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Úrval áklæða

Val um fætur

Pokagormar

Hlýlegir og hefðbundnir
STOCKSUND sófarnir eru sígildir, hefðbundnir og hlýlegir, með
mjúkar, rúnnaðar línur og handgerð smáatriði eins og renndar
fætur. Ríflegar stærðir og sæti með pokagormum veita frábær
þægindi sem þú getur notið til margra ára. Í línunni eru sófar í
mismunandi stærðum, sérstaklega breiður hægindastóll og bekkur
með hirslu sem þú getur jafnvel haft frammi á gangi eða við
fótagaflinn.
Gæði út í gegn
Öll smáatriði STOCKSUND voru vandlega hugsuð til að auðvelt
væri að sjá og finna innri og ytri gæðin. Seturnar innihalda sterka
pokagorma og aðeins breiðari sæti, þannig að sófinn virðist dýpri
og það er þægilegra að sitja í honum. Fæturnir eru renndir úr
gegnheilum við. Hægt er að velja mismunandi áklæði, en þau
eru öll gerð úr sterkum efnum með skrautlegum bryddingum og
fallega saumuðum fellingum – og það er hægt að taka þau öll af
og þvo.

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 lengi 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.

Þvottaleiðbeiningar

Nuddpróf
(umferðir)

Ljósfesta
(1-8)

LJUNGEN: 100% pólýester. LJUNGEN er slitsterkt pólýesteráklæði með mjúkri og örlítið
gljáandi flauelsáferð.

Má þvo í vél á 40°C.

45.000

5

NOLHAGA: 75% bómull, 25% pólýester. NOLHEGA er slitsterkt áklæði úr þykkri bómullar- og
pólýesterblöndu með fallegum eiginleikum eins og tveggja lita áferð.

Má þvo í vél á 30°C.

35.000

5

SEGERSTA: 78% bómull, 22% pólýester. SEGERSTA áklæði er úr bómull og pólýester og er
afar endingargóður vefnaður. Með köflóttu mynstri og mjúkt viðkomu.

Má þvo í vél á 40°C.

50.000

5
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EININGAR

Bekkur með hirslu
Heildarmál: B144×D49×D47 cm

Hægindastóll
Heildarmál: B92×D97×D84 cm

Þessi samsetning:

Þessi samsetning:

Með svörtum
viðarfótum

Með ljósbrúnum
viðarfótum

LJUNGEN blátt

391.293.42*

291.293.47*

NOLHAGA dökkgrænt

492.747.34*

492.747.29*

NOLHAGA grádrappað

290.336.27*

890.336.34*

SEGERSTA marglitt

092.747.74*

092.747.69*

LJUNGEN blátt

Með svörtum
viðarfótum
791.293.02*

Með ljósbrúnum
viðarfótum
691.293.07*

NOLHAGA dökkgrænt

392.747.44*

392.747.39*

NOLHAGA grádrappað

590.335.41*

190.335.81*

SEGERSTA marglitt

192.750.18*

392.749.42*

Tveggja sæta sófi
Heildarmál: B154×D97×D84 cm

Þriggja sæta sófi
Heildarmál: B199×D97×D84 cm

Þessi samsetning:

Þessi samsetning:

LJUNGEN blátt

Með svörtum
viðarfótum
091.297.58*

Með ljósbrúnum
viðarfótum
091.297.63*

LJUNGEN blátt

NOLHAGA dökkgrænt

992.747.17*

792.747.23*

NOLHAGA dökkgrænt

292.747.49*

292.747.54*

NOLHAGA grádrappað

090.337.27*

090.337.32*

NOLHAGA grádrappað

890.338.08*

890.338.13*

SEGERSTA marglitt

992.747.79*

392.749.37*

SEGERSTA marglitt

192.747.59*

192.747.64*

* Samsetningarnúmer. Nánari upplýsingar fást í versluninni.
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Með svörtum
viðarfótum
691.297.98*

Með ljósbrúnum
viðarfótum
491.298.03*

ALLAR EININGAR
AUKAÁKLÆÐI OG FÆTUR
Aukaáklæði fyrir bekk með hirslu
LJUNGEN blátt

403.197.32

NOLHAGA dökkgrænt

704.134.79

NOLHAGA grádrappað

502.803.00

SEGERSTA marglitt

004.135.38

Fætur á bekk
Svartir viðarfætur

602.893.19

Ljósbrúnir viðarfætur

602.893.24

Aukaáklæði fyrir hægindastól
LJUNGEN blátt

003.197.29

NOLHAGA dökkgrænt

604.134.65

NOLHAGA grádrappað

502.802.96

SEGERSTA marglitt

904.134.78

Fætur á hægindastól
Svartir viðarfætur

002.893.17

Ljósbrúnir viðarfætur

002.893.22

Aukaáklæði fyrir tveggja sæta sófa
LJUNGEN blátt

503.197.41

NOLHAGA dökkgrænt

704.134.98

NOLHAGA grádrappað

802.803.13

SEGERSTA marglitt

804.135.39

Aukaáklæði fyrir þriggja sæta sófa
LJUNGEN blátt

903.197.44

NOLHAGA dökkgrænt

704.135.30

NOLHAGA grádrappað

902.803.17

SEGERSTA marglitt

404.135.55

Fætur á sófa
Svartir viðarfætur

002.893.17

Ljósbrúnir viðarfætur

002.893.22
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