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Produktguide

NYHAMN
Sovesofaserie
MODELLER

Sovesofa
Opbevaringsboks

Aftageligt betræk

Forskellige betræk

Vaskbart betræk

Kemisk rens

Pocketfjedre

Lagervare

Fra sofa til seng med 1 klik
Takket være den enkle klik-mekanisme kan du lynhurtigt for
vandle NYHAMN sovesofa til en rummelig seng (og tilbage igen!).
Du behøver ikke at fjerne betrækket. Du skal bare trække under
stellet opad og klappe ryglænet ned. Pladsen under sofaen passer
til opbevaringsbokse, hvor du kan opbevare sengetøj, puder og
dyner. Den er perfekt til små hjem som kollegieværelser og
sommerhuse – eller hvis du bare vil gøre det meget nemt at
ha' overnattende gæster.
Vælg komfort og stil
Du kan vælge imellem 2 forskellige madrasser til NYHAMN
sovesofa: 1 med pocketfjedre og 1 med skum. De gi'r begge
støtte dér, hvor du har brug for det, og hjælper dig med at
slappe af. Uanset hvilken madras du vælger, får du en som er
god at sidde i og sove på – både dag og nat. Du kan vælge
imellem mange betræk og få den stil, du kan li'. Måske vil du ha'
nogle forskellige, du kan skifte imellem? Betrækkene kan tages
af og maskinvaskes.

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

K!

CLIC

Du behøver ikke tage betrækket af. Du løfter bare sædet
op skubber det bagud – klik! Slå så sædet ned, indtil du har
en seng. Så nemt er det at forvandle NYHAMN fra en sofa

til en seng på 140×200 cm. Når den skal være sofa igen,
skal du først løfte sædet op og så trække det ned igen.
Klar på et øjeblik!

KOMFORTMADRASSER
NYHAMN skummadras
Fast og fleksibel madras af polyuretan
skum, der gi'r støtte og en god nattesøvn.
Madrassen er 10 cm tyk og har aftageligt
betræk, der kan maskinvaskes.

NYHAMN madras med pocketfjedre
Individuelle pocketfjedre gi'r kroppen
støtte dér, hvor du har brug for det, og
afhjælper samtidig trykket omkring
skuldre og hofter. Dine muskler kan
slappe af, og du kan sove godt om natten.
Madrassen er 11 cm tyk og har aftageligt
betræk, der kan maskinvaskes.
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ALLE DELE OG PRISER

Bredde×Dybde×Højde (cm)

Madrasmål (cm)

Sovesofa
198×97×90 cm
med madras med
pocketfjedre

Sovesofa
198×97×90 cm
med skummadras

Sovesofa
198×97×90 cm
med madras med
pocketfjedre og
tredelt pude

Sovesofa
198×97×90 cm
med skummadras
og tredelt pude

140×200 cm

140×200 cm

140×200 cm

140×200 cm

Ekstra betræk
sovesofa

Med madras og betræk*
NYHAMN/KNISA grå/beige

1.899.-

1.599.-

2.198.-

1.898.-

300.-

NYHAMN/BORRED grøn/blå

2.199.-

1.899.-

2.498.-

2.198.-

600.-

NYHAMN/BORRED lys beige

2.199.-

1.899.-

2.498.-

2.198.-

600.-

NYHAMN/SKIFTEBO antracit

2.299.-

1.999.-

2.598.-

2.298.-

700.-

Kun madras
NYHAMN madras med pocketfjedre

900.-

NYHAMN skummadras

600.-

NYHAMN tredelt pude.
200×40 cm

703.437.97

299.-

SAMLA opbevaringsboks. NYHAMN sovesofa kan også
suppleres med SAMLA opbevaringsboks og låg. Der kan
placeres 2 opbevaringsbokse under sovesofaen.
78×56×18 cm

001.301.29

59.-

79×57 cm

901.103.01

30.-

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. Tekstil, 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 tekstil 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 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 bli'r selvfølgelig også påvirket af,
hvordan du bruger sofaen.

Vaskeanvisninger

Modstandsdygtighed
over for slid (cyklusser)

Lysægthed
(0-6)

KNISA

Kan maskinvaskes ved 40°

40.000

5-6

BORRED

Kan maskinvaskes ved 40°

20.000

5

SKIFTEBO

Kan maskinvaskes ved 40°

35.000

5
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