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Produktguide

NOCKEBY
Sofaserie
DESIGN

Ola Wihlborg

MODELLER

3-pers. sofa
3-pers. sofa med
chaiselong, venstre
3-pers. sofa med
chaiselong, højre

Aftageligt betræk

Forskellige betræk

Vaskbart betræk

Læs mere i
garantifolderen for
sofaer og lænestole

Plads til mange venner
NOCKEBY sofa er rummelig og har tykke siddehynder, så der er plads
til, at alle kan sidde komfortabelt og længe. Perfekt, når I vil se en film
sammen – eller snakke til langt ud på natten. Det moderne design,
muligheden for at vælge imellem forkromede ben eller ben af træ samt
aftagelige, vaskbare betræk gør sofaen til et praktisk og smukt midtpunkt i dit hjem.
Ekstra blød komfort og støtte
NOCKEBY sofa gi'r dig ekstra blød komfort og støtte – det er perfekt,
når du har gæster, slapper af eller vil hygge dig med en bog eller film.
De tykke siddehynder har en kerne med pocketfjedre og højspændstigt
skum, som bevarer formen og den bløde komfort i mange år.
Du kan vælge imellem 2 forskellige betræk, der begge understreger
sofaens moderne design og gør det nemt at matche den med resten af
hjemmets indretning. Betrækkene kan tages af og vaskes.

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.

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
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 mest modstandsdygtige over for slid. Stof fremstillet
af en blanding af naturfibre og syntetiske fibre kan bedre modstå slid en 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)

TALLMYRA: 78% bomuld, 22% polyester.

Kan maskinvaskes ved 40°.

30.000

5

LEJDE: 71% bomuld, 21% polyester og 8% viskose.

Kan maskinvaskes ved 40°.

30.000

5

ALLE DELE OG PRISER
Samlet mål: Bredde×Dybde×Højde.

Ekstra betræk

3-pers. sofa
B251×D97×H82 cm

3
3-pers. sofa med chaiselong, venstre
B277×D175/97×H82 cm

3
3-pers. sofa med chaiselong, højre
B277×D97/175×H82 cm

© Inter IKEA Systems B.V. 2007-2019

Forkromet ben

Træ ben

TALLMYRA hvid/sort
TALLMYRA rustbrun
LEJDE mørkbeige
LEJDE mørkegrå

2.000.2.000.2.200.2.200.-

191.292.82
091.505.04
292.530.25
192.528.99

5.699.5.699.5.899.5.899.-

091.292.87
991.505.09
692.530.28
392.529.02

5.699.5.699.5.899.5.899.-

TALLMYRA hvid/sort
TALLMYRA rustbrun
LEJDE mørkbeige
LEJDE mørkegrå

2.100.2.100.3.100.3.100.-

291.292.53
191.504.24
792.530.18
692.529.05

6.799.6.799.7.799.7.799.-

391.292.57
091.504.29
892.530.13
092.529.08

6.799.6.799.7.799.7.799.-

TALLMYRA hvid/sort
TALLMYRA rustbrun
LEJDE mørkbeige
LEJDE mørkegrå

2.100.2.100.3.100.3.100.-

191.292.63
991.504.44
592.530.24
392.529.83

6.799.6.799.7.799.7.799.-

491.292.66
891.504.49
592.530.19
492.529.87

6.799.6.799.7.799.7.799.-

IKEA tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Vi henviser til gældende salgs- og leveringsbetingelser.

