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DELAKTIG serien kan beskrivas som ett helt nytt sätt att förhålla 
sig till möbler. Det var olika produktionsmetoder och flygplans-
material som inspirerade oss och designern Tom Dixon att skapa 
den här soffserien. Framställningen av stommar i aluminium, ett 
material med högre stabilitet och lägre vikt än trä, där 50% dess-
utom är återvunnet material, är något helt nytt. Det gör att vi kan 
utforska fler möjligheter med flexibla lösningar som kan passa 
våra hem bättre. Men det handlar också om vad som händer när 
våra behov förändras eller när vi bestämmer oss för att slänga 
något. DELAKTIG serien har på flera sätt ett liv som kan förnyas. 
Eller som Tom Dixon själv säger: ”Släng inte DELAKTIG när du 
inte vill ha den längre – gör den i stället till något annat, något 
helt nytt. Eller spara den till barnen så kan de ta med sig den när 
de flyttar hemifrån.”

KÖPHJÄLP

DESIGN
Tom Dixon 

DELAR
Plattform, fåtölj
2-sits plattform
3-sits plattform
Ryggstöd med kudde
Armstöd med kudde
Sidobord
Golvlampa 

Avtagbar klädsel

Val av klädsel

Tvättbar klädsel

Läs mer i garantibroschyren.

DELAKTIG
Soffserie
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Börja med att välja en plattform – en fåtölj, 2-sits soffa
eller 3-sits soffa. Komplettera sedan med ryggstöd/arm-
stöd, sidobord och lampor så att du får exakt den möbel 
som passar dina behov och ditt rum bäst. Vill du kan du 
göra den ännu mer personlig och välja olika klädslar till 
varje del.

SÅ HÄR BYGGER DU

1× 2-sits plattform 1× armstöd med kudde 2 × armstöd med kudde  1 × sidobord 

+ + + =
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KOMBINATIONER

DELAKTIG fåtölj  
totalt pris inkl. klädsel
HILLARED antracit 992.537.29 4.795:-
HILLARED mörkblå     992.537.34 4.795:-
TALLMYRA vit/svart  892.537.39 4.495:-
GUNNARED geige 692.890.08 4.495:-
GUNNARED ljus brunrosa 192.893.03 4.495:-
GUNNARED mellangrå 492.894.48 4.495:-

Delar som ingår i denna kombination

DELAKTIG plattform fåtölj 1 st
DELAKTIG ryggstöd med kudde 1 st
DELAKTIG armstöd med kudde 2 st

DELAKTIG fåtölj med sidobord/lampa
Totalt pris inkl. klädsel

HILLARED antracit  892.537.44 4.994:-
HILLARED mörkblå   992.537.53 4.994:-
TALLMYRA vit/svart 092.537.62 4.794:-
GUNNARED beige 692.890.13 4.795:-
GUNNARED ljus brunrosa 092.893.08 4.795:-
GUNNARED mellangrå 492.894.53 4.795:-

Delar som ingår i denna kombination

DELAKTIG plattform fåtölj 1 st
DELAKTIG ryggstöd med kudde 1 st
DELAKTIG sidobord 1 st
DELAKTIG golvlampa 1 st

DELAKTIG 2-sits soffa 
totalt pris inkl. klädsel
HILLARED antracit 192.537.71 6.495:-
HILLARED mörkblå   892.537.77 6.495:-
TALLMYRA vit/svart 892.577.42 5.995:-
GUNNARED beige 492.890.52 5.995:-
GUNNARED ljus brunrosa 092.893.46 5.995:-
GUNNARED mellangrå 292.894.92 5.995:-

Delar som ingår i denna kombination

DELAKTIG 2-sits plattform 1 st
DELAKTIG ryggstöd med kudde 2 st
DELAKTIG armstöd med kudde 2 st

Genom att tänka nytt omkring sittmöbler har vi utvecklat 
den här moderna versionen av en fåtölj med ett sidobord 
som kan sättas fast på den sida man föredrar. Lampan kan 
sättas fast i stommen eller i den medföljande lampfoten.
Total storlek: 114×84×79 cm

Total storlek: 94×84×79 cm

Även om du har ett modernt och flexibelt hem behöver du 
inte välja den vanligaste soffkombinationen. Du kan välja 
en av tre färger och även sätta fast ryggstöden som du vill 
så att du kan använda soffan från bägge sidor.
Total storlek: 149×84×79 cm

Kombinationerna nedan är exempel på möjliga lösningar.
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DELAKTIG 2-sits soffa med sidobord 
totalt pris inkl. klädsel
HILLARED antracit 792.596.71 6.445:-
HILLARED mörkblå 692.596.76 6.445:-
TALLMYRA vit/svart 692.596.81 5.995:-
GUNNARED beige 792.890.60 5.995:-
GUNNARED ljus brunrosa 092.893.51 5.995:-
GUNNARED mellangrå 192.894.97 5.995:-

