
ASSEMBLY INSTRUCTION

DUNCAN SOFA
MODULE WITH ARMREST
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Assemble the furniture on a clean carpet or blanket as protection against dirt, marks and scratches.

Montera möbeln på en ren matta eller filt för att skydda från smuts, märken och repor.

Step 1 A

B
C
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Connection fittings can be removed or folded inside edge to not be visible if module is intended 
be used as solitary sofa.

Kopplingsbeslag kan monteras bort eller fällas in innanför kanten för att inte synas om möbeln är
tänkt att användas som solitär. 

Step 2
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Assemble the furniture on a clean carpet or blanket as protection against dirt, marks and scratches.

Montera möbeln på en ren matta eller filt för att skydda från smuts, märken och repor.



Step 2
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Connection fittings can be removed or folded inside edge to not be visible if module is intended 
be used as solitary sofa.

Kopplingsbeslag kan monteras bort eller fällas in innanför kanten för att inte synas om möbeln är
tänkt att användas som solitär. 



ASSEMBLY INSTRUCTION

DUNCAN SOFA
MODULE WITH CHAISE-LONGE
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Assemble the furniture on a clean carpet or blanket as protection against dirt, marks and scratches.

Montera möbeln på en ren matta eller filt för att skydda från smuts, märken och repor.

Step 1 A

B
C
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Connection fittings can be removed or folded inside edge to not be visible if module is intended 
be used as solitary sofa.

Kopplingsbeslag kan monteras bort eller fällas in innanför kanten för att inte synas om möbeln är
tänkt att användas som solitär. 

Step 2



ASSEMBLY INSTRUCTION

DUNCAN SOFA
FOOTSTOOL
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Assemble the furniture on a clean carpet or blanket as protection against dirt, marks and scratches.

Montera möbeln på en ren matta eller filt för att skydda från smuts, märken och repor.



Step 2
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Connection fittings can be removed or folded inside edge to not be visible if module is intended 
be used as solitary sofa.

Kopplingsbeslag kan monteras bort eller fällas in innanför kanten för att inte synas om möbeln är
tänkt att användas som solitär. 


