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En bäddsoffa för alla aktiviteter
FLOTTEBO bäddsoffa är utformad för att vara lika flexibel som den 
är bekväm. De lösa ryggkuddarna gör soffan lika bra att slappa i 
som att sova på. Det stora förvaringsutrymmet under sätet har 
gott om plats för alla saker du vill gömma, men ändå ha nära till 
hands. Så luta dig tillbaka och titta på en film eller chatta med din 
bästa vän. Skicka ett mail eller ta en tupplur. FLOTTEBO bädd-
soffa är som gjord för livets alla aktiviteter.

Alltid bekväm
FLOTTEBO bäddsoffa är bekväm oavsett om du vill sitta, luta dig 
tillbaka eller ligga ner. Du får stöd på rätt ställen från pocket-
resårerna som rör sig oberoende och följer din kropp. De lösa 
ryggkuddarna gör det också enkelt att justera sittdjupet och 
ryggstödet. På ryggkuddarnas undersida sitter ett halkfritt mate-
rial som gör att de inte glider. Du kan luta dig mot kuddarna utan 
att de flyttar på sig. Allt du behöver göra för att förvandla soffan 
till en rymlig säng är att ta bort ryggkuddarna. Snabb och enkelt! 

 

KÖPHJÄLP

MODELLER
Bäddsoffa 90×200 cm
Bäddsoffa 120×200 cm
Sidobord

 

Avtagbar klädsel

Välj klädsel

Tvättbar klädsel 

Pocketresårer

Lagervara

Beställningsvara

FLOTTEBO
Bäddsoffsserie
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Det är enkelt att bädda ut FLOTTEBO bäddsoffa till en rym-
lig och bekväm säng. Ta bara bort ryggkuddarna, och lägg 
dig sedan i sängen och njut av en god natts sömn. 

SÅ HÄR BÄDDAR DU

Under sitsen finns ett stort förvaringsutrymme med gott om 
plats för täcke och kuddar. Håll i handtagen och lyft upp sitsen 
så kommer du lätt åt förvaringsutrymmet.
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KOMBINATIONER

FLOTTEBO bäddsoffa.
Totalmått: B90×D200×H79, sits H46cm.
Bäddmått: 90×200 cm.

Totalt pris inkl. klädsel:  
GUNNARED mellangrå 092.272.83 4.995:-
VISSLE mörkgrå 592.974.81 3.995:-
VISLE lila 992.974.84 3.995:-

FLOTTEBO bäddsoffa.
Totalmått: B120×D200×H79, sits H46cm.
Bäddmått: 120×200 cm.

Totalt pris inkl. klädsel:  
GUNNARED mellangrå 392.974.58 5.995:-
VISSLE mörkgrå 192.974.64 4.995:-
VISSLE lila 692.974.71 4.995:-

FLOTTEBO bäddsoffa med sidobord.
Totalmått: B90×D200×H79, sits H46cm.
Bäddmått: 90×200 cm.

Totalt pris inkl. klädsel: 
GUnnARED mellangrå 492.974.48  5.295:-
VISSLE mörkgrå 892.974.51 4.295:-
VISSLE lila 292.974.54 4.295:-

FLOTTEBO bäddsoffa med sidobord.
Totalmått: B120×D200×H79, sits H46cm.
Bäddmått: 120×200 cm.

Totalt pris inkl. klädsel: 
GUnnARED mellangrå 893.007.50 6.295:-
VISSLE mörkgrå 492.974.29 5.295:-
VISSLE lila 792.974.37 5.295:-



ALLA DELAR OCH PRISER

SIDOBORD

FLOTTEBO sidobord, B32×L27, H67 cm. Du kan vin-
kla sidobordet i olika riktningar och anpassa det efter 
vad du gör. Du kan välja i vilket av soffans hörn som du 
vill placera bordet, så att det passar dig och ditt hem.

Björkplywood 703.425.33 300:-
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TYGER OCH KVALITET

Tvättråd

Motståndskraft 
mot nötning 
(cykler)

Ljusbeständighet 
(0-6)

GUnnARED mellangrå: 100% polyester. Maskintvätt 40°C 50,000 5

VISSLE mörkgrå: 100% polyester. Maskintvätt 40°C 50,000 5

VISSLE lila: 100% polyester. Maskintvätt 40°C 50,000 5

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.

KLÄDSEL

FLOTTEBO klädsel för bäddsoffa, 90×200 cm.

GUnnARED mellangrå 904.423.29  1.795:-
VISSLE mörkgrå 604.417.41 795:-
VISSLE lila 104.417.29 795:-

FLOTTEBO klädsel för bäddsoffa, 120×200 cm.

GUnnARED mellangrå 404.423.22 2.195:-
VISSLE mörkgrå 104.417.34 1.195:-
VISSLE lila 404.417.23 1.195:-

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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