
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

Skapa din egen favorit 
Du kan skräddarsy VIMLE modulsoffa precis efter dina behov  
så att du kan ha glädje av den länge. Välj storlek och form som både 
passar dina behov och din stil. Du kan skapa allt från en klassisk 2-sits 
soffa till en rymlig u-formad soffa med öppet slut. Schäslongen och 
fotpallen har praktisk förvaring som ger utrymme för saker som 
plädar och tidningar. Och du får till det där sista genom att välja exakt 
den klädsel som passar dig – alla klädslar är hållbara och enkla att 
hålla rena. 

VIMLE
Soffserie

Design
Ehlén Johansson

Modeller
Armstöd
Schäslong
Hörnsektion 
Fotpall med förvaring 
Nackstöd
1-sits sektion
2-sits sektion
3-sits sektion
2-sits bäddsoffa

Avtagbar, tvättbar klädsel

Välj klädsel

Finns i läder/behandlat tyg

Förvaring i schäslong 
och fotpall

Modulbaserad

Läs mer i garantibroschyren
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Här visar vi några exempel på hur VIMLE soffserie kan kombi-
neras, men du kan fritt skräddarsy soffan så att den passar dig 
och dina behov. Bestäm antalet sittplatser, formen, vilka funk-
tioner du vill ha och vilken klädsel som passar dig bäst. Skapa 

din egna modulsoffa i vår VIMLE planerare för att undersöka 
alla tänkbara kombinationer och möjligheter. Du hittar verk-
tyget i våra varuhus och på IKEA.se

VIMLE schäslong. 
Totalmått: B111×D164×H83 cm. Sits H45 cm. 
Förvaring i schäslongen.

Totalt pris inkl klädsel 
Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 693.998.94 4.795:-
Gunnared mellangrå 993.998.97 4.795:-
Hallarp beige 993.999.01 4.195:-
Hallarp grå 393.999.04 4.195:-

Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 493.067.92 8.000:-

VIMLE 2-sits soffa.
Totalmått: B171×D98×H83 cm. Sits H45 cm.

Totalt pris inkl klädsel 
Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 893.998.93 4.995:-
Gunnared mellangrå 493.989.75 4.995:-
Hallarp beige 993.990.05 4.495:-
Hallarp grå 693.990.02 4.495:-

Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 593.062.92 7.495:-

VIMLE 3-sits soffa. 
Totalmått: B241×D98×H83 cm. Sits H45 cm.

Totalt pris inkl klädsel 
Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 193.990.33 5.495:-
Gunnared mellangrå 793.990.30 5.495:-
Hallarp beige 593.990.45 4.995:-
Hallarp grå 293.990.42 4.995:-

Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 993.066.43 8.495:-

VIMLE 3-sits soffa med nackstöd. 
Totalmått: B241×D98×H103 cm. Sits H45 cm

Totalt pris inkl klädsel 
Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 393.990.27 5.895:-
Gunnared mellangrå 093.990.24 5.895:-
Hallarp beige 893.990.39 5.444:-
Hallarp grå 493.990.36 5.444:-

Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 993.062.52 9.495:-
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VIMLE 3-sits soffa med schäslong. 
Totalmått: B252×D98/164×H83 cm. Sits H45 cm. 
Förvaring i schäslongen.

Totalt pris inkl klädsel 
Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 993.991.09 8.290:-
Gunnared mellangrå 393.991.12 8.290:-
Hallarp beige 193.991.27 7.390:-
Hallarp grå 593.991.30 7.390:-

Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 893.066.86 13.495:-

VIMLE 3-sits soffa med schäslong och nackstöd. 
Totalmått:  B252×D98/164×H103 cm. Sits H45 cm. 
Förvaring i schäslongen.

Totalt pris inkl klädsel  
Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 293.991.03 8.690:-
Gunnared mellangrå 593.991.06 8.690:-
Hallarp beige 493.991.21 7.839:-
Hallarp grå 893.991.24 7.839:-

Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 093.062.61 14.495:-

VIMLE 4-sits soffa med schäslong. 
Totalmått: B322×D98/164×H83 cm. Sits H45 cm. 
Förvaring i schäslongen.

Totalt pris inkl klädsel 
Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 893.994.83 8.790:-
Gunnared mellangrå 193.994.86 8.790:-
Hallarp beige 493.995.07 7.890:-
Hallarp grå 893.995.10 7.890:-

Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 093.067.08 14.495:-

VIMLE hörnsoffa 4-sits. 
Totalmått: B249×D249×H83 cm. Sits H45 cm.

