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STOCKSUND
Sofaserie
DESIGN

Nike Karlsson

MODELLER
Bænk
Lænestol
2-pers. sofa
3-pers. sofa
Chaiselong

Aftageligt betræk

Forskellige betræk

Vaskbart betræk

Vaskbart betræk

Vælg ben

Pocketfjedre

Opbevaring i puffen

Varm og traditionel
STOCKSUND serien af siddemøbler er designet i en klassisk og
traditionel stil og har et indbydende udseende med bløde, afrundede hjørner og håndlavede detaljer som f.eks. ben af drejet træ.
Den store størrelse og siddehynderne med en kerne af pocketfjedre gi'r fremragende komfort, som du kan glæde dig over i
mange år. Serien omfatter sofaer i forskellige størrelser, en puf,
en ekstra bred lænestol og en bænk med opbevaring, som du
evt. også kan bruge i entreen eller ved fodenden af din seng.
Kvalitet hele vejen igennem
I STOCKSUND er alle detaljer omhyggeligt designet, så både
kvaliteten indvendigt og udvendigt er nem at se og føle.
Siddehynderne har en kerne af holdbare pocketfjedre og en
lidt bredere siddevinkel, der får sofaen til at føles dybere, så du
sidder mere behageligt. Benene er fremstillet af massivt, drejet
træ. Du kan vælge imellem forskellige betræk af holdbart og
slidstærkt stof med dekorative snorekanter og smukt syede læg
– alle betræk kan tages af og maskinvaskes.

Læs mere i
garantifolderen for
sofaer og lænestole

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

Slidstærk på forskellige måder

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.

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. Kraftige 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 over for
slid (cyklusser)

Lysægthed
(0-6)

LJUNGEN: Formsyet betræk af slidstærk polyester, der føles blød og fløjlsagtig og med fine
detaljer som snorekanter og læg.

Kan maskinvaskes ved 40°

45.000
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NOLHAGA: Formsyet betræk af slidstærk, gennemfarvet bomuld/polyester med fine detaljer
som to-tone effekt, snorekanter og læg.

Kan maskinvaskes ved 30°

35.000
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SEGERSTA: 78% bomuld/22% polyester. SEGERSTA er et meget slidstærkt betræk af naturbaseret stof med et vævet ternet mønster og en blød, glat overflade.

Kan maskinvaskes ved 40°

50.000
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MODELLER

Bænk med opbevaring
Samlet mål: B144×D49×H47 cm

Lænestol
Samlet mål: B92×D97×H84 cm

Pris i alt inkl. betræk

Pris i alt inkl. betræk

Sorte træben

Lysebrune træben

Sorte træben

Lysebrune træben

LJUNGEN blå

391.293.42

1.999.- 291.293.47

1.999.-

LJUNGEN blå

791.293.02

2.799.- 691.293.07

SEGERSTA multifarvet

092.747.74

1.999.- 092.747.69

1.999.-

SEGERSTA multifarvet

192.750.18

2.799.- 392.749.42

2.799.-

NOLHAGA mørkegrøn

492.747.34

2.399.- 492.747.29

2.399.-

NOLHAGA mørkegrøn

392.747.44

3.599.- 392.747.39

3.599.-

NOLHAGA gråbeige

492.747.34

2.399.- 492.747.29

2.399.-

NOLHAGA gråbeige

590.335.41

3.599.- 190.335.81

3.599.-

2-pers. sofa
Samlet mål: B154×D97×D84 cm

3-pers. sofa
Samlet mål: B199×D97×H84 cm

Pris i alt inkl. betræk

Pris i alt inkl. betræk

Sorte træben

Lysebrune træben

Sorte træben

2.799.-

Lysebrune træben

LJUNGEN blå

091.297.58

3.599.- 091.297.63

3.599.-

LJUNGEN blå

691.297.98

3.999.- 491.298.03

3.999.-

SEGERSTA multifarvet

992.747.79

3.599.- 392.749.37

3.599.-

SEGERSTA multifarvet

192.747.59

3.999.- 192.747.64

3.999.-

NOLHAGA mørkegrøn

992.747.17

4.299.- 792.747.23

4.299.-

NOLHAGA mørkegrøn

292.747.49

4.699.- 292.747.54

4.699.-

NOLHAGA gråbeige

090.337.27

4.299.- 090.337.32

4.299.-

NOLHAGA gråbeige

890.338.08

4.699.- 890.338.13

4.699.-
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ALLE DELE OG PRISER
Ekstra betræk
Ekstra betræk til bænke med opbevaring
LJUNGEN blå

403.197.32

400.-

SEGERSTA multifarvet

004.135.38

400.-

NOLHAGA mørkegrøn

704.134.79

800.-

SEGERSTA multifarvet

502.803.00

800.-

Ben til bænk
Sorte træben

602.893.19

200.-

Lysebrune træben

602.893.24

200.-

Ekstra betræk til lænestol
LJUNGEN blå

003.197.29

800.-

SEGERSTA multifarvet

904.134.78

800.-

NOLHAGA mørkegrøn

604.134.65

1.600.-

NOLHAGA gråbeige

502.802.96

1.600.-

Ben til lænestol
Sorte træben

002.893.17

200.-

Lysebrune træben

002.893.22

200.-

Ekstra betræk til 2-pers. sofa
LJUNGEN blå

503.197.41

SEGERSTA multifarvet

804.135.39

NOLHAGA mørkegrøn

704.134.98

NOLHAGA gråbeige

802.803.13

Ekstra betræk til 3-pers. sofa
1.300.-

LJUNGEN blå

903.197.44

SEGERSTA multifarvet

404.135.55

1.300.-

NOLHAGA mørkegrøn

704.135.30

2.000.-

NOLHAGA gråbeige

902.803.17

2.000.-

Ben til 2-pers. og 3-pers. sofa
Sorte træben

002.893.17

200.-

Lysebrune træben

002.893.22

200.-
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og udsolgte varer. Vi henviser til gældende salgs- og leveringsbetingelser.

