
ONDERDELEN
3-zitelement
Hoekelement rechts
Hoekelement links
Chaise longue rechts
Chaise longue links 
Hoofdsteun
Armleuning
Voetenbank met opbergruimte

Vaste bekleding

Hoes naar keuze

Voetenbank met opbergruimte

Meer informatie vind je
in de garantiebrochure.

Hier zit iedereen goed
SÖRVALLEN is een ruime zitbank met strakke lijnen, ideaal om je voluit te 
ontspannen. De zitting is extra diep en de lichtjes hellende rugleuning is 
ontworpen om het jou zo comfortabel mogelijk te maken. De bonnellveren 
maken de zitting stevig en ook wat veerkrachtig. Ga voor nóg meer comfort 
door een neksteun toe te voegen. 
De stevige bekleding accentueert het design. Het is een vaste bekleding die 
perfect zit. Alle zitbankelementen zijn aan alle zijden met stof bekleed en 
kunnen dus vrij in de ruimte staan. De chaises longues en de voetenbank 
bieden bovendien verborgen opbergruimte onder het zitoppervlak.

Verschillende combinaties zijn mogelijk:
Met de modulaire chaise longue en hoekelementen kan je tal van zitbank-
combinaties maken.

KOOPHULP

SÖRVALLEN
Zitbankenserie

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.
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SÖRVALLEN 2-zitsbank 
Totale afmetingen: B203×D102×H88 cm.
Deze combinatie 699,-

Hoekzitbank Met 2 hoofdsteunen.
Totale afmetingen: B284×D232×H88 cm.
Deze combinatie 1.519,-

U-vormige bank met 2 chaises longues
Totale afmetingen: B365×D193×H88 cm.
Deze combinatie 1.699,-

SÖRVALLEN 3-zitsbank met chaise longue, links.
Totale afmetingen: B284×D102/193×H88 cm.
Deze combinatie 1.199,-

Hoekzitbank met chaise longue, links Met 2 hoofdsteunen.
Totale afmetingen: B365×D232×H88 cm.
Deze combinatie 2.019,-

Zitbank, U-vorm Met 3 hoofdsteunen.
Totale afmetingen: B365×D232×H88 cm.
Deze combinatie 2.269,-

COMBINATIES



Hoekelement, rechts
102×232×88 cm.

Met hoes
LEJDE donkerbeige 404.307.34 780,-
LEJDE donkergrijs 604.307.33 780,-
LEJDE grijs/zwart 304.383.42 780,-

Voetenbank met opbergruimte
105×84×45 cm.

Met hoes
LEJDE donkerbeige 104.307.35 299,-
LEJDE donkergrijs 904.307.36 299,-

LEJDE grijs/zwart 004.383.98 299,-

Armleuning
100×21×51 cm.

Met hoes
LEJDE donkerbeige 704.307.23 100,-
LEJDE donkergrijs 904.307.22 100,-
LEJDE grijs/zwart 804.383.99 100,-

Hoofdsteun
81×58 cm.

Met hoes
LEJDE donkerbeige 704.307.37 70,-
LEJDE donkergrijs 504.307.38 70,-
LEJDE grijs/zwart 404.384.00 70,-

2-zitselement
162×102×88 cm.

Met hoes
LEJDE donkerbeige 704.307.75 499,-
LEJDE donkergrijs 504.307.76 499,-
LEJDE grijs/zwart 404.383.96 499,-

3-zitselement
190×102×88 cm.

Met hoes
LEJDE donkerbeige 604.622.34 699,-
LEJDE donkergrijs 304.622.35 699,-
LEJDE grijs/zwart 804.622.33 699,-

Chaise longue links
102×193×88 cm.

Met hoes
LEJDE donkerbeige 004.307.26 600,-
LEJDE donkergrijs 204.307.25 600,-
LEJDE grijs/zwart 704.383.90 600,-

Chaise longue, rechts
102×193×88 cm.

Met hoes
LEJDE donkerbeige 204.307.30 600,-
LEJDE donkergrijs 404.307.29 600,-
LEJDE grijs/zwart 204.383.97 600,-

Hoekelement, links
102×232×88 cm.

Met hoes
LEJDE donkerbeige 004.307.31 780,-
LEJDE donkergrijs 804.307.32 780,-
LEJDE grijs/zwart 504.383.91 780,-

ALLE ONDERDELEN EN PRIJZEN
Breedte × diepte × hoogte in cm



Slijtvast in verschillende opzichten
Bekledingsstoffen testen is belangrijk om te controleren of 
ze lang meegaan. Bepaalde aspecten, zoals de gebruikte 
materialen en de structuur van het weefsel, spelen een 
rol. Zware, dicht geweven stoffen met een glad oppervlak 
en stoffen die bestaan uit een mix van natuurlijke en 
synthetische vezels hebben een betere schuurweerstand 
dan stoffen die uitsluitend uit natuurlijke vezels bestaan. 
Garengeverfde stoffen behouden hun kleur beter en 
verbleken minder snel in zonlicht dan bedrukte stoffen. 
Voorts hangt de slijtvastheid ook af van hoe de zitbank 
gebruikt en onderhouden wordt.

Onze stoffen worden zorgvuldig getest
Alle stoffen bekleding moet uitgebreide tests doorstaan voor 
ze verwerkt wordt in IKEA zitbanken of fauteuils. 
Om de schuurweerstand van de stof te testen, schuurt een 
machine er onder hoge druk mee over een andere stof. 
Stoffen die probleemloos 15.000 cycli doorstaan zijn geschikt 
voor meubels die opgewassen zijn tegen dagelijks gebruik 
thuis. Stoffen die bestand zijn tegen meer dan 30.000 cycli 
zijn bijzonder stevig.  
Omdat alle weefsels reageren op blootstelling aan zonlicht, 
testen we ook of de stoffen niet snel verbleken.

GOED OM WETEN
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Schuurweerstand  
(cycli) Lichtvastheid (0-6)

ISUNDA: Geweven stof met 33% katoen/25% linnen/22% viscose/20% polyester. >50.000 5

LEJDE: Veelkleurige geweven stof met onregelmatige textuur die de stof een sterke structuur geeft en de kleuren dieper maakt. 
76% katoen/2% polyester.

30.000 5

TENÖ lichtgrijs: Geweven stof met 26% modacryl /23% polyacryl/18% viscose/13% katoen/12% wol/
6% polyester/2% nylon. Zware, garengeverfde stof. Het bouclégaren levert een interessante textuur op.

>50.000 5


