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Produktguide

VILASUND
Sovesofaer
MODELLER

2-pers. sovesofa
Sovesofa med chaiselong

Aftageligt betræk

Forskellige betræk

Vaskbart betræk

Fjederkerne

Lagervare

Moderne design til din stue
VILASUND serien af sovesofaer har et stilrent og moderne design, der ser flot ud i din stue sammen med dine andre møbler.
Siddehynderne gør både sofaen blød og behagelig at sidde og
sove på. Alle dele i serien har indbygget opbevaring under sædet,
så du kan opbevare sengetøjet i nærheden. VILASUND er smart,
flot og gi’r dig en masse for pengene.
Sovesofaer i forskellige former og størrelser
VILASUND serien omfatter sovesofaer i forskellige størrelser, der
er meget komfortable både at sidde og sove på. Madrasserne er
fremstillet med stærke og holdbare pocketfjedre, der tilpasser
sig kroppens konturer, når du sover. Madrassen har stærke og
holdbare pocketfjedre, der tilpasser sig kroppens konturer, mens
du sover. Du kan vælge imellem forskellige slidstærke betræk til
din sovesofa – og alle 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 VILASUND

Det er nemt at forvandle VILASUND sovesofa til en
behagelig seng. Først skal du fjerne ryghynderne og
trække understellet hen imod dig selv.

Derefter trækker du siddehynden ud og placerer ryghynden
i hulrummet. Nu er du klar til at rede seng! Der medfølger
en madrasbeskytter, som kan maskinvaskes, så din sove
sofa bli’r ved med at være frisk i lang tid.

Det er nemt at forvandle VILASUND sovesofa med chaiselong til en behagelig seng. Du skal bare trække understellet ud og løfte sengen.

Der medfølger en madrasbeskytter, som kan maskinvaskes,
så din sovesofa bli’r ved med at være frisk i lang tid.

MADRAS TIL SOVESOFA
MARIEBY: Fast springmadras med pocketfjedre, der tilpasser sig kroppens konturer
og hjælper med at holde rygsøjlen lige, når
du sover. 9 cm tyk.
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ALLE DELE OG PRISER

Sovesofa med chaiselong

2-pers. sovesofa

Bredde×Dybde×Højde (cm)

240×88/150×71

162×88×71

Madrasmål (cm)

140×200

120×200

ORRSTA lysegrå

4.899.-

3.899.-

BORRED mørkebrun

5.199.-

4.299.-

BORRED grågrøn

5.199.-

4.299.-

HILLARED anthracit

5.399.-

4.499.-

HILLARED beige

5.399.-

4.499.-

HILLARED mørkeblå

5.399.-

4.499.-

700.-

500.-

ORRSTA lysegrå

1.200.-

800.-

BORRED mørkebrun

1.500.-

1.200.-

BORRED grågrøn

1.500.-

1.200.-

HILLARED anthracit

1.700.-

1.400.-

HILLARED beige

1.700.-

1.400.-

HILLARED mørkeblå

1.700.-

1.400.-

Med madras og betræk

Kun madras
MARIEBY springmadras med pocketfjedre, fast
Kun betræk

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 mest modstandsdygtige over for slid. Stof fremstillet
af en blanding af naturfibre og syntetiske fibre kan bedre modstå slid en 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.

Vores stof er blevet testet
I IKEA tester vi alle stofbetræk til vores sofaer og lænestole 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. 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.

Vaskeanvisninger

Modstandsdygtighed
over for slid (cyklusser)

Lysægthed
(0-6)

HILLARED: Blanding af flere fibre med en gennemfarvet tone-i-tone struktur.

Kan maskinvaskes ved 40°.

30.000
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BORRED: Blød, strukturvævet mikrofiber med en diskret meleret effekt.

Kan maskinvaskes ved 40°.

20.000
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ORRSTA: Diskret, to-tone-farvet struktur.

Kan maskinvaskes ved 40°.

20.000

5
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