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KLIPPAN 

Förnya din favorit
KLIPPAN är en klassisk favorit. Den har hållbara metall-
fjädrar, spänstig sits, plus en form och ett pris som passar 
många hem och plånböcker. Tygsoffans stomme köper 
du omonterad. Det gör paketet mindre och enklare att 
få hem. Du måste alltid köpa till en klädsel, eller kanske 
flera? Då är det enkelt att förnya soffan när du får lust. 
Dessutom är alla avtagbara klädslar tvättbara. Soffan  
BOMSTAD med behandlat tyg, har fast klädsel och ligger 
också omonterad i ett paket. 

MODELLER
2-sits soffa

Avtagbar klädsel

Välj klädsel

Behandlat tyg

Tvättbar klädsel

Lagervara

Läs mer i garanti-
broschyren

KÖPHJÄLP

Soffserie



ALLA DELAR OCH PRISER

2-sits soffa
Bredd×Djup×Höjd i cm 180×88×66

Sitshöjd 43 cm
Komplett med avtagbar klädsel
VISSLE grå 1.795:-
VISSLE ljusblå 1.795:-
KABUSA mörkgrå 1.995:-

Komplett med fast klädsel av behandlat tyg
BOMSTAD svart 2.995:-

Extra klädsel
VISSLE grå 495:-
VISSLE ljusblå 495:-
KABUSA mörkgrå 695:-

 

TYGER OCH KVALITET

Tvättråd

Motståndskraft 
mot nötning 
(cykler)

Ljusbeständighet 
(1-8)

VISSLE: Mycket slitstarkt tyg i polyester. Maskintvätt, 40°C. 50.000 5

KABUSA: Tyg i polyester. Maskintvätt, 40°C. 25.000 5

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.

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.
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Behandlat tyg
Behandlat tyg är ett tygmaterial med en beläggning av 
polyuretanskikt, som har präglats för att se ut som läder. 
Det är ett slitstarkt och hållbart material som är lätt att 
rengöra – dammsug regelbundet med en mjuk borste och 
torka med en fuktig trasa. Alla våra olika behandlade tyger 
har behandlats för att skydda dem och göra dem enkla för 
dig att ta hand om. De har också testats och godkänts för 
rivstyrka, flexibilitet och färgbeständighet, så du kan vara 
säker på att du kommer att njuta av din nya soffa under 
många år framöver.


