KAUPLEIÐBEININGAR

SÖDERHAMN

Sófar

EININGAR

Armur
Skemill
Sætiseining
Horneining
Legubekkur
Þriggja sæta eining

Laust áklæði

Úrval áklæða

Áklæði má þvo

Áklæði má þvo

Sófi fyrir alla
Það væri dálítið skrýtið ef allir vildu eins sófa, ekki satt? Þess vegna
er SÖDERHAMN línan byggð á endingargóðum og þægilegum
einingum sem þú getur raðað saman hvernig sem þú vilt. Ertu að
leita að stórum sófa eða litlum? Viltu notalegt horn til að kúra í? Með
SÖDERHAMN færðu frelsi til að raða saman einingum í sófann sem
hentar þér – möguleikarnir eru endalausir.
Þægindi á nýjan hátt
Þegar við gerðum SÖDERHAMN vildum við nota hráefnið á skynsaman
hátt og búa til virkilega þægilegan sófa með léttu yfirbragði. Þess
vegna fórum við dálítið öðruvísi að en venjulega og notuðum teygjan
legt efni í botninn á sófanum. Með sófapúðunum skapar það mjúka og
fjaðrandi tilfinningu. Við þetta bættum við djúpum sætum og lausum
bakpúðum þannig að þú getur alltaf komið þér vel fyrir í sófanum.

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.

SAMSETNINGAR

SÖDERHAMN hægindastóll
Heildarmál: 105×99×83 cm

SÖDERHAMN þriggja sæta sófi
Heildarmál: 279×99×83 cm

Þessi samsetning:

Þessi samsetning:

SÖDERHAMN hægindastóll Finnsta túrkís

591.356.48*

SÖDERHAMN þriggja sæta sófi Finnsta túrkís

891.359.44*

SÖDERHAMN hægindastóll Finnsta hvítt

391.335.65*

SÖDERHAMN þriggja sæta sófi Finnsta hvítt

991.352.60*

SÖDERHAMN hægindastóll Samsta dökkgrátt

398.994.78*

SÖDERHAMN þriggja sæta sófi Samsta dökkgrátt

199.019.67*

SÖDERHAMN hægindastóll Samsta ljósbleikt

491.512.76*

SÖDERHAMN þriggja sæta sófi Samsta ljósbleikt

691.513.22*

SÖDERHAMN fjögurra sæta sófi með legubekk
Heildarmál: 291×99/151x83 cm

SÖDERHAMN hornsófi, fjögurra sæta
Heildarmál: 291×99/198x83 cm

Þessi samsetning:

Þessi samsetning:

SÖDERHAMN fjögurra sæta sófi með legubekk Finnsta túrkís

891.362.36*

SÖDERHAMN hornsófi, 3+1 Finnsta túrkís

891.368.54*

SÖDERHAMN fjögurra sæta sófi með legubekk Finnsta hvítt
SÖDERHAMN fjögurra sæta sófi með legubekk
Samsta dökkgrátt
SÖDERHAMN fjögurra sæta sófi með legubekk
Samsta ljósbleikt

491.359.60*

SÖDERHAMN hornsófi, 3+1 Finnsta hvítt

191.367.82*

SÖDERHAMN hornsófi, 3+1 Samsta dökkgrátt

699.020.59*

SÖDERHAMN hornsófi, 3+1 Samsta ljósbleikt

391.512.86*

299.020.37*
691.513.17*

SÖDERHAMN hornsófi, sex sæta
Heildarmál: 291×291/99x83 cm
Þessi samsetning:
SÖDERHAMN hornsófi, 3+3 Finnsta túrkís

791.359.49*

SÖDERHAMN hornsófi, 3+3 Finnsta hvítt

691.352.71*

SÖDERHAMN hornsófi, 3+3 Samsta dökkgrátt

299.020.80*

SÖDERHAMN hornsófi, 3+3 Samsta ljósbleikt

391.512.91*

* Samsetningarnúmer. Nánari upplýsingar fást í versluninni.
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ALLAR EININGAR

Breidd×Dýpt×Hæð í cm.

Armur

Skemill

Sætiseining**

Horneining**

Legubekkur**

Þriggja sæta
eining***

82×53×6

93×93×40

93×99×83

99×99×83

93×151×83

186×99×83

Sófi með áklæði
FINNSTA hvítt

091.336.18*

291.341.22*

391.352.77*

691.337.76*

991.336.71*

991.352.55*

FINNSTA túrkís

591.356.53*

991.359.34*

291.360.55*

791.357.51*

791.357.46*

891.359.39*

SAMSTA ljósbleikt

491.512.81*

791.513.07*

791.513.12*

891.513.02*

291.512.96*

591.513.27*

SAMSTA dökkgrátt

199.007.84*

899.009.50*

299.018.63*

699.009.70*

299.008.11*

099.018.83*

Aukaáklæði
FINNSTA hvítt

803.283.05

903.283.19

103.283.23

703.283.15

003.283.09

703.283.01

FINNSTA túrkís

403.283.31

903.283.43

003.283.47

703.283.39

503.283.35

203.283.27

SAMSTA ljósbleikt

803.282.92

503.282.84

603.282.88

303.282.80

103.282.76

903.282.96

SAMSTA dökkgrátt

802.243.36

102.243.30

302.243.29

902.243.31

002.243.35

502.243.33

* Samsetningarnúmer. Nánari upplýsingar fást í versluninni.
** Einn lendarpúði fylgir með.
*** Tveir lendarpúðar fylgja með.

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)

FINNSTA: Þung bómullar- og pólýesterblanda með fallegri áferð. Þráðlitað í tveimur litatónum.

Má þvo í vél á 40°C.

25.000
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SAMSTA: Slitsterkt efni úr örtrefjum með snjáðri áferð og mjúkt viðkomu.

Má þvo í vél á 30°C.

40.000
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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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