
Mogelijk zijn niet alle (hier getoonde) producten verkrijgbaar in het woonwarenhuis. Spreek een  
medewerker aan of kijk op IKEA.be voor meer informatie. Kijk voor gedetailleerde productinformatie  
op het prijskaartje of op de website. Sommige elementen moeten gemonteerd worden.

KOOPHULP

Laat je omarmen door de VINLIDEN zitbank. Zak heerlijk diep weg in 
de grote, zachte kussens en laat hem niet achter wanneer je verhuist: 
de zitbank is heel eenvoudig in en uit elkaar te halen.

VINLIDEN

MODELLEN
2-zitsbank
3-zitsbank
3-zitsbank met chaise longue

Opberruimte in chaise longue

Afneembare en wasbare hoezen

Hoes naar keuze

Meer informatie in de  
garantiebrochure

IKBE21_VINLIDEN_bg_NL_R2

Zitbankenserie
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Combinaties

VINLIDEN 2-zitsbank.
Afmetingen: 165×97×108 cm.

Totale prijs inclusief hoes:
Hakebo beige 093.046.05 299,-
Hakebo donkergrijs 993.046.15 299,-
Hakebo lichtturkoois 193.046.19 299,-
Hillared antraciet 293.046.33 349,-

VINLIDEN 3-zitsbank met chaise longue.
Afmetingen: 233×162×108 cm.

Totale prijs inclusief hoes:
Hakebo beige 093.046.72 549,-
Hakebo donkergrijs 393.046.75 549,-
Hakebo lichtturkoois 193.046.81 549,-
Hillared antraciet 893.046.87 599,-

VINLIDEN 3-zitsbank.
Afmetingen: 203×97×108 cm.

Totale prijs inclusief hoes:
Hakebo beige 093.046.48 349,-
Hakebo donkergrijs 493.046.51 349,-
Hakebo lichtturkoois 193.046.57 349,-
Hillared antraciet 993.046.63 399,-
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Goed om weten

Aanvullende artikelen

Extra hoezen

VINLIDEN hoes voor 2-zitsbank

Hakebo beige 604.437.59 79,-
Hakebo donkergrijs 004.383.60 79,-
Hakebo lichtturkoois 004.437.38 79,-
Hillared antraciet 004.553.78 129,-

VINLIDEN hoes voor 3-zitsbank

Hakebo beige 604.437.64 89,-
Hakebo donkergrijs 504.383.53 89,-
Hakebo lichtturkoois 804.437.44 89,-
Hillared antraciet 004.553.83 139,-

VINLIDEN hoes voor 3-zitsbank met chaise longue

Hakebo beige 504.437.69 129,-
Hakebo donkergrijs 304.383.68 129,-
Hakebo lichtturkoois 704.437.49 129,-
Hillared antraciet 904.553.88 179,-

Onze stoffen worden getest
Bij IKEA testen we de stoffen bekleding en hoezen van onze 
zitbanken en fauteuils zodat je zeker bent dat ze slijtvast zijn. 
De slijtvastheid wordt machinaal getest door de stof tegen een 
andere stof te wrijven en tegelijk druk uit te oefenen. Een stof 
die tot 15.000 cycli kan doorstaan is geschikt voor meubelen 
voor dagelijks gebruik. Een stof is zeer slijtvast als ze meer dan 
30.000 cycli verdraagt. Alle stoffen zijn gevoelig voor zonlicht. 
Daarom controleren we ook of onze stoffen niet te snel verble-
ken.

Slijtvast op verschillende manieren
Strenge tests zijn belangrijk om de slijtvastheid van onze stoffen 
bekleding en hoezen te controleren, maar dat is niet alles. 
Slijtvastheid is ook afhankelijk van de materialen, de construc-
tie en de manier waarop de stof wordt gebruikt. Zware, dicht 
geweven stoffen met een vlak oppervlak zijn het meest slijtvast. 
Stoffen met een combinatie van natuurlijke en synthetische 
vezels zijn slijtvaster dan stoffen met enkel natuurlijke vezels. 
Garengeverfde stoffen zijn slijtvaster dan stoffen met prints. En 
een vuile hoes verslijt sneller dan een schone. Het gebruik van 
de zitbank heeft natuurlijk ook een invloed op de stof.

Wasvoorschriften
Slijtvastheid 
(cycli)

Lichtvastheidstest 
(1-8)

Hakebo Machinewasbaar op 40° C 55.000 5

Hillared Machinewasbaar op 40° C 30.000 5
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