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De DELAKTIG serie kan je omschrijven als een volledig nieuwe 
visie op meubelen. Samen met designer Tom Dixon lieten we ons 
inspireren door productiemethoden en vliegtuigmaterialen voor deze 
zitbankserie. We maakten onderstellen van aluminium, dat stabieler 
is en minder weegt dan hout, waarvan 50% ook wordt gerecycleerd. 
Dat is zeer innoverend. Met deze serie kan je een waaier aan flexibele 
oplossingen verkennen die beter zijn afgestemd op jouw woning. 
Maar je kan de meubelen ook aanpassen wanneer je nood hebt aan 
verandering of dingen weggooit. De DELAKTIG serie kan keer op 
keer worden hergebruikt, op verschillende manieren. Om het met de 
woorden van de designer zelf te zeggen: “Gooi de DELAKTIG serie niet 
weg als je ze beu bent. Maak er iets anders of iets nieuws van. Of hou 
ze bij voor de kinderen, die ze kunnen meenemen wanneer ze het nest 
verlaten.”

KOOPHULP

DELAKTIG
Zitbankenserie

DESIGN
Tom Dixon 

ONDERDELEN
Fauteuilplatform
2-zitsplatform
3-zitsplatform
Rugleuning met kussen
Armleuning met kussen
Bijzettafel
Staande lamp 

Afneembare hoes

Hoes naar keuze

Wasbare hoes

Meer informatie in de  
garantiebrochure
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Kies eerst een platform: een voor een fauteuil, 2-zitsbank 
of 3-zitsbank. Werk dan de zitbank af met een rugleuning/
armleuning, bijzettafel en lamp zodat jouw zitmeubel perfect 
is afgestemd op jouw behoeften en ruimte. Wil je je zitbank 
nog unieker maken? Kies dan verschillende hoezen voor elk 
onderdeel.

ZO STEL JE EEN COMBINATIE SAMEN

1× 2-zitsplatform 1× armleuning  
met kussen

2× rugleuning  
met kussen  

1× bijzettafel 

+ + + =
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COMBINATIES

DELAKTIG fauteuil.  
Totale prijs inclusief hoes
HILLARED antraciet 992.537.29 499,-
HILLARED donkerblauw     992.537.34 499,-
TALLMYRA wit/zwart  892.537.39 499,-

Onderdelen inbegrepen in deze combinatie

DELAKTIG fauteuilplatform 1 st.
DELAKTIG rugleuning met kussen 1 st.
DELAKTIG armleuning met kussen 2 st.

DELAKTIG fauteuil met bijzettafel/lamp.  
Totale prijs inclusief hoes
HILLARED antraciet  892.537.44 511,99
HILLARED donkerblauw   992.537.53 511,99
TALLMYRA wit/zwart 092.537.62 511,99

Onderdelen inbegrepen in deze combinatie

DELAKTIG fauteuilplatform 1 st.
DELAKTIG rugleuning met kussen 1 st.
DELAKTIG bijzettafel 1 st.
DELAKTIG staande lamp 1 st.

DELAKTIG 2-zitsbank.  
Totale prijs inclusief hoes
HILLARED antraciet 192.537.71 649,-
HILLARED donkerblauw   892.537.77 649,-
TALLMYRA wit/zwart 892.577.42 649,-

Onderdelen inbegrepen in deze combinatie

DELAKTIG 2-zitsplatform 1 st.
DELAKTIG rugleuning met kussen 2 st.
DELAKTIG armleuning met kussen 2 st.

We ontwikkelden deze moderne versie van een fauteuil met 
een bijzettafel die je aan beide kanten kan vastmaken, zoals dat 
jou het beste past. Een fauteuil die perfect past in onze nieuwe 
visie op zitmeubelen. Je kan de lamp aan de zitbank of aan de 
bijgeleverde standaard vastmaken.
Afmetingen: 114×84×79 cm

Afmetingen: 94×84×79 cm

Modern en flexibel wonen betekent niet dat je geen 
supertraditionele zitbank kan kopen. Kies een van de drie 
kleuren en plaats de rugleuningen waar jij ze wil, zodat je beide 
kanten van de zitbank kan gebruiken.
Afmetingen: 149×84×79 cm

De onderstaande combinaties zijn slechts voorbeelden  
van mogelijke oplossingen.
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DELAKTIG 2-zitsbank met bijzettafel.  
Totale prijs inclusief hoes
HILLARED antraciet 792.596.71 645,-
HILLARED donkerblauw 692.596.76 645,-
TALLMYRA wit/zwart 692.596.81 645,-

Onderdelen inbegrepen in deze combinatie

DELAKTIG 2-zitsplatform 1 st.
DELAKTIG rugleuning met kussen 2 st.
DELAKTIG armleuning met kussen 1 st.
DELAKTIG bijzettafel 1 st.

DELAKTIG 3-zitsbank.  
Totale prijs inclusief hoes
HILLARED antraciet 592.596.86 799,-
HILLARED donkerblauw 592.596.91 799,-
TALLMYRA wit/zwart 492.596.96 799,-

Onderdelen inbegrepen in deze combinatie

DELAKTIG 3-zitsplatform 1 st.
DELAKTIG rugleuning met kussen 3 st.
DELAKTIG armleuning met kussen 2 st.

DELAKTIG 3-zitsbank met bijzettafel/lamp.  
Totale prijs inclusief hoes
HILLARED antraciet 092.597.59 874,99
HILLARED donkerblauw 192.597.68 874,99
TALLMYRA wit/zwart 292.597.77 874,99

Onderdelen inbegrepen in deze combinatie

DELAKTIG 3-zitsplatform 1 st.
DELAKTIG rugleuning met kussen 3 st.
DELAKTIG armleuning met kussen 1 st.
DELAKTIG bijzettafel 1 st.
DELAKTIG staande lamp 1 st.

