
Alla produkter (som visas här) kanske inte finns på varuhuset. Kontakta personalen
eller gå in på IKEA.se för mer information. För mer detaljerad produktinformation,
se prislappen och IKEA.se Alla delar kräver montering.

Köphjälp

PÄRUP soffa är en enkel men elegant soffa med funktioner som 
kantsömmar runt armstödet. Träbenen lämnar utrymme under sof-
fan - vilket ger den ett luftigt utseende och gör städningen enkel. 
Pocketfjädrar ger sittdynorna en jämn och stödjande komfort och 
säkerställer att de behåller sin form. Alla överdrag är också avtagbara 
och tvättbara - så att både barn och vuxna kan koppla av och undvika 
att oroa sig för spill och smuts.

 

PÄRUP
Soffserie

Modeller
2-sits soffa
3-sits soffa
3-sits soffa med schäslong
Hörnsoffa, 4-sits

Förvring i schäslongen

Avtagbar, tvättbar
klädsel

Välj klädsel

Läs mer i garanti-
broschyren.



2

Kombinationer

PÄRUP hörnsoffa, 4-sits.
Totalmått: B235/235×D80×H86 cm. Sits H47 cm.

Totalt pris inkl. klädsel
Vissle mörkgrön 493.894.00 6.495:-
Vissle grå 893.893.99 6.495:-
Gunnared beige 093.893.98 8.495:-
Gunnared mörkgrå 293.893.97 8.495:-

PÄRUP 3-sits soffa med schäslong.
Totalmått: B235×D80/148×H86 cm. Sits H47 cm.

Totalt pris inkl. klädsel
Vissle mörkgrön 693.898.28 4.995:-
Vissle grå 893.898.27 4.995:-
Gunnared beige 093.898.31 5.995:-
Gunnared mörkgrå 393.898.39 5.995:-

PÄRUP 3-sits soffa.
Totalmått: B206×D80×H86 cm. Sits H47 cm.

Totalt pris inkl. klädsel
Vissle mörkgrön 593.894.66 2.995:-
Vissle grå 793.894.65 2.995:-
Gunnared beige 093.894.64 3.995:-
Gunnared mörkgrå 393.894.67 3.995:-

PÄRUP 2-sits soffa.
Totalmått: B165×D80×H86 cm. Sits H47 cm.

Totalt pris inkl. klädsel
Vissle mörkgrön 593.891.74 2.495:-
Vissle grå 793.891.73 2.495:-
Gunnared beige 093.891.76 3.495:-
Gunnared mörkgrå 393.891.65 3.495:-
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Våra tyger har testats
IKEA låter testa sina klädslar för soffor och fåtöljer så att du kan 
vara säker på att de är hållbara. Tygets förmåga att motstå nöt-
ning testas genom en maskin som gnuggar tyget mot ett annat 
tyg under kraftigt tryck. Ett tyg som står emot 15.000 cykler är 
lämpligt för möbler som används för vardagligt bruk i hem-
met – och om det står emot mer än 30.000 cykler, är det mycket 
motstånds- kraftigt mot nötning. Alla tyger är känsliga för sol-
ljus, därför testar vi också att våra tyger är färgbeständiga.

Slitstarkt på olika sätt
Tuffa tester är ett viktigt sätt att kontrollera hållbarheten på 
våra klädslar, men de visar inte allt. Hållbarheten beror också 
på material, konstruktion och användning. Tunga, tättvävda 
tyger med slät yta är mer motståndskraftiga mot nötning. Tyger 
med en blandning av naturliga och syntetiska fibrer tål bättre 
nötning än enbart naturfibrer. Garnfärgade tyger är mer håll-
bara än tyger med tryckta mönster. Och en smutsig klädsel slits 
snabbare än en ren. Klädseln påverkas naturligtvis också av hur 
du använder din soffa eller fåtölj.

Tvättråd

Motståndskraft 
mot nötning 
(cykler)

Ljusbeständighet 
(1-8)

Vissle: 100% polyester. Maskintvätt 40 C 50,000 6

Gunnared: Slitstarkt tyg med ull-känsla, varmt utseende och melange-effekt. 100% polyester Maskintvätt 40 C 50,000 6

Bra att veta

Extra klädsel

PÄRUP klädsel för 2-sits soffa.

Vissle mörkgrön 904.937.95 695:-
Vissle grå 804.937.91 695:-
Gunnared beige 104.937.99 1.695:-
Gunnared mörkgrå 104.938.03 1.695:-

PÄRUP klädsel för 3-sits soffa.

Vissle mörkgrön 104.938.17 995:-
Vissle grå 204.938.07 995:-
Gunnared beige 304.938.21 1.995:-
Gunnared mörkgrå 404.938.25 1.995:-

PÄRUP klädsel för 3-sits soffa med schäslong.

Vissle mörkgrön 104.938.17 995:-
Vissle grå 204.938.07 995:-
Gunnared beige 304.938.21 1.995:-
Gunnared mörkgrå 404.938.25 1.995:-

PÄRUP klädsel för hörnsoffa, 4-sits.

Vissle mörkgrön 104.937.56 1.495:-
Vissle grå 204.937.51 1.495:-
Gunnared beige 104.937.61 3.495:-
Gunnared mörkgrå 204.937.65 3.495:-

Alla delar och priser
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