
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.

Tot je dienst de klok rond
Een stijlvolle en slijtvaste zitbank overdag, een comfortabel en ruim bed 
's nachts. De FRIHETEN slaapbanken staan dag en nacht tot je dienst.  
Je kan ze makkelijk ombouwen van bed tot zitbank en terug. Je trekt 
gewoon het onderstel uit of je duwt het terug in. Je beddengoed en andere 
accessoires kan je opbergen in de handige ruimte onder de zitting.  
Makkelijk en praktisch!

KOOPHULP

FRIHETEN
slaapbankserie
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MODELLEN
3-zitsbank
Hoekslaapbank

Vaste bekleding

Hoes naar keuze

In voorraad

Meer informatie in de 
garantiebrochure
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HOE OMBOUWEN?

Je kan de FRIHETEN slaapbank makkelijk ombouwen tot een 
ruim en comfortabel bed. Verwijder eerst de rugkussens.  
Til en trek dan de zitting en het onderstel naar je toe.  
De opbergruimte onder de zitting gaat nu open. 

Klap vervolgens het frame terug naar beneden over de 
opbergruimte en ga lekker liggen voor een welverdiende 
nachtrust.

Je kan de FRIHETEN hoekslaapbank makkelijk ombouwen tot 
een ruim en comfortabel bed. Trek gewoon het onderstel naar 
je toe en til het matrasonderdeel op. 

In de chaise longue vind je opbergruimte voor beddengoed en 
rugkussens. 
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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.

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.

ALLE ONDERDELEN EN PRIJZEN

3-zitsslaapbank Hoekslaapbank

Breedte×diepte×hoogte in cm 230×91×79 230×78/151×66

Bedmaat in cm 140×200 140×204

Met matras en hoes
SKIFTEBO blauw 399,- 399,-
SKIFTEBO donkergrijs 399,- 399,-
HYLLE donkergrijs 449,- 499,-
HYLLE beige 449,- 499,-
BOMSTAD zwart 499,- 549,-

BOMSTAD: Gecoate stof Vaste bekleding in katoen en polyester, met polyurethaancoating.

Gecoate stof
Gecoate stof heeft een kunststofcoating die geprent kan 
worden om eruit te zien als leder. Het is een sterk, slijtvast 
materiaal dat heel makkelijk is in het onderhoud: gewoon 
stofzuigen met een zachte borstelopzet en schoonwrijven met 
een vochtige doek. Al onze gecoate stoffen zijn behandeld met 

een beschermlaag waardoor ze makkelijk te onderhouden zijn. 
Ze zijn ook allemaal getest en goedgekeurd op het vlak van 
scheursterkte, soepelheid en kleurvastheid, om te garanderen 
dat je nog vele jaren zal kunnen genieten van je nieuwe zitbank 
of fauteuil.
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