
Alla produkter (som visas här) kanske inte finns i 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.

Till din tjänst dygnet runt
Snygg och hållbar soffa på dagen, bekväm och rymlig säng på natten. 
Bäddsofforna i serien FRIHETEN står till din tjänst dygnet runt. Den är 
enkelt att förvandla från en soffa till säng, och tillbaka igen – det är 
bara att dra ut eller trycka in underredet. Och du kan förvara säng-
kläder och andra tillbehör i det praktiska utrymmet under sitsen. 
Enkelt och bekvämt! På hörnbäddsoffan kan du placera schäslongen 
till höger eller vänster och ändra när du vill.

KÖPHJÄLP

MODELLER
3-sits soffa
Hörnbäddsoffa

Fast klädsel

Välj klädsel

Lagervara

FRIHETEN
Bäddsoffsserie
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SÅ HÄR BÄDDAR DU UT

Det är enkelt att bädda ut FRIHETEN bäddsoffa till en rym-
lig och skön säng. Först tar du bort ryggkuddarna. Sedan 
lyfter du upp och drar ut underredet mot dig. 

Under sitsen hittar du ett förvaringsutrymme. Sedan be-
höver du bara fälla ned den bakre ramen för att täcka över 
förvaringsdelen. Nu kan du njuta av en godnatts sömn!

Det är enkelt att bädda ut FRIHETEN hörnbäddsoffa till en 
rymlig och skön säng. Dra bara ut sängstommen mot dig 
och lyft upp madrassdelen.  

Förvaringsutrymme för sängkläder och ryggkuddar finns 
under schäslongen. 
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Våra tyger är testade
På IKEA testar vi tygklädslarna på våra soffor och fåtöljer 
för att vara säkra på att de håller. Tygets motståndskraft 
mot nötning testas med hjälp av en maskin som gnider 
tyget mot ett annat tyg samtidigt som det belastas med ett 
fast tryck. Ett tyg som kan klara 15 000 cykler passar som 
överdrag på möbler som måste klara vardagens påfrest-
ningar i hemmet – och klarar det mer än 30 000 cykler så 
har det väldigt hög motståndskraft mot nötning. Alla tyger 
är känsliga för solljus, så därför testar vi även att våra 
tyger effektivt kan motstå blekning.

Hållbara på olika sätt
Tuffa tester är ett viktigt sätt att kontrollera hållbarheten 
hos våra tygklädslar, men de berättar inte allt. Hållbarheten 
beror också på material, konstruktion och användningssätt. 
Tjocka, tättvävda tyger med slät yta är mest motstånds-
kraftiga mot nötning. Tyger med en blandning av natur- och 
syntetfibrer klarar nötning bättre än tyger med enbart na-
turfibrer. Garnfärgade tyger är mer hållbara än tyger med 
tryckta mönster. Och en smutsig klädsel slits snabbare än 
en ren. Tyget påverkas självklart även av hur du använder 
din soffa.

ALLA DELAR OCH PRISER

3-sits bäddsoffa Hörnbäddsoffa

Bredd×Djup×Höjd i cm. 225×105×83 230×78/155×90

Bäddmått i cm. 144×200 140×204

Sitshöjd 46 cm.
Komplett med klädsel
BOMSTAD svart 203.411.35 4.495:- 692.168.18 4.495:-
HYLLIE beige 004.317.16 4.495:- 292.975.62 4.795:-
HYLLIE mörkgrå 804.320.81 4.495:- 192.975.67 4.795:-
SKIFTEBO blå 604.315.63 3.995:- 492.975.61 3.795:-
SKIFTEBO grå 503.411.48 3.995:- 392.167.54 3.795:-

BOMSTAD: Fast klädsel i bomull och polyester, ytbelagd med polyuretan.

Behandlat tyg
Behandlat tyg har ett polyuretanskikt med en tunn skyd-
dande beläggning som är präglad för att se ut som läder. 
Det är ett slitstarkt, hållbart och väldigt lättskött material – 
dammsug bara ytan med dammsugarens mjuka borstmun-
stycke och torka av med en fuktig trasa.

Alla våra belagda tygmaterial har behandlats på olika sätt 
för att skydda dem och gör dem lättskötta. De är också 
testade och godkända gällande slitstyrka, töjbarhet och 
färghärdighet, så att du kan vara säker på att din nya soffa 
eller fåtölj håller i många år framöver.

Motståndskraft 
mot nötning 
(cykler)

Ljushärdighet 
(0-8)

HYLLIE fast klädsel i 100% polyester 30 000 5

SKIFTEBO fast klädsel i 100% polyester 35 000 5
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