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Produktguide

BRÅTHULT
Sofaserie
MODELLER

3-pers. sofa
Hjørnesofa
Hjørnesovesofa

Aftageligt betræk

Forskellige betræk

Vaskbart betræk

Opbevaring i puf

Tag den med hjem i dag

Rummelig sofa med rene linjer
BRÅTHULT sofa har et slankt design med rene, lige og moderne
linjer – og er rummelig og fantastisk at sidde i. Stellet af metal
gør den stabil og holdbar, men den er også nem at løfte og flytte
rundt på, hvis du vil møblere om eller skal flytte. Skal sofaen
også bruges som seng? Så vælg sovesofaen, som hurtigt og
nemt kan forvandles til en komfortabel seng. Det fjedrende sæde
og elastiske skum betyder, at du både sidder og sover behageligt.
Bæredygtig hele vejen igennem
BRÅTHULT sofa er fremstillet af lette, men solide og holdbare materialer. Den leveres i flade pakker, som er nemme at
transportere og bære ind i dit hjem. De flade pakker gør også
vores transport mere effektiv, så vi kan holde både vores CO2udledning og vores priser nede. Sofaen er også designet, så
materialerne er nemme at skille ad og genanvende (engang om
mange år). Det er bæredygtighed hele vejen igennem!

Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset.
Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger.
Se detaljerede produktoplysninger på prislappen og på vores hjemmeside.
Alle dele skal samles.

SÅDAN FORVANDLER DU SOFAEN

Det er nemt at forvandle BRÅTHULT sovesofa til en rummelig og komfortabel seng. Træk først understellet ud. Fold
benene ud, sæt understellet på plads, og fastgør det til
sofaen. Nu er sengen klar til en god nattesøvn!
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KOMBINATIONER

Pris i alt inkl. betræk
BRÅTHULT VISSLE orangerød

292.178.10

1.699.-

BRÅTHULT BORRED grågrøn

592.178.04

1.899.-

Denne kombination indeholder:

BRÅTHULT 3-pers. sofa
Samlet mål: B212×D78×H69 cm

BOMSUND komfortbetræk

1 stk.

BOMSUND madras 70×200 cm

1 stk.

BOMSUND stel til 3-pers. sofa

1 stk.

BRÅTHULT hyndesæt

1 stk.

BRÅTHULT betræk til 3-pers. sofa

1 stk.

Pris i alt inkl. betræk
BRÅTHULT VISSLE orangerød

092.178.30

2.299.-

BRÅTHULT BORRED grågrøn

192.178.20

2.499.-

Denne kombination indeholder:

BRÅTHULT hjørnesofa
Samlet mål: B212xD78/149xH69 cm

BOMSUND komfortbetræk

1 stk.

BOMSUND stel til hjørnesofa

1 stk.

BOMSUND madras 70×200 cm

1 stk.

BOMSUND madras 70×70 cm

1 stk.

BRÅTHULT hyndesæt

1 stk.

BRÅTHULT betræk til hjørnesofa

1 stk.

Pris i alt inkl. betræk
BRÅTHULT VISSLE orangerød

892.178.45

2.549.-

BRÅTHULT BORRED grågrøn

092.178.49

2.749.-

Denne kombination indeholder:

BRÅTHULT hjørnesovesofa
Samlet mål: B212xD78/149xH69 cm
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BOMSUND komfortbetræk

1 stk.

BOMSUND stel til hjørnesovesofa

1 stk.

BOMSUND madras 70×130 cm

1 stk.

BOMSUND madras 70×200 cm

1 stk.

BOMSUND madras 70×70 cm

1 stk.

BRÅTHULT hyndesæt

1 stk.

BRÅTHULT betræk til hjørnesofa

1 stk.

SUPPLERENDE PRODUKTER
EKSTRA MADRASSER

EKSTRA BETRÆK
BRÅTHULT betræk til 3-pers. sofa.
VISSLE orangerød

103.361.82

400.-

BORRED grågrøn

103.362.43

600.-

BRÅTHULT betræk til hjørnesofa og hjørnesovesofa.
VISSLE orangerød

403.361.90

600.-

BORRED grågrøn

103.362.38

800.-

BOMSUND madras 70×200 cm. Passer til BRÅTHULT
3-pers. sofa, hjørnesofa og hjørnesovesofa.
303.361.62

300.-

BOMSUND madras 70×130 cm. Passer til BRÅTHULT
hjørnesovesofa.
103.361.58

250.-

BOMSUND madras 70×70 cm. Passer til BRÅTHULT
hjørnesofa og hjørnesovesofa.
403.361.66

100.-

GODT AT VIDE
Vores stof er blevet testet
I IKEA tester vi alle stofbetræk til vores sofaer og lænestole for at være sikre på, at de er holdbare. Stoffets
modstandsdygtighed over for slid testes ved hjælp af en
maskine, der gnider stoffet imod et andet stykke stof med
et fast tryk. Stof, der kan holde til 15.000 testcyklusser, er
velegnet til møbler, der skal holde til livet derhjemme hver
dag – og hvis det kan holde til mere end 30.000 cyklusser,
er det meget slidstærkt. Alle typer stof er følsomme over
for sollys, og derfor tester vi også, at stoffet ikke falmer.

Slidstærkt på forskellige måder
Det er vigtigt at gennemføre strenge test for at kontrollere slidstyrken af vores stofbetræk, men det er ikke nok.
Slidstyrke afhænger også af materialer, konstruktion og
brug. Tykt og tætvævet stof med en glat overflade er
mest modstandsdygtige over for slid. Stof fremstillet af en
blanding af naturfibre og syntetiske fibre kan bedre modstå
slid end stof, der udelukkende er fremstillet af naturfibre.
Gennemfarvet stof er mere holdbart end stof med trykte
mønstre. Og et snavset betræk bliver hurtigere slidt end et
rent. Stoffet bliver selvfølgelig også påvirket af, hvordan du
bruger sofaen.

Vaskeanvisninger

Modstandsdygtig
hed over for slid
(cyklusser)

Lysægthed
(0-6)

VISSLE orangerød: 100% bomuld.

Kan maskinvaskes ved 40°.

50,000
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BORRED grågrøn: 95% polyester/5% nylon.

Kan maskinvaskes ved 40°.

25,000
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