KAUPLEIÐBEININGAR

NOCKEBY

Sófar

HÖNNUN

Ola Wihlborg

EININGAR

Tveggja sæta sófi
Þriggja sæta sófi
Þriggja sæta sófi með
legubekk, vinstri
Þriggja sæta sófi með
legubekk, hægri

Laust áklæði

Úrval áklæða

Áklæði má þvo

Pláss fyrir marga vini
NOCKEBY sófinn er rúmgóður og með þykkum sessum svo það
er nóg pláss fyrir alla og þægindi í langan tíma. Hér er tilvalið að
horfa saman á kvikmyndir eða bara spjalla saman langt fram á
nótt. Nútímaleg hönnunin, val um krómhúðaðar eða viðarfætur og
áklæði sem hægt er að taka af og þvo gerir hann að góðum kosti
fyrir heimilið.
Aukin þægindi og stuðningur
NOCKEBY sófinn veitir þér aukin þægindi og stuðning og hann
er mjög hentugur í partýið, til að teygja vel úr sér eða kúra
yfir kvikmynd eða bók. Þykkar sessurnar eru úr pokagormum
og eftirgefanlegum svampi og halda lögun sinni og gæðum í
langan tíma. Þú getur valið milli tveggja áklæða sem draga fram
nútímalegar línur sófans og auðvelda þér að fella hann að öðrum
hlutum heimilisins. Áklæðin er hægt að taka af og 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.

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, v
 efnaðinum
og hvernig það er notað. Þungt, slétt og þéttofið efni
þolir m
 eira. 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.

Nuddpróf
(umferðir)

Þvottaleiðbeiningar

Ljósfesta
(0-6)

LEJDE: 71% bómull, 21% pólýester, 8% viskósi/reion.

Má þvo í vél á 40°C

30.000

5

TALLMYRA: 78% bómull, 22% pólýester.

Má þvo í vél á 40°C

30.000

5

ALLAR EININGAR
Heildarmál: Breidd x Dýpt x Hæð.

Tveggja sæta sófi
B203×D97×H66 cm

Þriggja sæta sófi
B251×D97×H66 cm

Þriggja sæta sófi með
legubekk, vinstri
B277×D175/97×H66 cm

Þriggja sæta sófi með
legubekk, hægri
B277×D97/175×H66 cm

Sófi með áklæði og fótum

Krómhúðaðir
fætur

Viðarfætur

Aukaáklæði

TALLMYRA ryðrautt

591.504.84*

491.504.89*

003.198.47

TALLMYRA hvítt/svart

291.292.72*

191.292.77*

403.192.37

LEJDE dökkdrappað

092.530.07*

492.530.10*

903.994.82

LEJDE dökkgrátt

692.528.92*

992.528.95*

703.995.10

Sófi með áklæði og fótum

Krómhúðaðir
fætur

Viðarfætur

Aukaáklæði

TALLMYRA ryðrautt

091.505.04*

991.505.09*

503.198.59

TALLMYRA hvítt/svart

191.292.82*

091.292.87*

603.192.41

LEJDE dökkdrappað

292.530.25*

692.530.28*

803.994.87

LEJDE dökkgrátt

192.528.99*

392.529.02*

803.995.19

Sófi með áklæði og fótum

Krómhúðaðir
fætur

Viðarfætur

Aukaáklæði

TALLMYRA ryðrautt

191.504.24 *

091.504.29*

203.198.51

TALLMYRA hvítt/svart

291.292.53*

391.292.57*

103.192.29

LEJDE dökkdrappað

792.530.18*

892.530.13*

003.994.72

LEJDE dökkgrátt

692.529.05*

092.529.08*

803.994.92

Sófi með áklæði og fótum

Krómhúðaðir
fætur

Viðarfætur

Aukaáklæði

TALLMYRA ryðrautt

991.504.44*

891.504.49*

303.198.55

TALLMYRA hvítt/svart

191.292.63*

491.292.66*

303.192.33

LEJDE dökkdrappað

592.530.24*

592.530.19*

103.994.38

LEJDE dökkgrátt

392.529.83*

492.529.87*

703.994.97

* Samsetningarnúmer. Nánari upplýsingar fást í versluninni.
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