilket gör att man exempelvis 

kan sitta bekvämt i soffan och äta. 

COMPACT har ett utdrag om 35 cm på 

varje gavel och bildar ett matbord för  

upp till 6 personer. 

Bordet har också integrerade hjul för 

enkel förflyttning. 

Till COMPACT går det att koppla det lilla 

matbordet Diné för ett matbord upp till 

10 personer. 

 

Bordet finns i många finishar. 

Se materialboard. 

 

COMPACT - vårt mest populära multifunktionella 

soffbord med ett utdrag på varje gavel. 
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Underrede metall 

Laminat 

 

********************************************************************************** 

Trä fanér      Solid trä 

 

Lack matt                   Lack med struktur 

Handpålagd betong  

De mest populära färgerna på underrede är 

M02 ljusgrå, M11 grafitgrå och M19 brun/ 

brons. 

90% av alla sålda bord är i premiumlaminat 

som är mycket tåligt med struktur som 

skapar liv. 

Materialförteckning Compact 
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Geniale  
Är ett kvadratsmart soffbord är 

helt steglöst höj- och sänkbart 

från 11 cm upp till 75 cm. 

Bordet är ett av få på marknaden 

som går att förvara under de 

flesta soffor men är också 

användbart som matbord för 4 

personer… 

Bordet finns i många finishar. 

Se materialförteckning. 

-  Helt  genialt! 

 

Geniale 

 – Superkompakt kombination av soffbord/ matbord 

som kan förvaras under soffan 
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Geneiale 
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CALYPSO 

Ett nytt soffbord som blir matbord för upp till 8 personer 

CALYPSO 

Är ett nytt soffbord, perfekt för en 

tvåsitssoffa, med sina 72 x 95 cm är det 

nätt men kan ändå användas till matbord 

för 8 personer. 

 

 

 

 

Bordet har två iläggsskivor om 45 cm 

vardera som ligger i bordet. 

Bordet är steglös höj- och sänkbart från  

30 till 82 cm. 

 

 

 

 

 

Bordet finns i många finishar och går att 

kombinera som man vill. 

Se materialboard. 
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Underrede metall 

Laminat 

 

********************************************************************************** 

Trä fanér      Solid trä 

 

Lack matt                   Lack med struktur 

Handpålagd betong  

De mest populära färgerna på underrede är 

M02 ljusgrå, M11 grafitgrå och M19 brun/ 

brons. 

90% av alla sålda bord är i premiumlaminat 

som är mycket tåligt med struktur som 

skapar liv. 

Materialförteckning Calypso 
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CELSIUS  

Ett runt bord med de perfekta måtten! 

Med en diameter på endast 105 cm är 

det plats för 4-5 personer men 

expanderbart med den integrerade 

expansionen till matbord för upp till 8 

personer. 

Bordet finns i många finishar där man 

komponerar underrede och bordsskiva 

efter egen smak. 

Bord med keramiskt glas har 

expansionen i färgmatchad melamin 

medan bord i melamin har samma som 

bordet. 

Finishar se materialboard. 

 

 

 

 

 

CELSIUS  
- Runt expanderbart matbord med perfekta mått för en mindre bostad. 

Celsius finns även i en höj-sänkbar version med 

namnet Helios. 
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Celsius - Runt expanderbart matbord. 
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Compasso 

Elegant matbord i storlekarna 120 x 80 cm 

med en expansion 180 cm, eller tre 

expansioner 160-200-240 cm, (Super). 

Compasso 140 och 160 x 90 cm med en upp 

till 200 -250 cm eller tre expansioner 

upp till 290 eller 310 cm, (Super). 

Bordet finns i många olika finishar, se 

materialförteckning. 

Compasso/ Compasso Super 

Elegant matbord i många storlekar som är expanderbart. 
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Compasso/ Compasso Super - mått 
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Compasso/ Compasso Super 
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Ribot Wood 

Mycket elegant konformat matbord som  

går att placera mot en vägg och sedan 

expandera till ett fristående elipsformat 

matbord för 6 personer. 

Bordet har en integrerad expansion på  

60 cm. 

Bordet finns i många olika finishar. 

 

Robot - one leg 

Ribot Wood  


