KAUPLEIÐBEININGAR

KLIPPAN

Sófar

EININGAR

Tveggja sæta sófi

Laust áklæði,
áklæði má þvo

Úrval áklæða

Húðað efni

Endurnýjaðu uppáhaldssófann
KLIPPAN er sígildur og vinsæll sófi. Fjaðrandi járngormar í
sessunni gera sófann sérstaklega þægilegan og hönnunin h
 entar
flestum heimilum. Sófagrindin er seld ósamsett, sem gerir
pakkninguna minni og þægilegri í flutningum. Öll áklæðin eru seld
sér og þau má þvo – þú getur jafnvel keypt nokkur og breytt um
útlit Leðursófinn, sem er í raun með húðuðu efni, er með föstu
áklæði.
Sófi fyrir alla
Endingargóðir járngormar gefa sófanum fjaðurmögnuð þægindi
og tryggja að sætin lifi löngu, góðu lífi Ef þú vilt eiga e
 instaklega
náðugar stundir í KLIPPAN, getur þú bætt í hann púðum og
teppum – eða hverju sem þú vilt.

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 er unnið, vefnaðinum og hvernig
það er notað. Þungt, slétt og þéttofið efni þolir meira. 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)

KABUSA: Einfaldur vefnaður. 100% pólýester.

Má þvo í vél á 40°C.

25.000

5

MATTSBO: 100% bómull. Einfaldur vefnaður með grafísku og litríku mynstri.

Má þvo í vél á 40°C.

25.000

5

VISSLE: 100% pólýester. Endingargott tvítóna efni sem er litað með dope-litatækninni og er
mjúkt viðkomu.

Má þvo í vél á 40°C.

50.000

5

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.

Umhirðuleiðbeiningar
BOMSTAD: Endingargott áfast áklæði úr bómull og pólýester, húðað með pólýúretan. Það lítur út og
er viðkomu eins og leður og það er auðvelt í umhirðu.
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Ryksugaðu með mjúkum
bursta og þurrkaðu með
rökum klút.

Nuddpróf
(umferðir)

Ljósfesta
(1-8)

50.000

5

ALLAR EININGAR

BreiddxDýptxHæð í cm.

Tveggja sæta sófi
180×88×66 cm.

Sófi með áklæði
KABUSA dökkgrátt

092.517.77

MATTSBO marglitt

892.846.32

VISSLE grátt

790.106.14

VISSLE ljósblátt

292.846.25

Aukaáklæði
KABUSA dökkgrátt

903.987.22

MATTSBO marglitt

804.252.12

VISSLE grátt

202.788.55

VISSLE ljósblátt

004.256.35

Sófi með húðuðu efni*
BOMSTAD svart

403.993.14

*Heildarmál; Breidd×Dýpt×Hæð á tveggja sæta sófa með áföstu
húðuðu efni: 177×88×66 cm.
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Kíktu á vefinn IKEA.is til að fá upplýsingar um verð.
Þú getur leitað eftir vörunúmerum!
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