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De VALLENTUNA zitbankenserie heeft alle functies die je nodig hebt 
en alle flexibiliteit die je je maar kan wensen. Gebruik de modules 
vrijstaand of combineer ze snel en eenvoudig zoals je wilt. Draai, keer 
en verplaats. Maak een nieuwe combinatie voor een feest, als je logés 
krijgt of gewoon als je zin hebt in verandering. Alles met dezelfde 
bekleding - of misschien elke module in een eigen kleur of stijl?  
Aan jou de keuze!
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Hoe in elkaar te zetten

De VALLENTUNA zitbankenserie bestaat uit afzonderlijke 
elementen die je kan combineren tot de vorm en de afmetingen 
die jij wilt. Dankzij deze flexibiliteit kan je een zitbank makkelijk 
aanpassen aan jouw behoeften, woning en levensstijl – wanneer 
je maar wil. Je kan functies toevoegen zoals opslagruimte of 

bedden, en je kan hoezen kiezen die bij jouw stijl passen. De 
mogelijkheden om een unieke en persoonlijke zitbank samen 
te stellen zijn eindeloos. Onze tip? Gebruik onze planner om 
de mogelijkheden uit te testen. Je vindt de planner in een IKEA 
winkel en op www.IKEA.be.
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Combinaties

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van mogelijke 
combinaties. Kijk bij “Alle onderdelen en prijzen” op pagina 
6 voor meer kleuren, afmetingen en combinatiemogelijkheden.

* Vaste hoes in gecoate stof

Modulaire 2-zitsbank met slaapbank en opberger.
Totale prijs inclusief hoes
Hillared beige 993.901.61 740,-
Hillared donkergrijs 394.146.50 740,-
Kelinge antraciet 193.930.93 675,-
Kelinge roest 593.930.91 675,-
Murum* zwart 292.776.58 880,-
Murum* wit 092.776.64 880,-

Modulaire 2-zitsbank met opberger.
Totale prijs inclusief hoes
Hillared beige 393.964.20 490,-
Hillared donkergrijs 793.957.01 490,-
Kelinge antraciet 193.964.21 450,-
Kelinge roest 093.964.31 450,-
Murum* zwart 092.775.36 750,-
Murum* wit 492.775.82 750,-

Modulaire 2-zitsbank met 2 slaapbanken.
Totale prijs inclusief hoes
Hillared beige 493.961.89 990,-
Hillared donkergrijs 293.959.49 990,-
Kelinge antraciet 893.961.92 900,-
Kelinge roest 893.962.05 900,-
Murum* zwart 492.777.18 1.160,-
Murum* wit 292.777.24 1.160,-

Zitmodule met slaapbank en rugleuningen.
Totale prijs inclusief hoes
Hillared beige 993.964.36 495,-
Hillared donkergrijs 893.956.87 495,-
Kelinge antraciet 593.964.38 450,-
Kelinge roest 793.964.42 450,-
Murum* zwart 592.775.05 580,-
Murum* wit 392.775.11 580,-
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* Vaste hoes in gecoate stof

Combinaties

Modulaire hoekzitbank, 3-zitsbank met opberger.
Totale prijs inclusief hoes
Hillared beige 593.963.58 1.125,-
Hillared donkergrijs 793.959.61 1.125,-
Kelinge antraciet 493.964.05 1.030,-
Kelinge roest 293.964.11 1.030,-

Modulaire hoekzitbank, 3-zitsbank met slaapbank.
Totale prijs inclusief hoes
Hillared beige 393.962.22 1.290,-
Hillared donkergrijs 993.959.55 1.290,-
Kelinge antraciet 593.963.20 1.180,-
Kelinge roest 293.963.31 1.180,-
Murum* zwart 492.779.97 1.580,-
Murum* wit 092.780.03 1.580,-

Modulaire zitbank, 3-zitsbank met 2 slaapbanken en opberger.
Totale prijs inclusief hoes
Hillared beige 793.968.52 1.150,-
Hillared donkergrijs 893.968.42 1.150,-
Kelinge antraciet 693.968.57 1.050,-
Kelinge roest 993.968.51 1.050,-

Modulaire 3-zitsbank met slaapbank en opberger.r.
Totale prijs inclusief hoes
Hillared beige 193.967.13 1.020,-
Hillared donkergrijs 694.146.20 1.020,-
Kelinge antraciet 693.967.20 935,-
Kelinge roest 593.967.25 935,-
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De VALLENTUNA slaapbankmodule bouw je makkelijk om tot een bed.

1 2 3

Hoe ombouwen?
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* Vaste hoes in gecoate stof

Alle onderdelen en prijzen
Afmetingen: LengtexBreedtexHoogte cm(incl. poten). Poothoogte 4 cm.

Zitmodule met opbergruimte 80×80 cm. Met hoes. 
80×80×46 cm.
Hillared beige 893.966.77 160,-
Hillared donkergrijs 091.498.84 160,-
Kelinge antraciet 093.966.95 150,-
Kelinge roest 693.967.39 150,-

Murum* zwart 503.294.91 200,-

Murum* wit 104.178.47 200,-

Extra hoes.

Hillared beige 004.874.02 40,-
Hillared donkergrijs 603.295.08 40,-
Kelinge antraciet 504.877.01 30,-
Kelinge roest 804.877.28 30,-

Sofabed 100×80 cm. Met hoes. 100×80×46 cm.  
Bedmaat 80×200 cm.
Hillared beige 093.966.76 325,-
Hillared donkergrijs 894.146.57 325,-
Kelinge antraciet 893.967.00 300,-
Kelinge roest 593.967.30 300,-

Murum* zwart 303.294.87 350,-

Murum* wit 204.178.42 350,-

Extra hoes.

