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Dette er et miljøvennlig produkt
Sporbarhet er viktig for forbrukere verden over, også for Søve.  

Søve tar et miljøvennlig og sosialt ansvar ved å stille spesifikke krav til leverandørene.  
Dette innebærer at råvarene skal komme fra bærekraftige kilder.

Ved produksjon av denne brosjyren er det blitt benyttet FSC-sertifisert skog og andre kontrollerte kilder. 
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HUSKESTATIV  
BUE 
Aluminium og galvanisert stål

Former og design, holdbart og vedlikeholdsfritt.

Enkelt og stilrent, unikt med høyeste kvalitet.

Uansett om det er i urban- eller parkmiljø flyter 
formen til Søves huskestativ Bue sammen med 
miljøet i et harmonisk og god måte.

Noe for alle!
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HUSKESTATIV  
BUE

[ SØVE ]
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GAUSTADBLIKK 

[ SØVE ]

De norske fjellene er kjent langt utenfor Norges 
grenser og er for Søve en stor inspirasjonskilde når 

vi utvikler aktivitetsapparater til barn og unge.
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  DETALJ   [ SÖVE ]

GAUSTADBLIKK 

[ SØVE ]
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[ SØVE ]
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HAUKELI 
Haukeli er inngangsporten til Hardangervidda, Norges 
største høyfjellsplatå, midt i Telemark. På Hardangervidda 
kan man oppleve fjell og høye topper og om man vandrer 
kan man se ville dyr som rein og polarrev.

Søves Haukeli er selvsagt ikke like stor som 
Hardangervidda, men gir mulighet til å klatre opp på høye 
topper og få oversikt over hva som skjer på lekeplassen.







HAUKELI 
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NORA HPL 
Mange lekefunksjoner, morsom, holdbar, detaljrik, 
vedlikeholdsfri og sikker.

Nora HPL er en av mange lekeprodukter fra Søve 
City-serien som passer for de minste barna.

Med Søve City får barna alt de kan ønske av 
morsom lek.

[ SØVE ]
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FOLKEVOGNBUSS  
Design og høyeste kvalitet, fantastisk morsomt, 

vedlikeholdsfritt og rik på finesser.

Magic Color er en helt unik serie fra franske  
Husson, med stilig design av ulike kjøretøy  
som virkelig  stikker seg ut. Tog, båt, fly og  
nå også den gamle kjære Folkevognsbussen  

som får alle til å bli glade.
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RALLY RAID 
Fart og spenning, tilgjengelig for alle, mange 
lekefunksjoner, vedlikeholdsfri og er i tillegg ferdig 
montert ved leveranse. Enklere og bedre kan det 
ikke bli.

Vår franske samarbeidspartner Husson gjør virkelig 
alt for at man skal få det beste av to verdener. 
Design, kvalitet og framfor alt morsom lek!
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UTENDØRS 
FITNESS

En ny serie funksjonelle og moderne utendørs treningsapparater.  
Den spennende serien består av frittstående apparater med 
forskjellige øvelser for den komplette utendørs trimparken.  
De er ment for bruk på fellesområder, og det skal ikke koste 
brukeren noe å benytte seg av. Vi håper dette vil bidra til økt  

fysisk aktivitet og bedre helse i brede lag av befolkningen.  
De er enkle å bruke, og krever lite vedlikehold.

Serien av treningsapparater er for oppvarming, muskel- 
trening, balanse og tøying. Apparatene kjennetegnes med  

sin kraftige design og lukkede systemer for bevegelige  
deler som gir en robust, stabil, holdbar og trygg trimpark.

[ STILUM ]
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MULTIFUNKSJONS-
APPARAT
Naturlig trening med hjelp av egen kroppsvekt. 
Du får brukt alle muskelgrupper og kan selv styre 
hvor tungt du vil ha det. Apparatet kan dessuten 
brukes till effektiv uttøying.
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HJERTET
SYKKELSTATIV

Får vi presentere “hjertet”, et uvanlig hjertelig  
sykkelstativ som har form som et hjerte. 

Hjertet er av bøyd stål og kan plasseres alene 
eller på en rad. I tillegg tll at det er lekkert kan 

man låse fast både hjul og rammen.

[ LAPPSET ]
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NEO BENK
Vårt nyeste produkt i møbelserien Neo. Den nye 
forlengningsseksjonen gjør at sofaen kan bli så 
laaaang du vil ha den. 

Neo er en av våre mest elegante møblelserier, du får 
den nå komplett med benk, bord, stol, søppelbøtte 
og plantekasse.

[ LAPPSET ]
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NONSTOP

[ LAPPSET ]

Nonstop er behagelige og vakre møbler med 
ramme i buet metall og treribber som følger den 

buede formen. Med sine rene linjer passer serien 
både i inne- og utendørsmiljøer.

Alla delar i Nonstop kan brukes hver for seg eller 
kombineres til større grupper. Hela sortimentet 

kan bestilles i en eller flere spesialfarger.
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