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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.

Je eigen buitenzitbank op maat
SOLLERÖN is een serie buitenmeubilair die bestaat uit verschillende modules 
om apart te gebruiken of samen te stellen tot een modulaire zitbank die bij jou 
past. Droom je van een knusse zithoek om je lekker in te nestelen? Of van een 
buitenzitbank voor twee? Of een lange zitbank om je helemaal uit te rekken en te 
lezen? Of misschien comfortabele stoelen voor een gezellig diner?
Je kan de elementen makkelijk weer losmaken en een nieuwe combinatie 
samenstellen. Of je kan het zitbankidee laten varen en een stel fauteuils bij elkaar 
zetten. Jij beslist!

Comfortabel en onderhoudsvriendelijk
De SOLLERÖN serie is gemaakt van handgeweven kunstrotan dat eruitziet als 
natuurlijk rotan. Kunstrotan is waterbestendig en makkelijk te onderhouden. Mild 
detergent en water, meer heb je niet nodig. Voeg HÅLLÖ of FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
zit- en rugkussens toe voor geweldig comfort en decoratieve kussens zoals FUNKÖN, 
SÖTHOLMEN en GULLINGEN om je zitbank te personaliseren. De hoezen kunnen 
worden verwijderd en in de machine worden gewassen. Onder de zitting vind je 
praktische opbergruimte.

KOOPHULP

Serie buitenmeubilair
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Zo stel je een oplossing samen

Combinaties

De SOLLERÖN zitelementen kan je combineren tot een modulaire 
zitbank die perfect aan je behoeften voldoet.  

Als je de combinatie later wil veranderen, kan je de elementen 
makkelijk losmaken en een totaal ander zitmeubel samenstellen.

Gemaakt voor comfort. Buitenzitmeubelen samenstellen 
waar je dol op bent, kan niet makkelijker zijn. Een of meer 
fauteuils bieden een comfortabele oplossing. De zithoogte en 
de schuine rugleuningen zijn speciaal ontworpen om jou een 
ontspannende zithouding te bieden.
Deze combinatie met HÅLLÖ kussens 235,-
of KUDDARNA kussens 224,98 
of FRÖSÖN/DUVHOLMEN kussens 257,50
of JÄRPÖN/DUVHOLMEN kussens 279,-

Boodschappenlijst:
SOLLERÖN armleunelement, set van 2, bruin of donkergrijs 1 st.
SOLLERÖN 1-zitselement, bruin of donkergrijs 1 st.
HÅLLÖ rugkussen 62×42 cm, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN of
JÄRPÖN/DUVHOLMEN rugkussen 62×44 cm 1 st.
HÅLLÖ, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN of
JÄRPÖN/DUVHOLMEN zitkussen 62×62 cm 1 st.

Slim opbergen. De bergruimte onder de zitting is perfect 
voor kussens, dekens en andere dingen die je bij de hand wil 
opbergen.
Deze combinatie met HÅLLÖ kussens 380,-
of KUDDARNA kussens 359,96 
of FRÖSÖN/DUVHOLMEN kussens 425,-
of JÄRPÖN/DUVHOLMEN kussens 468,-

Boodschappenlijst:
SOLLERÖN armleunelement, set van 2, bruin of donkergrijs 1 st.
SOLLERÖN 1-zitselement, bruin of donkergrijs 2 st.
HÅLLÖ rugkussen 62×42 cm, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN of
JÄRPÖN/DUVHOLMEN rugkussen 62×44 cm 2 st.
HÅLLÖ, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN of
JÄRPÖN/DUVHOLMEN zitkussen 62×62 cm 2 st.

Feestje? Maak plaats voor vrienden en familie met deze ruime 
combinatie met voetenbank. Of maak zelf een combinatie - de 
mogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos. 
Deze combinatie met HÅLLÖ kussens 960,-
of KUDDARNA kussens 899,88 
of FRÖSÖN/DUVHOLMEN kussens 1.095,-
of JÄRPÖN/DUVHOLMEN kussens 1.224

Boodschappenlijst:
SOLLERÖN armleunelement, set van 2, bruin of donkergrijs 1 st.
SOLLERÖN 1-zitselement, bruin of donkergrijs 4 st.
SOLLERÖN hoekelement, bruin of donkergrijs 1 st.
SOLLERÖN kruk, bruin of donkergrijs 1 st.
HÅLLÖ rugkussen 62×42 cm, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN of
JÄRPÖN/DUVHOLMEN rugkussen 62×44 cm 6 st.
HÅLLÖ, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN of
JÄRPÖN/DUVHOLMEN zitkussen 62×62 cm 6 st.

