
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.

Een zitbank voor iedereen
Het zou toch gek zijn als alle mensen een identieke bank wilden 
hebben. Daarom is de SÖDERHAMN zitbankenserie opgebouwd 
uit duurzame en comfortabele modules die je naar wens kan 
combineren. Wil je een grote of een kleine bank? Een gezellig hoekje 
om in weg te kruipen? Stel gewoon de combinatie samen die bij je 
past. De mogelijkheden zijn vrijwel oneindig.

Comfortabel - op een nieuwe manier
Met de SÖDERHAMN zitbankenserie wilden we niet alleen een 
comfortabele zitbank maken, ze moest ook een lichte en luchtige 
vormgeving hebben met een strak materiaalgebruik. Daarom zijn 
we anders te werk gegaan dan anders en zijn we begonnen met een 
bodem van elastisch weefsel, die in combinatie met de zitkussens 
zacht en licht verend is. Verder heeft de bank een royale zitdiepte en 
losse rugkussens, zodat ze voor iedereen lekker zit.

KOOPHULP

SÖDERHAMN 
zitbankenserie

Modellen
Armleuningen 
Chaise longue
Hoekelement
Voetenbank
1-zitselement
3-zitselement

Afneembare hoes

Hoes naar keuze

Kan worden aangepast  
aan jouw behoeften

Voor meer info over  
deze garantie, raadpleeg  
onze garantiebrochure.
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Combinaties

SÖDERHAMN 3-zitsbank.
Afmetingen: 198×99×83 cm

Totale prijs inclusief hoes 
Finnsta turkoois 891.359.44 569,-
Finnsta wit 991.352.60 569,-
Samsta donkergrijs 199.019.67 499,-
Samsta oranje 493.056.98 499,-
Viarp beige/bruin 693.056.97 649,-

SÖDERHAMN fauteuil.
Afmetingen: 105x99x83 cm

Totale prijs inclusief hoes 
Finnsta turkoois 591.356.48 390,-
Finnsta wit 391.335.65 390,-
Samsta donkergrijs 398.994.78 330,-
Samsta oranje 093.297.57 330,-
Viarp beige/bruin 293.297.56 440,-

SÖDERHAMN 2-zitsbank met chaise longue.
Afmetingen: 186×99/151×83 cm

Totale prijs inclusief hoes 
Finnsta turkoois 292.828.91 620,-
Finnsta wit 892.829.06 620,-
Samsta donkergrijs 192.829.62 530,-
Samsta oranje 493.057.59 530,-
Viarp beige/bruin 293.057.60 680,-

SÖDERHAMN 3-zitsbank met open eind.
Afmetingen: 192×99×83 cm

Totale prijs inclusief hoes 
Finnsta turkoois 292.828.53 570,-
Finnsta wit 792.828.60 570,-
Samsta donkergrijs 492.827.72 490,-
Samsta oranje 993.056.86 490,-
Viarp beige/bruin 993.056.91 630,-

De SÖDERHAMN zitbankenserie bestaat uit elementen die 
je apart kan gebruiken of kan combineren tot verschillende 
vormen of afmetingen. Deze flexibiliteit maakt het makkelijker 
om een zitbank aan te passen aan je eigen behoeften, je woning 

en je levensstijl. Gebruik onze planner om de mogelijkheden te 
verkennen. Je vindt de tool in de IKEA winkels en op IKEA.be

SÖDERHAMN 4-zitsbank met chaise longue en open eind.
Afmetingen: 285×99/151×83 cm

Totale prijs inclusief hoes 
Finnsta turkoois 492.829.89 864,-
Finnsta wit 492.842.95 864,-
Samsta donkergrijs 392.843.14 754,-
Samsta oranje 093.058.17 754,-
Viarp beige/bruin 293.058.16 964,-

SÖDERHAMN 3-zitshoekbank.
Afmetingen: 192/192×99×83 cm

Totale prijs inclusief hoes 
Finnsta turkoois 892.844.39 830,-
Finnsta wit 792.844.54 830,-
Samsta donkergrijs 892.844.63 710,-
Samsta oranje 493.058.82 710,-
Viarp beige/bruin 293.058.83 920,-
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SÖDERHAMN 4-zitshoekbank met open eind.
Afmetingen: 291/192×99×83 cm

Totale prijs inclusief hoes 
Finnsta turkoois 292.843.81 1.074,-
Finnsta wit 392.843.90 1.074,-
Samsta donkergrijs 292.843.95 934,-
Samsta oranje 093.058.41 934,-
Viarp beige/bruin 893.058.42 1.204,-

SÖDERHAMN 4-zitsbank met chaise longue.
Afmetingen: 291×99/151×83 cm

Totale prijs inclusief hoes 
Finnsta turkoois 592.843.51 995,-
Finnsta wit 292.843.62 995,-
Samsta donkergrijs 792.843.74 855,-
Samsta oranje 193.058.26 855,-
Viarp beige/bruin 993.058.27 1.095,-

SÖDERHAMN 6-zitshoekbank.
Afmetingen: 291×291/99×83 cm

Totale prijs inclusief hoes 
Finnsta turkoois 791.359.49 1.318,-
Finnsta wit 691.352.71 1.318,-
Samsta donkergrijs 299.020.80 1.158,-
Samsta oranje 193.058.93 1.158,-
Viarp beige/bruin 393.058.92 1.488,-

Combinaties



Alle onderdelen en prijzen

Armleuning Voetenbank 1-zits-element* Hoekelement* Chaise longue* 3-zits- element**
Breedte×Diepte×Hoogte (cm) 82×53×6 93×93×39 93×99×83*** 99×99×83*** 93×151×83*** 186×99×83***

Inclusief hoes

Finnsta turkoois 65,- 179,- 260,- 310,- 360,- 439,-

Finnsta wit 65,- 179,- 260,- 310,- 360,- 439,-

Samsta donkergrijs 55,- 149,- 220,- 270,- 310,- 389,-

Samsta oranje 55,- 149,- 220,- 270,- 310,- 389,-

Viarp beige/bruin 75,- 199,- 290,- 340,- 390,- 499,-

Extra hoes

Finnsta turkoois 25,- 59,- 90,- 100,- 150,- 150,-

Finnsta wit 25,- 59,- 90,- 100,- 150,- 150,-

Samsta donkergrijs 15,- 29,- 50,- 60,- 100,- 100,-

Samsta oranje 15,- 29,- 50,- 60,- 100,- 100,-

Viarp beige/bruin 35,- 79,- 120,- 130,- 180,- 210,-

    * Inclusief 1 rugkussen.
  ** Inclusief 2 rugkussens.
*** Hoogte inclusief rugkussen.
 

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 of hoes 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.

Slijtvast op verschillende manieren
Zware 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.

Wasvoorschriften Slijtvastheid (cycli)
Lichtvast- 
heidstest (1.8)

De Finnsta hoes is gemaakt van een garengeverfde katoen- en polyestermengeling. 
De stof heeft een heldere, zichtbare structuur in ton sur ton met een mooi 
diepteeffect. 53% katoen/47% polyester.

Machinewasbaar op 40°C 25.000 5

De SAMSTA hoes is gemaakt van een polyester- en nylonmengeling die zacht 
aanvoelt. Het materiaal is slijtvast en de kleuren bieden een moderne look. 
97% polyester/3% nylon.

Machinewasbaar op 30°C 40.000 5

De VIARP hoes is gemaakt van een katoen- en polyestermengeling. Het materiaal is 
slijtvast en de kleuren bieden een moderne look. 76% katoen, 24 % polyester.

Machinewasbaar op 30°C 30.000 5
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