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Produktguide

FLOTTEBO
Sovesofaserie
MODELLER

Sovesofa (90×200 cm)
Sovesofa (120×200 cm)
Sofabord

Aftageligt betræk

Forskellige betræk

Vaskbart betræk

Fjederkerne

Tag den med hjem i dag

Levering

En sofa til alle livets aktiviteter
FLOTTEBO sovesofa har et design, som er både fleksibelt og
komfortabelt. Ryghynderne kan tages af, så sofaen er god både
at slappe af i og sove på. I det store opbevaringsrum under sædet
er der masser af plads til alle de ting, du vil gemme væk, men
stadig ha' lige ved hånden. Så læn dig tilbage – og se en film, få
en hyggesnak med din bedste ven, send en e-mail, eller ta' en lur.
FLOTTEBO sovesofa kan bruges til alle livets aktiviteter.
Altid komfortabel
FLOTTEBO sovesofa er komfortabel, uanset om du vil sidde op,
læne dig tilbage eller ligge ned. De individuelt svøbte pocketfjedre
bevæger sig uafhængigt af hinanden og følger kroppens konturer,
så du altid får støtte de rigtige steder. De løse ryghynder gør det
nemt at tilpasse siddedybden og støtten i ryggen. Det eneste, du
skal gøre for at forvandle sofaen til en rummelig seng, er at fjerne
hynderne. Hurtigt, nemt og komfortabelt!

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

masser af plads til sengetøj. Fjern herefter ryghynderne,
red sengen, og sov godt!

Det er nemt at forvandle FLOTTEBO sovesofa til en rummelig og komfortabel seng. Ta' fat i grebene, og løft sædet
op. Under sædet finder du et stort opbevaringsrum med
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KOMBINATIONER
Samlet mål: Bredde x Dybde x Højde.

FLOTTEBO sovesofa.
Samlet mål: B90×D200×H55 cm.
Madrasmål: B90×D200 cm.

FLOTTEBO sovesofa.
Samlet mål: B120×D200×H55 cm.
Madrasmål: B120×D200 cm.

Pris i alt inkl. betræk

Pris i alt inkl. betræk

LOFALLET beige

092.272.83

2.999.-

LOFALLET beige

292.272.77

3.699.-

LYSED mørkegrå

492.273.04

3.299.-

LYSED mørkegrå

092.272.97

3.999.-

LYSED grøn

092.272.21

3.299.-

LYSED grøn

292.222.32

3.999.-

FLOTTEBO sovesofa med bord.
Samlet mål: B90×D200×H55 cm.
Madrasmål: B90×D200 cm.

FLOTTEBO sovesofa med bord.
Samlet mål: B120×D200×H55 cm.
Madrasmål: B120×D200 cm.

Pris i alt inkl. betræk og bord

Pris i alt inkl. betræk og bord

LOFALLET beige

992.272.07

3.249.-

LOFALLET beige

092.221.53

3.949.-

LYSED mørkegrå

792.272.13

3.549.-

LYSED mørkegrå

692.222.25

4.249.-

LYSED grøn

292.272.20

3.549.-

LYSED grøn

792.222.39

4.249.-
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SUPPLERENDE PRODUKTER
EKSTRA BETRÆK

SOFABORD

FLOTTEBO betræk til sovesofa, B90×D200 cm.
LOFALLET beige

703.425.28

600.-

LYSED mørkegrå

803.425.18

900.-

LYSED grøn

803.425.23

900.-

FLOTTEBO sofabord.
32×27 cm

703.425.33

250.-

FLOTTEBO betræk til sovesofa, B120×D200 cm.
LOFALLET beige

303.425.06

800.-

LYSED mørkegrå

703.424.96

1.100.-

LYSED grøn

403.425.01

1.100.-

GODT AT VIDE
Vores stof er blevet testet
I IKEA tester vi alle stofbetræk til vores sofaer og læne
stole 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

Modstandsdygtighed
over for slid (cyklusser)

Lysægthed
(0-6)

LOFALLET beige: 55% bomuld/45% polyester.

Kan maskinvaskes ved 40°.

25.000
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LYSED mørkegrå: 100% polyester.

Kan maskinvaskes ved 40°.

25.000
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LYSED grøn: 100% polyester.

Kan maskinvaskes ved 40°.

25.000
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