KAUPLEIÐBEININGAR

HOLMSUND

Svefnsófar

EININGAR

Þriggja sæta sófi
Hornsvefnsófi

Laust áklæði

Úrval áklæða

Áklæði má þvo

Auðvelt, þægilegt og hentugt – daginn út og inn
Svefnsófarnir í HOLMSUND línunni eru auðveldir og hentugir allan
sólarhringinn. Það er einfalt að breyta sófanum í rúm og öfugt,
með því að toga út eða ýta inn rúmgrindinni. Áklæðið er endingar
gott og má þvo í þvottavél, þannig að blettir og sull þurfa ekki
að vera stór vandamál. Einnig er hægt að geyma rúmföt og aðra
aukahluti í hirslunni undir sætinu. Þannig að þú færð fallegan og
endingargóðan sófa fyrir daginn og þægilegt og rúmgott rúm fyrir
nóttina.

Vörur geta verið tímabundið ófáanlegar í versluninni.
Vinsamlega hafðu samband við starfsfólk í verslun eða kíktu á IKEA.is til að fá frekari upplýsingar.
Til að fá ítarlegri upplýsingar um vörurnar er hægt að skoða verðmiðann á vörunni eða vefinn.
Allar einingarnar þarf að setja saman.

SVONA BREYTIR ÞÚ HOLMSUND

Það er auðvelt að breyta HOLMSUND svefnsófa í stórt og
þægilegt rúm. Fyrst þarf að fjarlægja bakpúðana.
Svo er sætinu og rúmgrindinni lyft og dregin út.

Þá opnast hirsla undir sætinu. Svo er bakið lagt niður yfir
hirsluna og þá er hægt að njóta nætursvefnsins.

Það er auðvelt að breyta HOLMSUND hornsvefnsófa í stórt
og þægilegt rúm. Togaðu rúmgrindina til þín og lyftu upp.

Hirsla fyrir rúmföt og bakpúðana er undir legubekknum.
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ALLAR EININGAR

Þriggja sæta svefnsófi

BreiddxDýptxHæð í cm**
Stærð rúms í cm

230×91×96
140×200

Hornsvefnsófi

230×90/151×96
140×200

Með dýnu og áklæði
NORDVALLA drappað

792.407.66*

791.507.51*

NORDVALLA milligrátt

792.407.71*

791.507.46*

ORRSTA ljósblátt

892.407.56*

292.282.05*

ORRSTA ljósgráhvítt

892.407.61*

292.282.10*

Aukaáklæði
NORDVALLA drappað

903.213.65

603.213.57

NORDVALLA milligrátt

103.213.69

803.213.61

ORRSTA ljósblátt

703.879.51

203.876.42

ORRSTA ljósgráhvítt

603.879.56

203.879.39

** Dýpt sætis og heildarhæð fer eftir því hvernig
þú raðar lausu bakpúðunum.

Efnin okkar hafa verið prófuð
Við hjá IKEA prófum efnin sem við notum í áklæðin á
sófana og hægindastólana okkar til að vera viss um að þau
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 sólar
ljósi, og þess vegna prófum við líka hversu vel efnin okkar
þola við áður en þau upplitast.

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

Þvottaleiðbeiningar

Nuddpróf
(umferðir)

Ljósfesta
(0-6)

NORDVALLA: sérlega endingargott, skáofið pólýesteráklæði.

Má þvo í vél á 40°C.

50.000
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ORRSTA: fíngert efni í tveimur litatónum. 65% pólýester, 35% bómull.

Má þvo í vél á 40°C.

20.000
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* 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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