
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.

Varmt och traditionellt
Mjukt rundade former och hantverksmässiga detaljer som svarva-
de träben ger STOCKSUND serien en tidlös, traditionell stil och en 
varm, inbjudande känsla. De generösa måtten och sittplymåerna 
med en kärna av pocketresårer erbjuder en ljuvlig komfort som 
du kan njuta av under många år framöver. I serien ingår soffor i 
två olika storlekar, en extra bred fåtölj och en bänk med förvaring 
under sitsen. Som du även kan använda i hallen eller vid sängens 
fotända. Locket på bänken stannar i öppet läge så att du enkelt 
och säkert kan stoppa i och ta ur saker. 

Kvalitet inifrån och ut
I vår STOCKSUND serie är alla detaljer noggrant designade för att 
du enkelt ska kunna uppfatta både den inre och yttre kvaliteten. 
Sittplymåerna har en kärna av hållbara pocketresårer och en lite 
bredare sittvinkel som gör att soffan känns djupare och att du där-
med sitter lite bekvämare. Benen är svarvade i massivt trä och finns 
i svart och ljusbrun färg att välja mellan. Till soffan finns flera olika 
klädslar, alla gjorda i slitstarka och tåliga material, med dekorativ 
kantsöm och vackert sydda veck. Samtliga är avtagbara och kan 
maskintvättas. Till fåtöljen och sofforna medföljer lösa armstöds-
skydd. 
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TYGER OCH KVALITET

Tvättråd

Motståndskraft 
mot nötning 
(cykler)

Ljusbeständighet
(1-8)

LJUNGEN: Klädsel i slitstark polyester med en mjuk, sammetslen känsla och fina detaljer som 
kantsömmar och veck. 

Maskintvätt 40°C. 45,000 5

NOLHAGA: Klädsel i slitstarkt garnfärgad bomull- och polyesterblandning med fina detaljer 
som tvåtonseffekt, kantsömmar och veck.  

Maskintvätt 30°C. 35,000 5

SEGERSTA: Klädsel i slitstarkt vävt tyg i bomull och polyester med en slät yta. Maskintvätt 40°C. 50,000 5
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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 nötning 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 hemmet – och om det står 
emot mer än 30.000 cykler, är det mycket motstånds- 
kraftigt mot nötning. Alla tyger är känsliga för solljus,  
därför testar vi också att våra tyger är färgbeständi

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 syntet- 
fibrer 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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MODELLER

SITTBÄNK MED FÖRVARING
Totalmått: B144×D49×H47 cm.

Totalt pris inkl. klädsel

Svarta träben Ljusbruna träben

LJUNGEN blå 391.293.42 2.295:- 291.293.47 2.295:-
LJUNGEN mellangrå 693.159.41 2.295:- 793.159.45 2.295:-
NOLHAGA mörkgrön 492.747.34 1.995:- 492.747.29 1.995:-
NOLHAGA gråbeige 290.336.27 1.995:- 890.336.34 1.995:-
SEGERSTA flerfärgad 092.747.74 2.295:- 092.747.69 2.295:-

2-sits soffa
Totalmått: B154×D97×H84 cm.
Sitshöjd 46 cm.

Totalt pris inkl. klädsel

Svarta träben Ljusbruna träben

LJUNGEN blå 091.297.58 4.795:- 091.297.63 4.795:-
LJUNGEN mellangrå 693.159.17 4.795:- 893.159.21 4.795:-
NOLHAGA mörkgrön 992.747.17 3.795:- 792.747.23 3.795:-
NOLHAGA gråbeige 090.337.27 3.795:- 090.337.32 3.795:-
SEGERSTA flerfärgad 992.747.79 4.795:- 392.749.37 4.795:-

3-sits soffa
Totalmått: B199×D97×H84 cm.
Sitshöjd 46 cm.

Totalt pris inkl. klädsel

Svarta träben Ljusbruna träben

LJUNGEN blå 691.297.98 5.295:- 491.298.03 5.295:-
LJUNGEN mellangrå 993.159.25 5.295:- 193.159.29 5.295:-
NOLHAGA mörkgrön 292.747.49 4.295:- 292.747.54 4.295:-
NOLHAGA gråbeige 890.338.08 4.295:- 890.338.13 4.295:-
SEGERSTA flerfärgad 192.747.59 5.295:- 192.747.64 5.295:-

FÅTÖLJ
Totalmått: B92×D97×H84 cm.
Sitshöjd 46 cm. 

Totalt pris inkl. klädsel

Svarta träben Ljusbruna träben

LJUNGEN blå 791.293.02 3.295:- 691.293.07 3.295:-
LJUNGEN mellangrå 393.159.33 3.295:- 493.159.37 3.295:-
NOLHAGA mörkgrön 392.747.44 2.995:- 392.747.39 2.995:-
NOLHAGA gråbeige 590.335.41 2.995:- 190.335.81 2.995:-
SEGERSTA flerfärgad 192.750.18 3.295:- 392.749.42 3.295:-



ALLA DELAR OCH PRISER

EXTRA KLÄDSEL

Klädsel för sittbänk med förvaring

LJUNGEN blå 403.197.32 895:-

LJUNGEN mellangrå 204.709.62 895:-
NOLHAGA mörkgrön 704.134.79 595:-
NOLHAGA gråbeige 502.803.00 595:-
SEGERSTA flerfärgad 004.135.38 895:-

Ben för sittbänk

Svarta träben 602.893.19 200:-
Ljusbruna träben 602.893.24 200:-

Klädsel för fåtölj

LJUNGEN blå 003.197.29 1.295:-
LJUNGEN mellangrå 204.704.29 1.295:-
NOLHAGA mörkgrön 604.134.65 995:-
NOLHAGA gråbeige 502.802.96 995:-
SEGERSTA flerfärgad 904.134.78 1.295:-

Ben för fåtölj

Svarta träben 002.893.17 200:-
Ljusbruna träben 002.893.22 200:-

Klädsel för 2-sits soffa

LJUNGEN blå 503.197.41 2.195:-
LJUNGEN mellangrå 104.709.67 2.195:-
NOLHAGA mörkgrön 704.134.98 1.195:-
NOLHAGA gråbeige 802.803.13 1.195:-
SEGERSTA flerfärgad 804.135.39 2.195:-

Klädsel för 3-sits soffa

LJUNGEN blå 903.197.44 2.595:-
LJUNGEN mellangrå 104.709.72 2.595:-
NOLHAGA mörkgrön 704.135.30 1.595:-
NOLHAGA gråbeige 902.803.17 1.595:-
SEGERSTA flerfärgad 404.135.55 2.295:-

Ben för 2- och 3-sits soffa

Svarta träben 002.893.17 200:-
Ljusbruna träben 002.893.22 200:-
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