Hillared beige 104.874.06 85,-
Hillared donkergrijs 104.998.19 85,-
Kelinge antraciet 504.877.15 60,-
Kelinge roest 504.877.44 60,-

Armleuning. Met hoes. 80×13×64 cm.

Hillared beige 493.900.12 60,-
Hillared donkergrijs 091.498.03 60,-
Kelinge antraciet 293.931.20 55,-
Kelinge roest 593.931.09 55,-

Murum* zwart 403.294.63 70,-

Murum* wit 604.174.68 70,-

Extra hoes.

Hillared beige 404.873.82 25,-
Hillared donkergrijs 603.294.95 25,-
Kelinge antraciet 304.877.02 20,-
Kelinge roest 004.877.32 20,-

Rugleuning 80×80 cm. Met hoes. 80×13×84 cm.  
Kan aangevuld worden met een rugkussen voor extra 
comfort.
Hillared beige 093.909.00 60,-
Hillared donkergrijs 691.498.19 60,-
Kelinge antraciet 493.931.43 55,-
Kelinge roest 093.931.40 55,-

Murum* zwart 003.294.79 70,-

Murum* wit 404.176.95 70,-

Extra hoes.

Hillared beige 204.874.01 20,-
Hillared donkergrijs 803.295.12 20,-
Kelinge antraciet 604.877.10 15,-
Kelinge roest 304.877.40 15,-

Rugkussen. Met hoes. 85×50 cm.

Hillared beige 093.900.33 25,-
Hillared donkergrijs 191.498.07 25,-
Kelinge antraciet 193.931.25 20,-
Kelinge roest 593.931.14 20,-

Murum* zwart 503.294.67 40,-

Murum* wit 404.174.74 40,-

Extra hoes.

Hillared beige 504.873.86 15,-
Hillared donkergrijs 903.295.16 15,-
Kelinge antraciet 204.876.89 10,-
Kelinge roest 504.877.20 10,-
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Onze stoffen zijn getest
IKEA stoffen hoezen voor zitbanken en fauteuils worden
getest zodat ze gegarandeerd slijtvast zijn. De slijtvastheid van 
de stof wordt getest met een machine die de stof onder grote 
druk tegen een andere stof wrijft. Een stof die bestand is tegen 
15.000 wrijfbewegingen is geschikt voor meubels die dagelijks 
worden gebruikt. En bij meer dan 30.000 wrijfbewegingen is 
de stof echt slijtvast. Alle stoffen zijn gevoelig voor zonlicht en 
daarom testen we ook op kleurvastheid.

Wasvoorschrift
Slijtvastheid
(wrijvingen)

Kleurvastheid
(0-6)

Hillared: 55% katoen/25% polyester/12% viscose-rayon/ 8% linnen. Onregelmatig garen en materiaalmenge-
lingen zorgen voor een oppervlak met structuur. Garengeverfde stof in diverse tinten die natuurlijk en stevig 
aanvoelt.

Machinewas 40°C. 30.000 5

Kelinge: 100% polyester (100% gerecycleerd). Zacht ribfluwelen oppervlak met lichte glans. De dikte van het 
ribfluweel zorgt voor een comfortabel gevoel.

Machinewas 40°C. 50.000 5

Onderhoudsinstructies
Slijtvastheid
(wrijvingen)

Kleurvastheid
(0-6)

Murum: 100% polyester basis, 100% polyurethaan oppervlak. Een vaste bekleding van gecoate matte stof die 
stevig aanvoelt.

Stofzuigen. Lichte vlekken 
kunnen verwijderd worden 
met een spons bevochtigd 
met water of een milde zeep-
oplossing.

50.000 5

Goed om te weten

Gecoate stof
Gecoate stof is textiel met een laagje, een coating. 
Dit soort stoffen kan je bewerken om ze een lederlook te geven. 
Het is een sterk, slijtvast en onderhoudsvriendelijk materiaal. 
Stofzuig het oppervlak met de zachte borstel van je stofzuiger 
en neem het af met een vochtige doek.

Slijtvast in meerdere opzichten
Uitvoerige tests zijn een belangrijke manier om de slijtvastheid 
van onze stoffen hoezen te testen, maar ze vormen niet het 
hele plaatje. Slijtvastheid wordt ook bepaald door de gebruikte 
materialen, de constructie en het gebruik. Zware, dicht geweven 
stoffen met een vlak oppervlak zijn het meest slijtvast. Stoffen 
die gemaakt zijn van een mix van natuurlijke en synthetische 
vezels zijn slijtvaster dan stoffen die alleen uit natuurlijke 
vezels bestaan. Stoffen van gekleurd garen gaan langer mee 
dan stoffen met een print. En een vieze hoes slijt sneller dan 
een schoon exemplaar. Natuurlijk heeft de manier waarop de 
zitbank wordt gebruikt ook invloed op de stof.

Alle gecoate stoffen in het assortiment zijn behandeld. 
Daardoor zijn ze beschermd en onderhoudsvriendelijk.  
Alle gecoate stoffen zijn ook getest op treksterkte, 
flexibiliteit en kleurvastheid zodat je jarenlang plezier 
hebt van je nieuwe zitbank of fauteuil.
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