Delar som ingår i denna kombination

DELAKTIG 2-sits plattform 1 st
DELAKTIG ryggstöd med kudde 2 st
DELAKTIG armstöd med kudde 1 st
DELAKTIG sidobord 1 st

DELAKTIG 3-sits soffa 
Totalt pris inkl. klädsel
HILLARED antracit 592.596.86 8.495:-

HILLARED mörkblå 592.596.91 8.495:-

TALLMYRA vit/svart 492.596.96 7.995:-
GUNNARED beige 092.890.68 7.995:-
GUNNARED ljus brunrosa 992.893.56 7.995:-
GUNNARED mellangrå 892.895.02 7.995:-

Delar som ingår i denna kombination

DELAKTIG 3-sits plattform 1 st
DELAKTIG ryggstöd med kudde 3 st
DELAKTIG armstöd med kudde 2 st

DELAKTIG 3-sits soffa med sidobord/lampa
Totalt pris inkl. klädsel
HILLARED antracit 092.597.59 9.244:-
HILLARED mörkblå 192.597.68 9.244:-
TALLMYRA vit/svart 292.597.77 8.794:-
GUNNARED beige 192.890.77 8.794:-
GUNNARED ljus brunrosa 992.893.61 8.794:-
GUNNARED mellangrå 792.895.07 8.794:-

Delar som ingår i denna kombination

DELAKTIG 3-sits plattform 1 st
DELAKTIG ryggstöd med kudde 3 st
DELAKTIG armstöd med kudde 1 st
DELAKTIG sidobord 1 st
DELAKTIG golvlampa 1 st

Total storlek: 204×84×79 cm

I denna kombination får du allt: en bekväm och kompakt 
2-sits soffa med ett sidobord där du kan placera en kopp 
te, en bok och dina läsglasögon så att du har allt du behö-
ver nära till hands. Perfekt för små utrymmen.
Total storlek: 169×84×79 cm

Den här soffan kan bli exakt den soffa du letat efter för 
att göra ditt hem mer praktiskt och bekvämt. Ryggstöden 
kan sättas fast på bägge sidor av stommen så att du kan 
använda soffan från bägge sidor. När du vill kan du också 
byta plats på sidobordet och armstödet eller flytta lampan 
från den medföljande lampfoten till soffstommen.
Total storlek: 224×84×79 cm

KOMBINATIONER
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DELAKTIG schäslong med armstöd 
Totalt pris inkl. klädsel
HILLARED antracit  892.599.15 5.245:-
HILLARED mörkblå 292.599.23 5.245:-
TALLMYRA vit/svart 092.599.38 4.795:-
GUNNARED beige 692.890.32 4.795:-
GUNNARED ljus brunrosa 092.893.27 4.795:-
GUNNARED mellangrå 492.894.72 4.795:-

Delar som ingår i denna kombination

DELAKTIG 2-sits plattform 1 st
DELAKTIG ryggstöd med kudde 1 st
DELAKTIG armstöd med kudde 1 st

DELAKTIG schäslong med sidobord och lampa  
Totalt pris inkl. klädsel
HILLARED antracit 992.598.68 5.594:-
HILLARED mörkblå 992.598.92 5.594:-
TALLMYRA vit/svart 892.599.01 5.594:-
GUNNARED beige 592.890.37 5.594:-
GUNNARED ljus brunrosa 092.893.32 5.594:-
GUNNARED mellangrå 392.894.77 5.594:-

Delar som ingår i denna kombination

DELAKTIG 2-sits plattform 1 st
DELAKTIG ryggstöd med kudde 1 st
DELAKTIG sidobord 1 st
DELAKTIG golvlampa 1 st

Lösningen har ett sidobord som kan sättas fast på bägge 
sidor av stommen och en lampa som kan riktas så att du 
får ljuset dit du vill. Du kan också välja om du vill sätta 
fast lampan i stommen eller i den medföljande lampfoten. 
Sedan är det bara att koppla av.
Total storlek: 149×104×79 cm

Schäslongen – perfekt för en tupplur eller en avkopplande 
filmkväll. Armstödet kan sättas fast på den sida som pas-
sar dig bäst.
Total storlek: 149×84×79 cm

KOMBINATIONER



ALLA DELAR OCH PRISER

PLATTFORMAR

DELAKTIG plattform fåtölj. 94×84, sitshöjd 42 cm.

HILLARED antracit 292.623.55 2.795:-
HILLARED mörkblå 792.623.48 2.795:-
TALLMYRA vit/svart 992.623.52 2.795:-
GUNNARED beige 492.890.47 2.795:-
GUNNARED ljus brunrosa 192.893.41 2.795:-
GUNNARED mellangrå 292.894.87 2.795:-

DELAKTIG 2-sits plattform.  149×84, sitshöjd 42 
cm.
HILLARED antracit 092.654.06 3.595:-
HILLARED mörkblå 492.654.09 3.595:-
TALLMYRA vit/svart 892.654.12 3.595:-
GUNNARED beige 992.889.98 3.595:-
GUNNARED ljus brunrosa 092.893.70 3.595:-
GUNNARED mellangrå 592.894.38 3.595:-

DELAKTIG 3-sits plattform. 204×84, sitshöjd 42 cm.