Afmetingen: 204×84×79 cm

In deze combinatie heb je alles: een comfortabele en kleine 
2-zitsbank met een bijzettafel voor je kopje thee, boek of 
leesbril. Perfect voor kleine ruimtes.
Afmetingen: 169×84×79 cm

Dit kan precies de zitbank zijn waar je altijd al naar zocht: eentje 
die je leven thuis praktischer en comfortabeler maakt. Je kan 
rugleuningen vastmaken aan beide kanten, zodat je beide 
kanten van de zitbank kan gebruiken. Als je wil, kan je ook de 
bijzettafel vervangen door een armleuning, of de lamp niet 
aan de bijgeleverde standaard maar aan het zitbankplatform 
vastmaken.
Afmetingen: 224×84×79 cm

COMBINATIES
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DELAKTIG chaise longue met armleuning.  
Totale prijs inclusief hoes
HILLARED antraciet  892.599.15 519,-
HILLARED donkerblauw 292.599.23 519,-
TALLMYRA wit/zwart 092.599.38 519,-

Onderdelen inbegrepen in deze combinatie

DELAKTIG 2-zitsplatform 1 st.
DELAKTIG rugleuning met kussen 1 st.
DELAKTIG armleuning met kussen 1 st.

DELAKTIG chaise longue met bijzettafel en lamp.  
Totale prijs inclusief hoes
HILLARED antraciet 992.598.68 594,99
HILLARED donkerblauw 992.598.92 594,99
TALLMYRA wit/zwart 892.599.01 594,99

Onderdelen inbegrepen in deze combinatie

DELAKTIG 2-zitsplatform 1 st.
DELAKTIG rugleuning met kussen 1 st.
DELAKTIG bijzettafel 1 st.
DELAKTIG staande lamp 1 st.

Deze combinatie heeft een bijzettafel die je aan beide kanten 
kan vastmaken en een lamp die je kan verplaatsen voor 
gericht licht. Je kan ook kiezen of je de lamp aan het platform 
vastmaakt of aan de bijgeleverde lampenstandaard. Ga maar 
even liggen en ontspan.
Afmetingen: 149×104×79 cm

Chaise longue – perfect voor een dutje of voor een 
ontspannende film. Je kan de armleuning vastmaken waar jou 
dat het beste past.
Afmetingen: 149×84×79 cm

COMBINATIES



ALLE ONDERDELEN EN PRIJZEN

PLATFORMS

DELAKTIG fauteuilplatform. 

HILLARED antraciet 292.623.55 306,-
HILLARED donkerblauw 792.623.48 306,-
TALLMYRA wit/zwart 992.623.52 306,-

DELAKTIG 2-zitsplatform.  

HILLARED antraciet 092.654.06 389,-
HILLARED donkerblauw 492.654.09 389,-
TALLMYRA wit/zwart 892.654.12 389,-

DELAKTIG 3-zitsplatform.  

HILLARED antraciet 492.662.01 472,-
HILLARED donkerblauw 592.662.05 472,-
TALLMYRA wit/zwart 792.662.09 472,-

ARM- EN RUGLEUNING MET KUSSEN

DELAKTIG armleuning met kussen. 

HILLARED antraciet 092.599.62 63,-
HILLARED donkerblauw 892.599.58 63,-
TALLMYRA wit/zwart 792.599.54 63,-

DELAKTIG rugleuning met kussen. 

HILLARED antraciet 892.599.39 67,-
HILLARED donkerblauw 092.599.43 67,-
TALLMYRA wit/zwart 192.599.47 67,-

AANVULLENDE ARTIKELEN

DELAKTIG bijzettafel voor frame, 47×22 cm.

Zwart 003.860.97 59,-

DELAKTIG staande lamp (led).  

Zwart 003.965.86 79,99

HOEZEN

DELAKTIG hoes voor zitkussen fauteuil.

HILLARED antraciet 603.858.96 25,-
HILLARED donkerblauw 703.948.19 25,-
TALLMYRA wit/zwart 503.948.20 25,-

DELAKTIG hoes voor zitkussen 2-zitsbank.

HILLARED antraciet 503.858.92 39,-
HILLARED donkerblauw 903.947.95 39,-
TALLMYRA wit/zwart 703.947.96 39,-

DELAKTIG hoes voor zitkussen 3-zitsbank.

HILLARED antraciet 803.859.04 50,-
HILLARED donkerblauw 803.948.09 50,-
TALLMYRA wit/zwart 003.948.08 50,-

DELAKTIG hoes rugleuning/-kussen.

HILLARED antraciet 803.896.24 13,-
HILLARED donkerblauw 503.948.39 13,-
TALLMYRA wit/zwart 303.948.40 13,-

DELAKTIG hoes armleuning/-kussen.

HILLARED antraciet 803.896.19 13,-
HILLARED donkerblauw 603.948.29 13,-
TALLMYRA wit/zwart 403.948.30 13,-

Afmetingen: Breedte×Diepte×Hoogte (incl. poten). Hoogte poten 20 cm, zithoogte 42 cm.
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GOED OM TE WETEN

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 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)

HILLARED: Gemengde multivezel en gekleurde garengeverfde structuur. Machinewasbaar op 40°C. 30.000 5

TALLMYRA: Zachte chenillekwaliteit met lichte glans en zacht om aan te raken, met effect in twee tinten Machinewasbaar op 40°C. 30.000 5

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, dicht geweven 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.
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