
Med plats för många
NOCKEBY soffa har tjocka dynor och generösa mått som 
ger gott om plats för alla att sitta bekvämt under långa 
stunder. Perfekt för att njuta av en film tillsammans eller 
att sitta och prata långt in på natten. Modern design, 
förkromade ben eller träben, avtagbar och tvättbar klädsel 
gör NOCKEBY till en väldigt praktisk och tilltalande möbel 
i ditt hem.

Mjukt stöd och extra komfort
NOCKEBY soffa ger dig mjukt stöd och extra komfort 
perfekt för att umgås, ta en eftermiddagslur eller bara att 
sitta och läsa. De tjocka dynorna har en kärna av pocket-
resårer och kallskum som gör att de håller form och 
komfort i många år. Du kan välja mellan två klädslar 
som båda framhäver soffans moderna design och gör det 
enkelt att koordinera med resten av hemmet. Klädslarna är 
avtagbara och kan tvättas i maskin.

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.
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TYGER OCH KVALITET

Tvättråd
Motståndskraft mot 
nötning (cykler)

Ljusbeständighet        
(0-8)

LEJDE: Slitstarkt bomull- och polyestertyg. Maskintvätt, 40°C 30.000 5

TALLMYRA: Slitstarkt bomull- och polyestertyg med en mjuk yta. Maskintvätt, 40°C 30.000 5

ALLA DELAR OCH PRISER
Bredd×Djup×Höjd i cm
Sitshöjd 44 cm

3-sits soffa med 
schäslong, vänster
277×175/97×82

Inklusive klädsel och ben Förkromade ben Träben Extra klädsel
TALLMYRA vit/svart 291.292.53 8.495:- 391.292.57 8.495:- 2.495:-
TALLMYRA rostbrun 191.504.24 8.495:- 091.504.29 8.495:- 2.495:-
LEJDE mörkbeige 792.530.18 9.495:- 892.530.13 9.495:- 3.495:-
LEJDE mörkgrå 692.529.05 9.495:- 092.529.08 9.495:- 3.495:-

3-sits soffa med 
schäslong, höger
277×97/175×82

Inklusive klädsel och ben Förkromade ben Träben Extra klädsel
TALLMYRA vit/svart 191.292.63 8.495:- 491.292.66 8.495:- 2.495:-
TALLMYRA rostbrun 991.504.44 8.495:- 891.504.49 8.495:- 2.495:-
LEJDE mörkbeige 592.530.24 9.495:- 592.530.19 9.495:- 3.495:-
LEJDE mörkgrå 392.529.83 9.495:- 492.529.87 9.495:- 3.495:-

3-sits soffa
251×97×82

Inklusive klädsel och ben Förkromade ben Träben Extra klädsel

TALLMYRA vit/svart 191.292.82 6.295:- 091.292.87 6.295:- 1.795:-

TALLMYRA rostbrun 091.505.04 6.295:- 991.505.09 6.295:- 1.795:-

LEJDE mörkbeige 292.530.25 6.995:- 692.530.28 6.995:- 2.495:-
LEJDE mörkgrå 192.528.99 6.995:- 392.529.02 6.995:- 2.495:-

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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