Tijd om te ontspannen? Met de SOLLERÖN voetenbank kan 
je makkelijk een chaise longue maken aan één uiteinde van de 
zitbank, of aan beide...
Deze combinatie met HÅLLÖ kussens 620,-
of KUDDARNA kussens 579,93 
of FRÖSÖN/DUVHOLMEN kussens 695,50
of JÄRPÖN/DUVHOLMEN kussens 771,-

Boodschappenlijst:
SOLLERÖN armleunelement, set van 2, bruin of donkergrijs 1 st.
SOLLERÖN 1-zitselement, bruin of donkergrijs 3 st.
SOLLERÖN kruk, bruin of donkergrijs 1 st.
HÅLLÖ rugkussen 62×42 cm, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN of
JÄRPÖN/DUVHOLMEN rugkussen 62×44 cm 3 st.
HÅLLÖ, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN of
JÄRPÖN/DUVHOLMEN zitkussen 62×62 cm 4 st.

Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte (cm).
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Alle onderdelen en prijzen

SOLLERÖN armleunelement, set van 2, buiten. 
18×82×53 cm. 
Bruin 103.864.50 90,-
Donkergrijs 604.245.86 90,-

SOLLERÖN 1-zitselement, buiten.  
Zitting: 62×62×32 cm. 
Bruin 603.736.24 110,-

Donkergrijs 504.245.96 110,-

SOLLERÖN hoekelement, buiten.  
Zitting: 62×62×32 cm. 
Bruin 203.736.21 150,-
Donkergrijs 204.245.93 150,-

SOLLERÖN kruk, buiten. 
Zitting: 62×62×32 cm. 
Bruin 403.736.15 70,-
Donkergrijs 904.245.99 70,-

SOLLERÖN salontafel, buiten. 62×92×51 cm. 

Antraciet/bruin 803.736.18 89,-
Antraciet/donkergrijs 404.245.92 99,99

HÅLLÖ rugkussen, buiten. 62×42 cm, dikte 8 cm. 

Zwart 802.644.93 10,-
Beige 002.616.72 10,-

HÅLLÖ zitkussen, buiten. 62×62 cm, dikte 8 cm. 

Zwart 602.645.40 25,-

Beige 002.600.74 25,-

KUDDARNA rugkussen, 62×44 cm, dikte 6 cm.

Beige 404.110.47 9,99
Lichtblauw 404.110.52 9,99
Grijs 304.110.62 9,99

KUDDARNA zitkussen, 62×62 cm, dikte 8 cm.

Beige 404.111.08 14,99
Lichtblauw 404.111.13 14,99
Grijs 304.111.23 14,99

De FRÖSÖN kussenovertrekken worden apart verkocht, net als 
de DUVHOLMEN binnenkussens, zodat je makkelijker de look 
kan veranderen en het kussenovertrek kan wassen.

FRÖSÖN overtrek voor rugkussen, 62×44 cm.  
Te completeren met het DUVHOLMEN binnenkussen voor 
rugkussen 62×44 cm. Afzonderlijk verkocht.
Beige 703.917.12 8,50
Donkergrijs 003.917.15 8,50
Rood 603.918.02 8,50
Blauw 303.918.32 8,50

DUVHOLMEN binnenkussen voor rugkussen,  
62×44 cm. Dikte 14 cm. Te completeren met het FRÖSÖN of 
JÄRPÖN overtrek voor rugkussen 62×44 cm.  
Afzonderlijk verkocht.

103.918.33 15,-

FRÖSÖN overtrek voor zitkussen, 62×62 cm.  
Te completeren met het DUVHOLMEN binnenkussen voor 
zitkussen 62×62 cm. Afzonderlijk verkocht.
Beige 903.917.11 14,-
Donkergrijs 403.917.18 14,-
Rood 603.917.84 14,-
Blauw 103.918.14 14,-

DUVHOLMEN binnenkussen voor zitkussen, 62×62 cm. 
Dikte 12 cm. Te completeren met het FRÖSÖN of JÄRPÖN 
overtrek voor zitkussen 62×62 cm. Afzonderlijk verkocht.

503.918.50 20,-

De JÄRPÖN kussenovertrekken worden apart verkocht, net als 
de DUVHOLMEN binnenkussens, zodat je makkelijker de look 
kan veranderen en het kussenovertrek kan wassen.

