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Produktguide

HOLMSUND
Sovesofaserie

MODELLER
3-pers. sovesofa
Hjørnesovesofa

Aftageligt betræk

Forskellige betræk

Vaskbart betræk

Lagervare

Nem, komfortabel og praktisk – både dag og nat
Sovesofaerne i HOLMSUND serien er nemme og praktiske at leve
med hele døgnet rundt. Du forvandler sofaen til en seng og sengen til en sofa ved at trække understellet ud eller skubbe det ind.
Betrækket er slidstærkt og kan maskinvaskes, så spild og snavs
ikke ender som katastrofer. Sengetøj og andet tilbehør kan opbevares i rummet under sædet. Så du får en stilfuld og slidstærk
sofa om dagen og en komfortabel og rummelig seng om natten.

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 HOLMSUND

Vil du forvandle HOLMSUND sovesofa til en rummelig
og komfortabel seng? Først skal du fjerne ryghynderne.
Derefter skal du løfte og trække understellet hen imod dig.

Det åbner til et opbevaringsrum under sædet. Derefter
skal du bare slå ryglænet ned, så det dækker opbevaringssektionen, og så kan du sove godt hele natten.

Vil du forvandle HOLMSUND hjørnesovesofa til en rummelig
og komfortabel seng? Træk understellet hen imod dig, og
løft madrassektionen op.

Der er opbevaringsplads til sengetøj eller ryghynderne
i chaiselongen.
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ALLE DELE OG PRISER

3-pers. sovesofa

Bredde×Dybde×Højde i cm*
Madrasmål (cm)

230×99×96
140×200

Hjørnesovesofa

230×90/151×96
140×200

Med madras og betræk
ORRSTA lyseblå

3.999.-

4.999.-

ORRSTA lys gråhvid

3.999.-

4.999.-

NORDVALLA beige

4.399.-

5.599.-

NORDVALLA mellemgrå

4.399.-

5.599.-

Kun betræk
ORRSTA lyseblå

600.-

700.-

ORRSTA lys gråhvid

600.-

700.-

NORDVALLA beige

1.000.-

1.300.-

NORDVALLA mellemgrå

1.000.-

1.300.-

* Sædedybden og den samlede højde afhænger af, hvilken vinkel du placerer de løse ryghynder i.

Slidstærkt på forskellige måder
Det er vigtigt at gennemføre strenge test for at kontrollere
holdbarheden af vores stofbetræk, men det er ikke nok.
Slidstyrke afhænger også af materialer, konstruktion og
brug. Tykke og tætvævede tekstiler med en glat overflade
er de mest slidstærke. Tekstil fremstillet af en blanding
af naturfibre og syntetiske fibre kan bedre modstå slid
end tekstil, der udelukkende er fremstillet af naturfibre.
Gennemfarvet tekstil er mere holdbart end tekstil med
påtrykt mønster. Og et snavset betræk bli'r hurtigere slidt
end et rent. Stoffet bliver selvfølgelig også påvirket af,
hvordan du bruger sofaen.

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.

Vaskeanvisninger

Modstandsdygtighed
over for slid
(cyklusser)

Lysægthed
(0-6)

NORDVALLA: Betræk af ekstra slidstærk polyestertwill.

Kan maskinvaskes ved 40°.

50.000
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ORRSTA: 65% polyester/35% bolmuld.

Kan maskinvaskes ved 40˚.

30.000

5
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