
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.

Den eleganta soffserien LANDSKRONA kan enkelt anpassas till 
ditt hem och ditt liv. Välj antal sittplatser, form och funktion. Om 
familjen växer och behoven ändras, kan du enkelt bygga på din 
soffa och låta den växa med dig och din familj. Välj en fast klädsel 
i läder och belagt tyg, eller tyg i polyester - och välj om du vill 
ha soffben i trä eller metall. Överdrag till benen för att matcha 
klädseln medföljer.

Den här varma och inbjudande soffan kommer att hålla i många 
år framöver. Med sittplymåer av kallskum och polyesterfibervadd 
ger den dig god sittkomfort och återfår snabbt sin ursprungliga 
form när du reser dig upp. Oändliga kombinationsmöjligheter gör 
den lätt att möblera med oavsett hur ditt hem ser ut. 

KÖPHJÄLP

MODELLER
Fåtölj 
Fotpall
Schäslong påbyggnadsdel
2-sits soffa
3-sits soffa
3-sits soffa med schäslong
4-sits soffa med schäslong
5-sits soffa med schäslonger
Hörnsoffa, 5-sits
Hörnsoffa, 6-sits med schäslong

Välj klädsel

Välj ben

Fast klädsel

Läder och behandlat
tyg

Läs mer i garanti-
broschyren.

LANDSKRONA
Soffserie



ALLA DELAR OCH PRISER

Metallben Träben

Fåtölj
89×89×78 cm 

GRANN/BOMSTAD svart 490.317.74 4.295:- 590.317.78 4.295:-
GRANN/BOMSTAD gyllenbrun 092.691.93 4.295:- 192.691.97 4.295:-
GUNNARED blå 093.934.04 2.995:- 793.934.05    2.995:-
GUNNARED mörkgrå 992.691.60 2.995:- 292.697.19 2.995:-
GUNNARED ljusgrön 292.697.24 2.995:- 892.697.21 2.995:-

Fotpall
77x65x44 cm

GRANN/BOMSTAD svart 890.318.09 2.295:- 090.318.13 2.295:-

GRANN/BOMSTAD gyllenbrun 392.691.82 2.295:- 492.691.86 2.295:-

GUNNARED blå 393.934.12 1.795:- 193.934.13    1.795:-

GUNNARED mörkgrå 492.697.37 1.795:- 892.697.40 1.795:-

GUNNARED ljusgrön 292.697.43 1.795:- 192.697.48 1.795:-

Schäslong påbyggnadsdel
 78×158×78 cm

GRANN/BOMSTAD svart 191.240.34 5.000:- 491.240.37 5.000:-
GRANN/BOMSTAD gyllenbrun 992.691.79 5.000:- 792.691.80 5.000:-
GUNNARED blå 793.934.10    4.000:- 593.934.11    4.000:-
GUNNARED mörkgrå 192.702.47 4.000:- 592.702.50 4.000:-
GUNNARED ljusgrön 492.702.55 4.000:- 492.702.60 4.000:-

2-sits soffa
164×89×78 cm

GRANN/BOMSTAD svart 190.317.42 7.495:- 290.317.46 7.495:-
GRANN/BOMSTAD gyllenbrun 192.702.66 7.495:- 692.702.64 7.495:-
GUNNARED blå 993.934.14 4.495:- 693.934.15 4.495:-
GUNNARED mörkgrå 592.702.74 4.495:- 492.702.79 4.495:-
GUNNARED ljusgrön 492.702.84 4.495:- 392.702.89 4.495:-

3-sits soffa
204×89×78 cm

GRANN/BOMSTAD svart 590.316.98 7.995:- 590.317.02 7.995:-
GRANN/BOMSTAD gyllenbrun 092.702.95 7.995:- 492.703.02 7.995:-
GUNNARED blå 493.934.16 4.995:- 293.934.17    4.995:-
GUNNARED mörkgrå 592.703.06 4.995:- 592.703.11 4.995:-
GUNNARED ljusgrön 492.703.21 4.995:- 392.703.26 4.995:-

3-sits soffa med schäslong
242×89/158×78 cm

GRANN/BOMSTAD svart 490.318.73 12.495:- 590.318.77 12.495:-
GRANN/BOMSTAD gyllenbrun 192.726.37 12.495:- 892.726.48 12.495:-
GUNNARED blå 093.934.18 8.495:- 893.934.19 8.495.-
GUNNARED mörkgrå 892.726.67 8.495:- 092.726.66 8.495:-
GUNNARED ljusgrön 792.726.82 8.495:- 692.726.87 8.495:-

4-sits soffa med schäslong
282×89/158×78 cm

GRANN/BOMSTAD svart 290.324.06 12.995:- 490.324.10 12.995:-
GRANN/BOMSTAD gyllenbrun 592.703.54 12.995:- 492.703.59 12.995:-
GUNNARED blå 693.934.20 8.995:- 493.934.21 8.995:-
GUNNARED mörkgrå 792.703.72 8.995:- 592.703.73 8.995:-
GUNNARED ljusgrön 092.704.55 8.995:- 992.704.65 8.995:-

Bredd x Djup x Höjd i cm.
Sitshöjd 44 cm.
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Metallben Träben

5-sits soffa, med schäslonger
360×89/158×78 cm

GRANN/BOMSTAD svart 190.462.01 17.995:- 590.462.04 17.995:-
GRANN/BOMSTAD gyllenbrun 492.691.53 17.995:- 292.691.54 17.995:-
GUNNARED blå 293.934.22    12.995:- 093.934.23 12.995:-
GUNNARED mörkgrå 692.699.82 12.995:- 492.699.83 12.995:-
GUNNARED ljusgrön 392.699.88 12.995:- 392.699.93 12.995:-

Hörnsoffa, 5-sits
241/281×89×78 cm

GUNNARED blå 593.934.06 11.995:- 393.934.07 11.995:-
GUNNARED mörkgrå 592.700.66 11.995:- 192.700.68 11.995:-
GUNNARED ljusgrön 792.700.70 11.995:- 992.700.74 11.995:-

Hörnsoffa, 6-sits med schäslong
241/359×89/158×78 cm

GUNNARED blå 993.934.09 15.995:- 193.934.08 15.995:-
GUNNARED mörkgrå 392.702.27 15.995:- 192.702.28 15.995:-
GUNNARED ljusgrön 992.702.29 15.995:- 192.702.33 15.995:-

     
Ben Ø5, H15 cm.

LANDSKRONA ben, 4-pack.

Metall 302.923.99 200:-

Massiv lackad ek 702.923.97 200:-

 

Bra att veta
Schäslongen går inte att använda fristående, utan endast som påbyggnadsdel till sofforna i serien 
LANDSKRONA. Schäslongen kan placeras till vänster eller höger beroende på vad som passar dina behov bäst.
Välj mellan två olika ben – i ek eller metall som plockas separat.
Överdrag till benen är packade tillsammans med soffan.
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KOMBINATIONER

Fåtölj
89×89×78 cm

Hörnsoffa, 6-sits med schäslong
319/281×158/89×78 cm

5-sits soffa med schäslonger
360×89/158×78 cm

Hörnsoffa, 5-sits 
241/281×89×78 cm

Bredd x Djup x Höjd i cm.
Sitshöjd 44 cm.

3-sits soffa, med schäslong
242×89/158×78 cm

2-sits soffa
164×89×78 cm

3-sits soffa
204×89×78 cm

4-sits soffa, med schäslong
282×89/158×78 cm
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BRA ATT VETA
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LANDSKRONA i läder och tyg
LANDSKRONA soffserie 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 vi 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 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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