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Produktguide

TIDAFORS
Sofaserie

MODELLER

2-pers. sofa
3-pers. sofa

Fast betræk

Læs mere i
garantifolderen for
sofaer og lænestole

Garanti for komfort
TIDAFORS serien er perfekt, hvis du vil være helt sikker på at
have en komfortabel sofa at slappe af i. De store hynder og det
høje ryglæn gør sofaen behagelig og hyggelig. De bløde armlæn
og siddehynder, der følger kroppens konturer, er med til at garantere optimal komfort.
Følger kroppens konturer
Siddehynderne i TIDAFORS serien er fremstillet af koldskum med
et toplag af memoryskum. De følger kroppens konturer, gi'r behagelig støtte, præcis hvor du har brug for det, og vender tilbage
til deres oprindelige form, når du rejser dig. For at fuldende oplevelsen af total komfort har TIDAFORS store, bløde armlæn med
ekstra polstring – og holdbare betræk, så du kan sidde behageligt i sofaen hver dag i mange år.

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.

ALLE DELE OG PRISER

2-pers. sofa

3-pers. sofa

190×95×99

230×95×99

DANSBO mellembrun

2.599.-

2.999.-

HENSTA grå

3.799.-

3.999.-

HENSTA lysebrun

3.799.-

3.999.-

HENSTA mørkebrun

3.799.-

3.999.-

Bredde × Dybde × Højde (cm)
Inkl. 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
over for slid (cyklusser)

Lysægthed
(0-6)

DANSBO: Slidstærk bomuld med overfladestruktur.

Støvsuges og rengøres med en fugtig klud.

30.000

5

HENSTA: Slidstærk chenille. Viskose/polyester.

Støvsuges og rengøres med en fugtig klud.

45.000

5

• Alle betræk er faste.
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