KAUPLEIÐBEININGAR

FRIHETEN

Svefnsófar

EININGAR

Þriggja sæta svefnsófi
Hornsvefnsófi

Fast áklæði

Úrval áklæða

Alltaf til staðar
Fallegur og endingargóður sófi á daginn og þægilegt og rúmgott rúm á
næturnar. FRIHETEN svefnsófarnir eru alltaf til staðar fyrir þig. Það er
auðvelt að breyta þeim úr sófa í rúm og öfugt, það þarf bara að draga
út eða ýta inn rúmgrindinni. Það er svo hægt að geyma rúmföt og
aðra aukahluti í handhægri hirslu undir sætinu. Aðvelt og þægilegt!

Vörur sem sýndar eru hér gætu verið ófáanlegar tímabundið í versluninni.
Vinsamlega hafið samband við starfsfólk okkar eða kíkið áIKEA.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 FRIHETEN Í RÚM

Það er auðvelt að breyta FRIHETEN svefnsófa í rúmgott og
þægilegt rúm. Fyrst þarf að fjarlægja bakpúðana. Svo er
sætinu og rúmgrindinni lyft og dregið 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 FRIHETEN hornsvefnsófa í rúmgott
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

Hornsvefnsófi

BreiddxDýptxHæð í cm

230×91×79

230×78cm/151×66

Stærð rúms í cm

140×200

140×204

Með dýnu og áklæði
BOMSTAD svart

203.411.35*

692.168.18*

SKIFTEBO drappað

403.411.39*

392.168.10*

SKIFTEBO brúnt

403.411.44*

492.167.01*

SKIFTEBO dökkgrátt

503.411.48*

392.167.54*

SKIFTEBO dökkappelsínugult

703.411.52*

592.168.09*

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 eru úr blöndu af náttúrulegum og gerviefnum þola
meira en efni sem eru 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.

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 lengi efnið okkar endist
áður en það upplitast.

Nuddpróf
(umferðir)

Ljósfesta
(0-6)

SKIFTEBO drappað. Fast áklæði: 100% pólýester.

35,000

5

SKIFTEBO brúnt. Fast áklæði: 100% pólýester.

35,000

5

SKIFTEBO dökkgrátt. Fast áklæði: 100% pólýester.

35,000

5

SKIFTEBO dökkappelsínugult. Fast áklæði: 100% pólýester.

35,000

5

BOMSTAD: Húðað efni. Fast áklæði úr bómull og pólýester, húðað með pólýúretan.

Húðað efni
Húðað efni er með pólýúretanlagi með þunnri verndandi
húð sem hægt er að hleypa upp svo það lítur út eins og
leður. Það er sterkt og endingargott efni og mjög auðvelt í
umhirðu – ryksugaðu það bara með mjúkum bursta
og þurrkaðu af með rökum klút.

Allar tegundir af húðuðum efnum hafa verið meðhöndlaðar
til að vernda þær og auðvelda umhirðu. Þær hafa líka allar
staðist prófanir sem meta styrk, teygjanleika og litfestu,
svo þú getir verið viss um að geta notið nýja sófans um
ókomin ár.

* 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!
© Inter IKEA Systems B.V. 2016/2018 (OKT)

