KAUPLEIÐBEININGAR

KLIPPAN

Sófar

EININGAR

Tveggja sæta sófi

Laust áklæði

Úrval áklæða

Áklæði má þvo

Húðað efni

Endurnýjaðu uppáhaldssófann
KLIPPAN er sígildur og vinsæll sófi. Fjaðrandi járngormar í
sessunni gera sófann sérstaklega þægilegan. Hönnunin og
verðið henta flestum. Sófagrindin er seld ósamsett, sem gerir
pakkningunaminni og þægilegri í flutningum. Öll áklæðin eru seld
sér og þau má þvo – þú getur jafnvel keypt nokkur og breytt um
útlit þegar þér hentar. Leðursófinn, sem er í raun með húðuðu
efni, er með föstu áklæði.
Sófi fyrir alla
Endingargóðir járngormar gefa sófanum fjaðurmögnuð þægindi
og tryggja að sætin lifi löngu, góðu lífi. Ef þú vilt eiga einstaklega náðugar stundir í KLIPPAN, getur þú bætt í hann púðum og
teppum – og hverju sem þú vilt.

Vörur sem sýndar eru hér gætu verið ófáanlegar tímabundið í versluninni.
Vinsamlega hafið samband við starfsfólk okkar eða kíkið á www.IKEA.is til að fá meiri upplýsingar.
Til að fá ítarlegri upplýsingar um vörurnar er hægt að skoða verðmiðann á vörunni eða vefinn okkar.
Allar einingar þarf að setja saman.

GOTT AÐ VITA
Efnið í áklæðunum hefur verið prófað
Við prófum efnið sem við notum í áklæðin á sófana og
hægindastólana okkar til að vera viss um að það endist
vel. Við prófum þol efnisins fyrir eyðingu með því að láta
vél nudda því við annað efni með afli. Efni sem þolir 15.000
umferðir er hentugt á húsgögn sem þurfa að þola daglega
notkun – og ef það þolir meira en 30.000 umferðir, er það
mjög endingargott. Öll efni eru viðkvæm fyrir sólarljósi og
þess vegna prófum við líka hversu vel efnið okkar endist
áður en það upplitast.

Endingargott á mismunandi hátt
Strangar prófanir eru nauðsynlegar til að athuga hversu
vel efnið endist, en þær segja ekki alla söguna. Endingin
fer líka eftir því úr hverju efnið eru unnið, vefnaðinum og
hvernig það er notað. Þungt, slétt og þéttofið efni þolir
meira. Efni sem er úr blöndu af náttúrulegum og gervi
efnum þolir meira en efni sem er einungis úr náttúrulegum
trefjum. Þráðlitað efni þolir meira en áprentað efni. Óhreint
efni eyðist meira en hreint. Svo skiptir auðvitað líka máli
hvernig sófinn er notaður.

Þvottaleiðbeiningar

Nuddpróf
(umferðir)

Ljósfesta
(0-6)

AVSIKTLIG: Áprentað bómullarefni. 100% bómull.

Má þvo í vél á 40°C.

25.000

5

GRANÅN: Sérlega slitsterkt, skáofið efni. 65% pólýester, 35% bómull.

Má þvo í vél á 60°C.

35.000

5

VISSLE: Einfaldur blandaður vefnaður. 100% pólýester.

Má þvo í vél á 40°C.

50.000

5

Húðað efni: Húðað með þunnu verndandi pólýúretanlagi sem hægt er að
hleypa upp svo það líti út eins og leður. Þetta er sterkt og endingargott efni
og mjög auðvelt í umhirðu – ryksugaðu það bara með mjúkum bursta og
þurrkaðu af með rökum klút.
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ALLAR EININGAR

Breidd×Dýpt×Hæð í cm.

Tveggja sæta sófi
180×88×66 cm

Sófi með áklæði
AVIKTLIG hvítt/svart

492.039.06*

GRANÅN hvítt

398.618.85*

GRANÅN svart

298.262.89*

VISSLE grátt

790.106.14*

VISSLE gult

592.039.01*

Aukaáklæði
AVIKTLIG hvítt/svart

603.499.31

GRANÅN hvítt

001.575.38

GRANÅN svart

500.456.47

VISSLE grátt

202.788.55

VISSLE gult

803.549.74

Sófi með húðuðu efni*
KIMSTAD svart

702.886.68

*Heildarmál tveggja sæta sófa með áföstu
húðuðu efni (B×D×H): 177×88×66 cm.

* Samsetningarnúmer. Nánari upplýsingar fást í versluninni.
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Kíktu á vefinn www.IKEA.is til að fá upplýsingar um verð.
Þú getur leitað eftir vörunúmerum!
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