Totalt pris inkl klädsel 
Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 293.994.76 11.385:-
Gunnared mellangrå 693.994.79 11.385:-
Hallarp beige 793.995.01 10.385:-
Hallarp grå 193.995.04 10.385:-

Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 793.067.19 16.990:-
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VIMLE hörnsoffa 5-sits med schäslong. 
Totalmått: B330/249×D164/98×H83 cm. Sits H45 cm. 
Förvaring i schäslongen.

Totalt pris inkl klädsel 
Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 993.995.81 14.680:-
Gunnared mellangrå 393.995.84 14.680:-
Hallarp beige 093.996.70 13.280:-
Hallarp grå 793.996.76 13.280:-

Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 393.067.64 22.990:-

VIMLE hörnsoffa 5-sits. 
Totalmått: B249×D319×H83 cm. Sits H45 cm.

Totalt pris inkl klädsel 
Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 193.995.75 11.885:-
Gunnared mellangrå 593.995.78 11.885:-
Hallarp beige 393.996.59 10.885:-
Hallarp grå 393.996.64 10.885:-

Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 693.067.48 17.990:-
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VIMLE 2-sits bäddsoffa. 
Totalmått: B190×D98/241×H83 cm. Sits H48 cm. 
Bäddmått 140×200 cm.

Totalt pris inkl klädsel 
Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 893.989.83        7.590:-
Gunnared mellangrå 793.989.88        7.590:-
Hallarp beige 593.989.94         7.090:-
Hallarp grå 493.989.99         7.090:-

Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 093.063.41         11.995:-

VIMLE 3-sits bäddsoffa. 
Totalmått: B261×D98/241×H83 cm. Sits H48 cm. 
Bäddmått 140×200 cm.

Totalt pris inkl klädsel 

Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 593.991.49         9.285:-
Gunnared mellangrå 593.991.54         9.285:-
Hallarp beige 593.992.34         8.585:-
Hallarp grå 493.992.39         8.585:-

Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 793.066.58         15.995:-

VIMLE 3-sits bäddsoffa med schäslong. 
Totalmått: B271×D98/241×H83 cm. Sits H48 cm. 
Bäddmått 140×200 cm. Förvaring i schäslongen.

Totalt pris inkl klädsel 
Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 493.991.59         10.885:-
Gunnared mellangrå 493.991.64         10.885:-
Hallarp beige 493.992.44         9.985:-
Hallarp grå 393.992.49         9.985:-

Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 793.066.58         15.995:-

VIMLE hörnbäddsoffa 5-sits med schäslong. 
Totalmått: B349/249×D164/98×H83 cm. Sits H48 cm. 
Bäddmått 140×200 cm. Förvaring i schäslongen.

Totalt pris inkl klädsel 
Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 293.995.46         17.275:-
Gunnared mellangrå 293.995.51         17.275:-
Hallarp beige 093.996.13         15.875:-
Hallarp grå 193.996.22         15.875:-

Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 593.067.77         27.490:-
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Så här bäddar du

Det är enkelt att förvandla VIMLE bäddsoffa till en rymlig och 
bekväm säng.

1. Börja med att ta bort rygg- och sittdynor.

2. Vik ner tygstycket i framkant på sätet.

3. Lyft sedan stommen och dra den mot dig.

4. Vik ner sängstödet.
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Alla delar och priser

VIMLE 1-sits soffsektion, B71×D98×H83 cm.

Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 193.923.95 1.495:-
Gunnared mellangrå 493.923.94 1.495:-
Hallarp beige 293.924.08 1.495:-
Hallarp grå 093.924.09 1.495:-
Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 604.652.18 4.000:-

VIMLE 2-sits soffsektion, B141×D98×H83 cm.

Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 093.924.14 3.495:-
Gunnared mellangrå 293.924.13 3.495:-
Hallarp beige 893.924.29 3.195:-
Hallarp grå 293.924.32 3.195:-
Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 704.653.45 5.495:-

VIMLE 3-sits soffsektion, B211×D98×H83 cm.

Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 193.924.56 3.995:-
Gunnared mellangrå 393.924.55 3.995:-
Hallarp beige 093.924.66 3.695:-
Hallarp grå   493.924.69 3.695:-
Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 504.653.51 6.495:-

VIMLE schäslongsektion, B81×D164×H83 cm.

Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 193.925.69 3.295:-
Gunnared mellangrå 393.925.68 3.295:-
Hallarp beige 593.925.72 2.895:-
Hallarp grå 893.925.75 2.895:-
Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 204.653.76 6.000:-

VIMLE hörnsektion, B93×D93×H83 cm.

Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 493.925.44 2.895:-
Gunnared mellangrå 893.925.42 2.895:-
Hallarp beige 593.925.48 2.695:-
Hallarp grå   993.925.51 2.695:-
Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 404.653.80 4.000:-

VIMLE 2-sits bäddsoffsektion*, B160×D98/241×83 cm. 
Bäddmått 140×200 cm. 

Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige
Gunnared mellangrå
Hallarp beige
Hallarp grå
Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 604.666.99 6.900:-

VIMLE armstöd, B15×D93×H68 cm.

Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 193.924.80 750:-
Gunnared mellangrå 393.924.79 750:-
Hallarp beige 893.924.86 650:-
Hallarp grå   093.924.90 650:-
Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 704.653.69 1.000:-

VIMLE fotpall med förvaring, B73×L98×H48 cm.

Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 093.925.84 1.595:-
Gunnared mellangrå 193.925.88 1.595:-
Hallarp beige 693.925.95 1.495:-
Hallarp grå   393.925.92 1.495:-
Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 604.653.84 2.995:-

VIMLE nackstöd, B70×D13×H20 cm.

Avtagbar klädsel i tyg
Gunnared beige 992.582.94 499:-
Gunnared mellangrå 792.583.08 499:-
Hallarp beige 293.999.33 449:-
Hallarp grå   593.999.36 449:-
Fast klädsel i läder/behandlat tyg
Grann/Bomstad svart 704.666.89 1.000:-

Totalt pris inkl klädsel. OBS! Sektionerna kan endast kombineras med andra sektioner köpta fr.o.m. april 2021.
Sitshöjd 48 cm.



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 
motståndskraftigt mot nötning. Alla tyger är känsliga för solljus, 
därför testar vi också att våra tyger är färgbeständiga.

Tvättråd
Motståndskraft
mot nötning (cykler)

Ljusbeständighet 
(1–8)

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

Hallarp: Struktur i väven med två-tonseffekt. 80% bomull, 20% polyester. Maskintvätt 40°C. 15,000 5

Bra att veta

Slitstarkt på olika sätt 
Hårda 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 mest motståndskraftiga mot nötning. Tyger med 
en blandning av natur- och syntetfibrer tål nötning bättre än 
enbart naturfibrer. Garnfärgade tyger är mer hållbara 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.

1

2

VIMLE i läder och behandlat tyg
VIMLE lädersoffa har en kombination av läder GRANN och 
klädsel BOMSTAD. GRANN är ett 1,2 mm tjockt narvläder som är 
mjukt, slitstarkt och genomfärgat. BOMSTAD behandlat tyg har 
både utseendet och känslan av läder till ett lågt pris. 

Därför kombinerar IKEA ofta båda - läder på slitytor som sits, 
rygg och armstöd (1), och behandlat tyg på andra yttre ytor (2).

Narvläder 
De naturliga variationerna i lädret är synliga, eftersom det 
endast är behandlat med en lätt ytbehandling. Lädret får en 
vacker patina med tiden. Lättskött – dammsug regel-bundet 
med en mjuk borste.

Behandlat tyg 
Behandlat tyg har ett polyuretanskikt med en tunn skyddande 
beläggning som är präglad för att se ut som läder. Det är 
ett slitstarkt och tåligt material och väldigt lätt att sköta – 
dammsug regelbundet med en mjuk borste och torka med en 
fuktig trasa.

Tålighet 
Alla material har ytbehandlats för att göra dem enkla att sköta. 
Vi låter testa våra klädslar för soffor och fåtöljer så att du kan 
vara säker på att de håller länge.

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 
motståndskraftigt mot nötning. Alla tyger är känsliga för solljus, 
därför testar vi också att våra tyger är färgbeständiga.

Slitstarkt på olika sätt 
Hårda 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 mest motståndskraftiga mot nötning. Tyger med 
en blandning av natur- och syntetfibrer tål nötning bättre än 
enbart naturfibrer. Garnfärgade tyger är mer hållbara 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.
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