
Kvalitetsmøbler 
for barn og ungdom

- LITT MER OG LITT ANNERLEDES SENGER MED OG UTEN EKSTRA
SENG I MANGE MODELLER

PRAKTISKE OPPBEVARINGS-
LØSNINGER

SKRIVEPULTER MED PC-LØSNINGER

SMARTE GARDEROBELØSNINGER

▼

▼

▼

▼

Fleksible møbler:

■ Realiser din egen stil

■ Du kan velge «pakkeløsning»

■ Forskjellige senger, garderober, 
skrivebord, nattbord etc.

■ Fleksible fargeløsninger

■ Flere forskjellige tresorter

■ Ulike profiler på dører og fronter

Ring oss på telefon 91 61 44 80 eller 
besøk www.youngpeople.no

Bruk fantasien –
velg din egen stil
Hvordan ønsker du å innrede? Ingen
begrensninger – bare muligheter.

Vi leverer fleksible møbler med minst 50 
forskjellige løsninger. Våre kvalitetsmøbler 
for barn og unge vokser du aldri fra.

www.youngpeople.no er en nettbutikk
som er tilgjengelig hele døgnet. Der finner
du all informasjon og en god oversikt over
ulike løsninger. Enklere kan det ikke bli.

Be om konsulenthjelp. Vi har erfaringen 
og gir gjerne forslag til et komplett rom.
Først og fremst møbler, men også tapeter,
gardiner/stoffer og sengetøy som 
harmonerer. 

FINN DIN EGEN STIL 
FARGEVALG, SENGETYPE, 
GARDEROBER OG SKAP. 
MIKS ETTER DITT BEHOV.

Over vises et litet utvalg av de pakkeløsningene du finner på www.youngpeople.no. 
Velg selv eller be om hjelp. Våre konsulenter hjelper gjerne til med å designe ditt 
personlige rom, med tapeter, gardiner/stoffer og sengetøy i matchende farger. 

Vi tilbyr også montering av møblene ved levering som egen tjeneste.

I nettbutikken kan du bestille det du ønsker, 
eller ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

www.youngpeople.no eller ring 91 61 44 80

STORE: www.youngpeople.no

Konglestien 50, Postboks 2, 1417 Sofiemyr, Norge
PHONE +47 91 61 44 80  FAX +47 66 82 14 74  E-MAIL post@youngpeople.no 

organisasjonsnr. 987 797 223

TAPETER I STIL MED 
MØBLENE

▼ PAKKELØSNING 29

▼

MATCHENDE GARDINER 
OG STOFFER

▼

PAKKELØSNING 18

▼

PAKKELØSNING 45

▼

PAKKELØSNING 48

▼
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