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Modern design för vardagsrummet
VILASUND bäddsoffsserie har en snygg modern design  
som passar perfekt i vardagsrummet tillsammans med  
dina övriga möbler. Sittplymåerna gör den lika skön och 
mysig att sitta som att sova i. Alla delar i serien har in-
byggd förvaring under sitsen så att du kan förvara dina 
sängkläder nära till hands. VILASUND är smart, snygg  
och ger fantastisk valuta för pengarna.

Bäddsoffor i olika storlekar
VILASUND serien erbjuder bäddsoffor i två olika storlekar 
och utföranden – båda är bekväma att sitta och sova i.
Du kan placera schäslongdelen till höger eller vänster och 
ändra när du vill. Madrassen har pocketresårer som ger 
fast komfort och anpassar sig efter din kropp när du sover. 
Och du kan välja mellan olika slitstarka tygklädslar – alla är 
avtagbara och kan maskintvättas. 

MODELLER
Bäddsoffa med schäslong
2-sits bäddsoffa

Avtagbar klädsel

Välj klädsel

Tvättbar klädsel

Resårkärna

Lagervara

Bäddsoffsserie
VILASUND
KÖPHJÄLP
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Tvättråd
Motståndskraft mot 
nötning (cykler)

Ljusbeständighet
(0–6)

BORRED: Tåligt, mjukt tyg med mikrofiberstruktur och melerad effekt. Maskintvätt, 40°C. 20.000 5

HILLARED: Slitstarkt tyg i bomull, polyester, viskos och lin med struktur. Maskintvätt, 40°C. 30.000 5

ORRSTA: Tåligt tyg i polyester och bomull. Maskintvätt, 40°C. 20.000 5

ALLA DELAR OCH PRISER

2-sits bäddsoffa

Bredd×Djup×Höjd i cm 162×88×71

Bäddmått i cm
Sitshöjd 45 cm

120×200

Komplett med madrass och klädsel

ORRSTA ljusgrå 5.995:-

BORRED grågrön 4.995:-

BORRED mörkbrun 4.995:-

HILLARED antracit 6.995:-

HILLARED beige 6.995:-

HILLARED mörkblå 6.995:-

Endast madrass

MARIEBY fast pocketresår madrass 700:-

Endast klädsel

ORRSTA ljusgrå 1.795:-

BORRED grågrön 795:-

BORRED mörkbrun 795:-

HILLARED antracit 2.795:-

HILLARED beige 2.795:-

HILLARED mörkblå 2.795:-

TYGER OCH KVALITET

Madrasskydd medföljer.

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 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 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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Det är enkelt att bädda ut VILASUND bäddsoffa till 
en skön säng. Lyft först bort ryggplymån och dra ut 
sängbotten mot dig. Vik ut sittplymån och placera rygg-
plymån i det tomma utrymmet, sedan är det bara att 
bädda!

Dessutom medföljer ett maskintvättbart madrasskydd 
som hjälper till att hålla din bäddsoffa fräsch längre.

SÅ HÄR BÄDDAR DU

MARIEBY: En fast madrass med pocket-
resårer som anpassar sig efter din kropp 
när du sover. 
Madrassen är 9 cm tjock.

MADRASS
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