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Produktguide

SÖDERHAMN
Sofaserie
MODELLER

Armlæn
Puf
1-pers. siddesektion
Hjørnesektion
Chaiselong
3-pers. siddesektion

Aftageligt betræk

Betræk

Vaskbart betræk

Vaskbart betræk

Modulopbygget

Læs mere i
garantifolderen for
sofaer og lænestole

Sofaen til alle
Det ville være underligt, hvis alle mennesker ønskede sig den samme
sofa, ikke? Det er netop derfor, at SÖDERHAMN serien består af hold
bare og komfortable moduler, som du kan kombinere, præcis som du
vil. Skal din sofa være stor eller lille? Vil du ha’ et hyggehjørne? Eller
har du brug for en sovesofa? Med SÖDERHAMN kan du designe en l
øsning, der passer til dig – mulighederne er uendelige.
Komfortabel på en ny måde
Da vi designede SÖDERHAMN, ville vi bruge materialerne effektivt
og fremstille en komfortabel sofa med et let og luftigt design. Derfor
gjorde vi tingene lidt anderledes, end vi plejer, og satte elastiske gjorde
i bunden af sofaen. Sammen med siddehynderne gør de sofaen blød og
spændstig. Sofaen er bred og har løse ryg-hynder, så du kan skabe en
sofa, der er komfortabel og perfekt til dig.
Ansvarligt produceret hele vejen igennem
Du kan vælge imellem mange tykke, holdbare og vaskbare betræk til
SÖDERHAMN sofa – i forskellige stilarter og strukturer. Sofaen er pakket på en effektiv måde, der gør det nemt at tage den med hjem. Hvis
du på et tidspunkt vil skille dig af med den, kan materialerne skilles
ad, så de er nemme at genbruge. Med andre ord er det en sofa, der er
smart, ressourcebesparende og mere bæredygtig på alle mulige måder.

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.

KOMBINATIONER
SÖDERHAMN sofaserie består af sektioner, der alle kan bruges alene eller
sættes sammen til præcis den kombination, du kan lide og har brug for ‒
stor eller lille.

Tip! Brug vores SÖDERHAMN tegneprogram og udforsk de forskellige
muligheder. Du finder tegneprogrammet i varehuset eller på IKEA.dk.

SÖDERHAMN 3-pers. sofa.
Samlet mål: B198×D99×H83 cm

SÖDERHAMN 3-pers. sofa med åben ende.
Samlet mål: B192×D99×H83 cm

Samlet pris inkl. betræk

Samlet pris inkl. betræk

SAMSTA mørkegrå

199.019.67

3.399.-

SAMSTA mørkegrå

492.827.72

3.400.-

SAMSTA lyserød

691.513.22

3.399.-

SAMSTA lyserød

292.828.48

3.400.4.000.-

FINNSTA turkis

891.359.44

3.999.-

FINNSTA turkis

292.828.53

FINNSTA hvid

991.352.60

3.999.-

FINNSTA hvid

792.828.60

4.000.-

LEJDE grå/sort

292.917.15   

4.399.-

LEJDE grå/sort

492.918.56   

4.400.-

SÖDERHAMN 3-pers. sofa med chaiselong.
Samlet mål: B186×D99/151×H83 cm

SÖDERHAMN 3-pers. hjørnesofa.
Samlet mål: B192/192×D99×H83 cm

Samlet pris inkl. betræk

Samlet pris inkl. betræk

SAMSTA mørkegrå

192.829.62

3.700.-

SAMSTA lyserød

892.829.68

3.700.-

FINNSTA turkis

292.828.91

4.400.-

FINNSTA hvid

892.829.06

4.400.-

LEJDE grå/sort

092.917.16  

4.800.-

892.844.63

SAMSTA lyserød

792.844.68

4.900.-

FINNSTA turkis

892.844.39

5.800.-

FINNSTA hvid

792.844.54

LEJDE grå/sort

SÖDERHAMN 4-pers. sofa med chaiselong og
åben ende. Samlet mål: B285×D99/151×H83 cm

