KAUPLEIÐBEININGAR

NYHAMN

Svefnsófar

EININGAR

Svefnsófi
Hirsla

Laust áklæði

Úrval áklæða

Áklæði má þvo

Þurrhreinsun

Pokagormar

Úr sófa í rúm með einum smelli
Einfaldur búnaður gerir þér kleift að breyta NYHAMN svefnsófa úr
sófa í stórt rúm (og úr rúmi í sófa) á augabragði. Það þarf ekki
að fjarlægja áklæðið, grindin er einfaldlega toguð upp og bakinu
ýtt niður. Undir svefnsófanum kemst hirsla sem hægt er að nota
undir rúmföt, kodda og sængur. Fullkomið fyrir litlar íbúðir eins og
stúdentaíbúðir eða sumarbústaði, eða fyrir næturgesti.
Veldu þægindi og stíl
Þú getur valið á milli tveggja mismunandi dýna fyrir NYHAMN
svefnsófann. Ein er með pokagormum, önnur með svampi og
báðar veita þær líkama þínum stuðning og hjálpa þér að slaka á.
Sama hvor dýnan er valin, veitir hún þægindi fyrir bæði setu og
svefn, dag og nótt. Áklæðin fást í nokkrum útgáfum þannig að þú
getur valið þinn stíl og jafnvel átt fleiri til skiptanna. Þau má þvo í
vél.

Vörur sem sýndar eru hér gætu verið ófáanlegar tímabundið í versluninni.
Vinsamlega hafðu samband við starfsfólk okkar eða kíktu á 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.

SVONA BREYTIR ÞÚ NYHAMN Í RÚM

K!

CLIC

Engin þörf á að fjarlægja áklæðið. Þú einfaldlega lyftir
og ýtir sætinu aftur - klikk! Síðan leggur þú sætið niður.
Þannig breytir þú NYHAMN sófa auðveldlega í 140x200 cm

rúm. Til að breyta honum aftur í sófa lyftir þú fyrst upp
sætinu og togar það niður aftur. Eitt augnablik og sófinn er
klár!

DÝNUR
NYHAMN svampdýna
Stíf en jafnframt sveigjanleg dýna úr
pólýúretansvampi sem veitir líkamanum
stuðning og þægindi. Dýnan er 10 cm
þykk og áklæðið má taka af og þvo í v
 él.

NYHAMN springdýna
Sérpakkaðir pokagormar veita stuðning
þar sem þú þarft á honum að halda og
dregur úr álagi á axlir og mjaðmir. Þú
slakar á vöðvum og nýtur svefnsins.
Dýnan er 11 cm þykk og áklæðið má taka
af og þvo í vél.

2

ALLAR EININGAR

BreiddxDýptxHæð í cm.

Svefnsófi
198×97×90 cm
með springdýnu
140×200 cm

Svefnsófi
198×97×90 cm
með svampdýnu
140×200 cm

Stærð rúms:

Svefnsófi
198×97×90 cm
með springdýnu og
þreföldum púða
140×200 cm

Svefnsófi
198×97×90 cm
með svampdýnu og
þreföldum púða
140×200 cm

Aukaáklæði á
svefnsófa

Með dýnu og áklæði
NYHAMN-KNISA grátt/drappað

491.976.51*

691.976.45*

392.499.24*

792.476.83*

103.415.98

NYHAMN-BORRED grænt/blátt

191.976.57*

391.976.37*

892.499.12*

292.476.71*

603.401.67

NYHAMN-BORRED ljósdrappað

891.976.87*

991.976.39*

592.499.18*

992.476.82*

303.442.23

NYHAMN-SKIFTEBO kolgrátt

591.976.36*

391.976.18

492.476.65*

492.476.89*

303.416.01

Dýnur
NYHAMN springdýna

803.414.96

NYHAMN svampdýna

503.401.63

NYHAMN þrefaldur púði.
200×40 cm

703.437.97

SAMLA hirsla. Hægt er að bæta við SAMLA hirslu og
loki við NYHAMN svefnsófann. Tvær hirslur komast fyrir
undir svefnófanum.
78×56×18 cm

001.301.29

79×57 cm

901.103.01

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 gerviefnum 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)

KNISA

Má þvo í vél á 40°C

40.000

5-6

BORRED

Má þvo í vél á 40°C

20.000

5

SKIFTEBO

Má þvo í vél á 40°C

35.000

5

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