HILLARED antracit 492.662.01 4.895:-
HILLARED mörkblå 592.662.05 4.895:-
TALLMYRA vit/svart 792.662.09 4.895:-
GUNNARED beige 792.890.03 4.895:
GUNNARED ljus brunrosa 992.893.75 4.895:
GUNNARED mellangrå 592.894.43 4.895:

ARM- OCH RYGGSTÖD MED KUDDE

DELAKTIG armstöd med kudde. 

HILLARED antracit 092.599.62 500:-
HILLARED mörkblå 892.599.58 500:-
TALLMYRA vit/svart 792.599.54 500:-

GUNNARED beige 792.890.22 500:-

GUNNARED ljus brunrosa 192.893.17 500:-

GUNNARED mellangrå 592.894.62 500:-

DELAKTIG ryggstöd med kudde. 

HILLARED antracit 892.599.39 700:-
HILLARED mörkblå 092.599.43 700:-
TALLMYRA vit/svart 192.599.47 700:-

GUNNRAED beige 692.890.27 700:-

GUNNARED ljus brunrosa 192.893.22 700:-

GUNNARED mellangrå 492.894.67 700:-

PÅBYGGNADSPRODUKTER

DELAKTIG sidobord för stomme. 47×22 cm.

Svart 003.860.97 500:-

DELAKTIG LED golvlampa. H 160 cm. Höjden går att 
justera efter vad du har för behov av belysning. Du kan 
även fästa golvlampan direkt i någon av stommarna 
DELAKTIG med hjälp av den medföljande klämman. 
Ljuskälla medföljer. LED livstid ca. 25,000 timmar. 

Svart 003.965.86 799:-

KLÄDSLAR

DELAKTIG klädsel för sittkudde, fåtölj.

HILLARED antracit 603.858.96 500:-

HILLARED mörkblå 703.948.19 500:-
TALLMYRA vit/svart 503.948.20 300:-
GUNNARED beige 104.300.33 300:-
GUNNARED ljus brunrosa 804.265.08 300:-
GUNNARED mellangrå 204.264.98 300:-

DELAKTIG klädsel för sittkudde, 2-sits soffa.

HILLARED antracit 503.858.92 800:-
HILLARED mörkblå 903.947.95 800:-
TALLMYRA vit/svart 703.947.96 400:-
GUNNARED beige 204.300.37 400:-
GUNNARED ljus brunrosa 004.265.07 400:-
GUNNARED mellangrå 204.265.06 400:-

DELAKTIG klädsel för sittkudde, 3-sits soffa.

HILLARED antracit 803.859.04 1.000:-

HILLARED mörkblå 803.948.09 1.000:-
TALLMYRA vit/svart 003.948.08 600:-
GUNNARED beige 404.300.41 600:-
GUNNARED ljus brunrosa 404.265.10 600:-
GUNNARED mellangrå 604.265.09 600:-

DELAKTIG klädsel ryggstöd/kudde.

HILLARED antracit 803.859.04 200:-

HILLARED mörkblå 503.948.39 200:-
TALLMYRA vit/svart 003.948.08 200:-

GUNNARED beige 904.300.29 200:-

GUNNARED ljus brunrosa 904.264.90 200:_

GUNNARED mellangrå 104.264.89 200:-

DELAKTIG klädsel armstöd/kudde.

HILLARED antracit 803.896.19 150:-

HILLARED mörkblå 603.948.29 150:-
TALLMYRA vit/svart 403.948.30 100:-

GUNNARED beige 704.300.25 100:-

GUNNARED ljus brunrosa 604.264.82 100:-

GUNNARED mellangrå 804.264.81 100:-

Bredd × djup × höjd
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BRA ATT VETA

Våra möbeltyger 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 klarar 15 000 cykler är lämpligt för 
möbler som måste klara vardagens påfrestningar hemma 
– 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.

Tvättråd
Motståndskraft mot 
nötning (cykler)

Ljushärdighet 
(0-6)

HILLARED: Multifiberblandad och garnfärgad struktur i olika toner. Maskintvätt 40°C. 30 000 5

TALLMYRA: Mjuk chenillekvalitet med diskret lyster och varm känsla med tvåtonseffekt. Maskintvätt 40°C. 30 000 5

Hållbara på olika sätt
Tuffa tester är ett viktigt sätt att kontrollera hållbar-
heten hos våra tygklädslar, men de berättar inte allt. 
Hållbarheten beror också på material, konstruktion och 
användningssätt. Tjocka, tättvävda tyger med slät yta är 
mest motståndskraftiga mot nötning. Tyger med en bland-
ning av natur- och syntetfibrer klarar nötning bättre än 
tyger med enbart naturfibrer. 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.
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