4.900.-

SAMSTA mørkegrå

992.918.54  

5.800.6.400.-

SÖDERHAMN 4-pers. sofa med chaiselong.
Samlet mål: B291×D99/151×H83 cm

Samlet pris inkl. betræk

Samlet pris inkl. betræk

SAMSTA mørkegrå

392.843.14

5.299.-

SAMSTA mørkegrå

299.020.37

SAMSTA lyserød

892.843.35

5.299.-

SAMSTA lyserød

691.513.17

5.599.-

FINNSTA turkis

492.829.89

6.199.-

FINNSTA turkis

891.362.36

6.599.-

FINNSTA hvid

492.842.95

6.199.-

FINNSTA hvid

491.359.60

6.599.-

LEJDE grå/sort

892.917.17  

6.699.-

LEJDE grå/sort

692.918.55

7.199.-
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5.599.-

KOMBINATIONER

SÖDERHAMN 4-pers. hjørnesofa med åben ende.
Samlet mål: B291/192×D99×H83 cm

SÖDERHAMN 6-pers. hjørnesofa.
Samlet mål: B291×D291/99×H83 cm

Samlet pris inkl. betræk

Samlet pris inkl. betræk

SAMSTA mørkegrå

292.843.95

6.499.-

SAMSTA mørkegrå

299.020.80

8.098.-

SAMSTA lyserød

392.844.13

6.499.-

SAMSTA lyserød

391.512.91

8.098.-

FINNSTA turkis

292.843.81

7.599.-

FINNSTA turkis

791.359.49

9.398.-

FINNSTA hvid

392.843.90

7.599.-

FINNSTA hvid

691.352.71

9.398.-

LEJDE grå/sort

392.917.10

8.299.-

LEJDE grå/sort

192.917.11

10.198.-
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ALLE DELE OG PRISER

Armlæn
pr. stk.

Puf

1-pers.
siddesektion

Hjørnesektion

Chaiselong

3-pers.
siddesektion

82x53x6

93x93x40

93x99x83

99x99x83

93x151x83

186x99x83

SAMSTA mørkegrå

300.-

999.-

1.500.-

1.900.-

2.200.-

2.799.-

SAMSTA lyserød

300.-

999.-

1.500.-

1.900.-

2.200.-

2.799.-

FINNSTA hvid

400.-

1.199.-

1.800.-

2.200.-

2.600.-

3.199.-

FINNSTA turkis

400.-

1.199.-

1.800.-

2.200.-

2.600.-

3.199.-

LEJDE grå/sort

500.-

1.299.-

2.000.-

2.400.-

2.800.-

3.399.-

SAMSTA mørkegrå

100.-

200.-

300.-

400.-

700.-

700.-

SAMSTA lyserød

100.-

200.-

300.-

400.-

700.-

700.-

FINNSTA hvid

200.-

400.-

600.-

700.-

1.100.-

1.100.-

FINNSTA turkis

200.-

400.-

600.-

700.-

1.100.-

1.100.-

LEJDE grå/sort

300.-

500.-

800.-

900.-

1.300.-

1.300.-

Bredde x Dybde x Højde (cm)
Inkl. betræk

Ekstra betræk

Vores stof er blevet testet
I IKEA tester vi alle stofbetræk til vores sofaer og lænestole for at være sikre på, at de holder. 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.

Slidstærk 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. 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 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
Lysægthed
over for slid (cyklusser) (0-6)

Kan maskinvaskes ved 40°C.

25.000

5

SAMSTA: Slidstærke mikrofibre med et mat udtryk og en blød overflade.
97% polyester/3% nylon.

Kan maskinvaskes ved 30°C.

40.000
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LEJDE: Bomuld/polyester farvet i forskellige grå og sorte toner for et flot spil.
71% bomuld/21% polyester/8% viskose.

Kan maskinvaskes ved 40°C.

30.000
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FINNSTA: Kraftig bomuld/polyester med en flot struktur. Gennemfarvet med en let
to-tone-effekt. 53% bomuld/47% polyester.
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