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Produktguide

TIMSFORS
Sofaserie

MODELLER

2-pers. sofa
2-pers. sofa + chaiselong
3-pers. sofa

Forskellige betræk

Ægte læder

Tekstil med
lædermønster

Læs mere i
garantifolderen
sofaer og lænestole

Komfortable siddepladser til hele familien
TIMSFORS serien er blød og komfortabel – og passer til hele familien.
Du kan vælge imellem sofaer i 2 forskellige størrelser. Det bløde og
slidstærke læder er nemt at vedligeholde og fås i 4 farver – det gør
TIMSFORS perfekt til børnefamilier.
Ekstra god komfort og støtte
Hvis du længes efter at synke ned i en blød og dyb sofa, så er
TIMSFORS serien den rigtige for dig. Det høje ryglæn gi'r god støtte til
ryg og nakke, og de vinklede armlæn er også behagelige, når du ligger
ned, og gode at sidde på, fordi de har ekstra polstring på siden. Hvis
du ønsker dig endnu mere komfort, kan du vælge en puf eller lænestol
med dreje- og hvilefunktion.

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

1

2

TIMSFORS med læder og tekstil med lædermønster
TIMSFORS lædersofa er lavet med en kombination af vores 1,2 mm
tykke kernelæder MJUK, som er blødt, slidstærkt og gennemfarvet
læder, og KIMSTAD tekstil med lædermønster. Tekstil med belægning ligner og føles som læder, men fås til en lavere pris. Det er
derfor, IKEA ofte bruger en kombination af disse 2 materialer, med
læder på kontaktflader som siddehynder og armlæn (1) og tekstil
med lædermønster på andre overflader (2).
Kernelæder
De naturlige variationer i læderet er synlige, fordi det kun har fået
en tynd, beskyttende overfladebehandling. Læderet får en smuk
patina med årene. Det er også nemt at vedligeholde – det skal bare
støvsuges jævnligt med en blød børste og behandles med ABSORB
læderpleje, så læderet bliver ved med at være blødt, fleksibelt og se
smukt ud.

Tekstil med lædermønster
Tekstil med belægning har et lag polyuretan med en tynd beskyttende belægning, der kan præges, så den ligner læder. Det er et stærkt
og holdbart materiale, som er meget nemt at vedligeholde - det skal
bare støvsuges med en blød børste og tørres af med en fugtig klud.
Holdbarhed
Alle vores forskellige typer læder og tekstil med belægning er behandlet for at beskytte dem, og det gør dem nemme at vedligeholde. De er også testet og godkendt i forhold til rivestyrke, fleksibilitet
og farveægthed, så du kan være sikker på, at du kan glæde dig over
din nye sofa eller lænestol i mange år.
Få flere oplysninger i guiden for Læder og andre sofamaterialer.
Alle dele fås i 4 forskellige farver: Sort, mørkebrun, mørkegrøn og
hvid.

ALLE DELE OG PRISER

2-pers. sofa

2-pers. sofa med chaiselong/højre

2-pers. sofa med chaiselong/venstre

3-pers. sofa

175×94×88

249×120/94×88

249x120/94x88

227×94×88

MJUK/KIMSTAD sort

4.999.-

6.999.-

6.999.-

5.999.-

MJUK/KIMSTAD mørkebrun

4.999.-

6.999.-

6.999.-

5.999.-

MJUK/KIMSTAD mørkegrøn

4.999.-

6.999.-

6.999.-

5.999.-

MJUK/KIMSTAD hvid

4.999.-

6.999.-

6.999.-

5.999.-

Bredde×Dybde×Højde (cm)
Komplet med betræk af læder/
tekstil med lædermønster
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