JÄRPÖN overtrek voor zitkussen. 50×50 cm. 
Te completeren met het DUVHOLMEN binnenkussen voor 
zitkussen 50×50 cm. Afzonderlijk verkocht.
Antraciet 204.453.12 15,-

DUVHOLMEN binnenkussen voor zitkussen, 50×50 cm. 
Dikte 5 cm. Te completeren met het FRÖSÖN of JÄRPÖN 
overtrek voor zitkussen 50×50 cm. Afzonderlijk verkocht.

604.178.97 9,-

JÄRPÖN overtrek voor zitkussen. 62×62 cm. 
Te completeren met het DUVHOLMEN binnenkussen voor 
zitkussen 62×62 cm. Afzonderlijk verkocht.
Antraciet 004.453.27 24,-

DUVHOLMEN binnenkussen voor zitkussen, 62×62 cm. 
Dikte 12 cm. Te completeren met het FRÖSÖN of JÄRPÖN 
overtrek voor zitkussen 62×62 cm. Afzonderlijk verkocht.

503.918.50 20,-

JÄRPÖN overtrek voor rugkussen. 62×44 cm. 
Te completeren met het DUVHOLMEN binnenkussen voor 
rugkussen 62×44 cm. Afzonderlijk verkocht.
Antraciet 504.452.97 20,-

DUVHOLMEN binnenkussen voor rugkussen,  
62×44 cm. Dikte 14 cm. Te completeren met het FRÖSÖN of 
JÄRPÖN overtrek voor rugkussen 62×44 cm.  
Afzonderlijk verkocht.

103.918.33 15,-
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SOLLERÖN beschermen en onderhouden

Om je buitenmeubilair zo lang mogelijk in goede staat te houden, moet je het  
geregeld reinigen en niet langer dan nodig onbeschermd buiten laten staan.

Opbergen
SOLLERÖN zitbankframe:
Opbergen op een droge, koele plaats binnen. Als de meubelen 
buiten worden opgeborgen, bescherm ze dan met een 
waterbestendige hoes. Als het geregend of gesneeuwd heeft, 
veeg dan het water of de sneeuw van de vlakke oppervlakken. 
Laat de lucht vrij circuleren rond de meubelen om condens te 
voorkomen.
Bij vriestemperaturen kan het plastic minder stevig worden. In 
dergelijke omstandigheden wordt het gebruik afgeraden.

Kussens:
Berg de kussens binnen koel en droog op wanneer je ze niet 
meer gebruikt, bij voorkeur in een opbergzak of opbergbak die 
ze beschermt tegen vuil en stof. De kussens moeten volledig 
droog zijn voor je ze opbergt.

Schoonmaken
Schoonwrijven met een milde zeepoplossing. De HÅLLÖ 
en FRÖSÖN kussenovertrekken zijn verwijderbaar en 
machinewasbaar.

Onderhoud
Geen onderhoud nodig.

Repareren
Het stalen frame wordt tegen roest beschermd met een 
poedercoating van plasticverf. Als die deklaag verdwijnt, is het 
staal niet langer beschermd en kan er roest optreden. Om dit te 
voorkomen moet je het oppervlak schoonwrijven en opnieuw 
verven, zodat het terug beschermd is.

Opgelet!
De SOLLERÖN salontafel is gemaakt van gehard glas. Wees 
voorzichtig met glas. In uitzonderlijke gevallen kan het plots 
barsten door een beschadigde rand of krassen in het oppervlak. 
Het breekt echter nooit in scherpe scherven, altijd in kleine 
stukjes. Vermijd klappen langs de zijkant, waar het glas het 
meest kwetsbaar is. De tafel kan niet worden gecombineerd 
met een parasol, bijvoorbeeld parasols die je aan de rand van 
de tafel vastklemt.

Opbergzakken en opbergkist
TOSTERÖ opbergzak voor kussens, 62×62 cm, 35 cm 
hoog.
Zwart 604.098.21 14,99

TOSTERÖ opbergzak voor kussens, 116×49 cm, 35 cm 
hoog. Past in de ÄPPLARÖ bank met opbergruimte 
122×50 cm.
Zwart 202.923.28 19,99

TOSTERÖ opbergbak 129×44 cm, 79 cm hoog.
Zwart 104.114.40 39,99

TOSTERÖ waterdichte meubelhoezen 
TOSTERÖ hoes voor 3-zitshoekbanken en 3-zitsbanken. 
260×165 cm, 85 cm hoog. Geschikt voor 3-zitshoekbanken 
en een salontafel voor buiten of een 3-zitsbank voor buiten 
in combinatie met een fauteuil en een salontafel die samen 
maximaal 260 cm lang, 165 cm breed en 85 cm hoog zijn.
Zwart 304.114.96 49,99


