
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.

Van zitbank naar bed in één klik 
Dankzij het simpele klikmechanisme kan je de NYHAMN slaapbank in 
een oogwenk ombouwen tot een ruim bed (en terug tot een zitbank)! 
Je hoeft de hoes zelfs niet te verwijderen. Trek het onderstel gewoon 
naar boven en druk de rugleuning naar beneden. In de ruimte onder de 
slaapbank passen bedlades voor beddengoed, kussens en dekbedden. 
Perfect voor krappe ruimtes zoals studentenkamers en zomerhuisjes, 
of als je het je gasten makkelijk wil maken om te blijven overnachten.

Ga voor comfort en stijl
Je kan kiezen tussen twee verschillende matrassen voor de NYHAMN 
slaapbank: één met pocketveren en één in schuim. Beide matrassen 
bieden de steun die je lichaam nodig heeft en helpen je ontspannen. 
Welke je ook kiest, op je slaapbank ligt een matras die geweldig zit en 
slaapt, dag én nacht. Er zijn verschillende hoezen waaruit je de stijl kan 
kiezen waar je van houdt. Of misschien wil je nu en dan wisselen?  
De hoezen zijn afneembaar en machinewasbaar.

KOOPHULP
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MODELLEN
Slaapbank
Opbergdoos

Afneembare hoes

Hoes naar keuze

Wasbare hoes

Chemisch reinigen

In voorraad

Meer informatie in de 
garantiebrochure
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Je hoeft de hoes zelfs niet te verwijderen. Til gewoon de zitting 
op en duw ze naar beneden tot je een klik hoort! Klap nu de 
zitting naar beneden tot een plat slaapoppervlak. Zo makkelijk 
is het om NYHAMN om te bouwen van een zitbank tot een 

bed van 140×200 cm. Wanneer je de zetel terug ombouwt 
tot zitbank, til je eerst de zitting op en klap je ze terug naar 
beneden. Klaar in een oogwenk!

HOE OMBOUWEN?

COMFORTMATRASSEN

CLICK!

NYHAMN schuimmatras
Een stevige en toch soepele polyether-matras 
die je lichaam de nodige ondersteuning en 
slaapcomfort biedt. De matras is 10 cm dik 
en heeft een afneembare, machinewasbare 
hoes.

NYHAMN pocketverenmatras
Individuele pocketveren bieden je waar 
nodig de juiste ondersteuning en verlichten 
tegelijk de druk op je schouders en heupen. 
Je spieren ontspannen zodat jij van een 
verkwikkende nachtrust kan genieten. De 
matras is 11 cm dik en heeft een afneembare, 
machinewasbare hoes.



ALLE ONDERDELEN EN PRIJZEN

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 
constructie en de manier waarop de stof wordt gebruikt. 
Zware, dichtgeweven 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.

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 van de 
bekleding 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 verbleken.

Wasvoorschriften
Slijtvastheid  
(cycli)

Lichtvast-
heidstest (0-6)

KNISA Machinewasbaar op 40°C. 40.000 5-6

SKIFTEBO Machinewasbaar op 40°C. 35.000 5

HYLLIE Machinewasbaar op 40°C.

Breedte×Diepte×Hoogte in cm

Bedmaat in cm

Slaapbank
198×97×90 cm
met schuim
matras
140×200 cm

Slaapbank
198×97×90 cm
met pocketveren
matras
140×200 cm

Slaapbank
198×97×90 cm
met schuim
matras en driedubbel 
kussen
140×200 cm

Slaapbank
198×97×90 cm
met pocketveren
matras en driedubbel 
kussen
140×200 cm

Extra hoes  
slaapbank

Met matras en hoes*

NYHAMN-KNISA grijs/beige 199,- 249,- 249,- 299,-  29,-

NYHAMN-SKIFTEBO geel 249,- 299,- 299,- 349,-  79,-

NYHAMN-SKIFTEBO antraciet 299,- 349,- 349,- 399,- 129,-

NYHAMN-HYLLIE beige 299,- 349,- 349,- 399,- 129,-

Enkel matras

NYHAMN schuimmatras  80,-

NYHAMN pocketverenmatras 130,-

NYHAMN driedubbel kussen. 

200×40 cm 703.437.97 50,-

SAMLA bak met deksel. Het NYHAMN slaapbed kan 
gecompleteerd worden met de SAMLA opbergbak met 
deksel. Je kan twee opbergbakken onder de slaapbank 
zetten.
78×56×18 cm 001.301.29 8,99
79×57 cm 901.103.01 3,99
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