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Modeller
Sittmodul med förvaring 
Sittmodul med bäddfunktion 
Ryggstöd 80×80 
Armstöd 
Ryggkudde

Bäddsoffa

Förvaring

Byggbar

Pocketresårer

Avtagbar och tvättbar klädsel

Välj klädsel

Behandlat tyg

Läs mer i garantibroschyren

VALLENTUNA soffserie har all flexibilitet du kan önska och alla funk-
tioner du behöver. Använd modulerna fristående eller kombinera dem 
som du vill. Vrid, vänd och flytta. Gör en ny kombination till festen, när 
du får nattgäster eller bara får lust att förändra. Enhetlig klädsel eller 
kanske en egen färg och stil till varje modul?  
Allt är upp till dig!
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Så här bygger du

Soffserien VALLENTUNA består av fristående moduler som du 
kan kombinera till vilken form och storlek du vill. Flexibiliteten 
gör att du enkelt kan skapa en soffa som är skräddarsydd för 
dig, ditt hem och din livsstil och som du kan förändra när som 
helst. 

Lägg till funktioner som förvaring och sovplatser om du har 
behov av det och välj färg på klädsel efter tycke och smak. 
Möjligheterna att göra en personlig kombination är oändliga. 
Ett tips är att använda vårt planeringsverktyg för att utforska 
möjligheterna. Du hittar verktyget i ditt varuhus och på IKEA.se.



Kombinationer
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2-sits soffa med bäddfunktion och förvaring.
Yttermått: B186xD113/213xH84 cm. Sits H45 cm.
Hillared beige              993.901.61 9.150:-
Hillared mörkgrå          394.146.50 9.150:-
Kelinge anthracit          193.930.93 7.750:-
Kelinge rostbrun                593.930.91 7.750:-
Murum* svart 292.776.58 9.750:-
Murum* vit 092.776.64 9.750:-

2-sits soffa med förvaring.
Yttermått: B166xD93xH84 cm. Sits H45 cm.
Hillared beige              393.964.20 6.600:-
Hillared mörkgrå          793.957.01 6.600:-
Kelinge anthracit          193.964.21 5.500:-
Kelinge rostbrun                093.964.31 5.500:-
Murum* svart 092.775.36 8.000:-
Murum* vit 492.775.82 8.000:-

2-sits soffa med 2 bäddfunktioner.
Yttermått: B186xD113/213xH84 cm. Sits H45 cm.
Hillared beige              493.961.89 11.700:-
Hillared mörkgrå          293.959.49 11.700:-
Kelinge anthracit          893.961.92 10.000:-
Kelinge rostbrun                893.962.05 10.000:-
Murum* svart 492.777.18 12.500:-
Murum* vit 292.777.24 12.500:-

Sittmodul med bäddfunktion och ryggstöd.
Yttermått: B113xD93xH84 cm. Sits H45 cm.
Hillared beige              993.964.36 5.850:-
Hillared mörkgrå          893.956.87 5.850:-
Kelinge anthracit          593.964.38 5.000:-
Kelinge rostbrun                793.964.42 5.000:-
Murum* svart 592.775.05 6.250:-
Murum* vit 392.775.11 6.250:-

På följande sidor kan du se några exempel på hur VALLENTUNA 
modulsoffa kan se ut, men du kan även skapa din egen soffa 
som passar dig.

För fler färger, storlekar och kombinationsmöjligheter, se s.6

*Fast klädsel i behandlat tyg



Kombinationer
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3-sits hörnsoffa med förvaring.
Yttermått: B266xD93/193xH84 cm. Sits H45 cm.
Hillared beige              593.963.58 15.000:-
Hillared mörkgrå          793.959.61 15.000:-
Kelinge anthracit          493.964.05 12.500:-
Kelinge rostbrun                293.964.11 12.500:-

3-sits hörnsoffa med bäddfunktion och förvaring.
Yttermått: B266xD93/193xH84 cm. Sits H45 cm.
Hillared beige              393.962.22 16.250:-
Hillared mörkgrå          993.959.55 16.250:-
Kelinge anthracit          593.963.20 13.750:-
Kelinge rostbrun                293.963.31 13.750:-
Murum* svart 492.779.97 17.250:-
Murum* vit 092.780.03 17.250:-

3-sits+2-sits hörnsoffa med bäddfunktion och förvaring.
Yttermått: B193xD93xH84 cm. Sits H45 cm.
Hillared beige              793.968.52 13.700:-
Hillared mörkgrå          893.968.42 13.700:-
Kelinge anthracit          693.968.57 11.750:-
Kelinge rostbrun                993.968.51 11.750:-

3-sits soffa med bäddfunktion och förvaring.
Yttermått: B266xD113/93xH84. Sits H46 cm.
Hillared beige              193.967.13 12.150:-
Hillared mörkgrå          694.146.20 12.150:-
Kelinge anthracit          693.967.20 10.500:-
Kelinge rostbrun                593.967.25 10.500:-

*Fast klädsel i behandlat tyg
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VALLENTUNA bäddsoffa görs lätt om till en säng.

1 2 3 4

Så här bäddar du



Alla delar och priser
Bredd × Djup × Höjd i cm (inkl. ben). Benhöjd 4 cm.

Sittmodul med förvaring 80×80x46 cm. Inkl klädsel.

Hillared beige              893.966.77 2.000:-
Hillared mörkgrå          091.498.84 2.000:-
Kelinge anthracit          093.966.95 1.750:-
Kelinge rostbrun                693.967.39 1.750:-
Murum* svart 503.294.91 2.000:-
Murum* vit 104.178.47 2.000:-

Extra klädsel.

Hillared beige              004.874.02 500:-
Hillared mörkgrå          603.295.08 500:-
Kelinge anthracit          504.877.01 250:-
Kelinge rostbrun                804.877.28 250:-

Sittmodul med bäddfunktion 100x80x46 cm. Inkl klädsel. 
Bäddas enkelt ut till en säng med bäddmått 80x200 cm.
Hillared beige              093.966.76 3.250:-
Hillared mörkgrå          894.146.57 3.250:-
Kelinge anthracit          893.967.00 3.000:-
Kelinge rostbrun                593.967.30 3.000:-
Murum* svart 303.294.87 3.250:-
Murum* vit 204.178.42 3.250:-

Extra klädsel.

Hillared beige              104.874.06 750:-
Hillared mörkgrå          104.998.19 750:-
Kelinge anthracit          504.877.15 500:-
Kelinge rostbrun                504.877.44 500:-

Armstöd 80x13x64 cm. Inkl klädsel.

Hillared beige              493.900.12 500:-
Hillared mörkgrå          091.498.03 500:-
Kelinge anthracit          293.931.20 500:-
Kelinge rostbrun                593.931.09 500:-
Murum* svart 403.294.63 500:-
Murum* vit 604.174.68 500:-

Extra klädsel.

Hillared beige              404.873.82 200:-
Hillared mörkgrå          603.294.95 200:-
Kelinge anthracit          304.877.02 200:-
Kelinge rostbrun                004.877.32 200:-

Ryggstöd 80×13x84 cm. Inkl klädsel. Kan kompletteras 
med en ryggkudde per ryggstöd för ökad komfort. Passar 
samtliga sittmoduler.
Hillared beige              093.909.00 1.000:-
Hillared mörkgrå          691.498.19 1.000:-
Kelinge anthracit          493.931.43 750:-
Kelinge rostbrun                093.931.40 750:-
Murum* svart 003.294.79 1.000:-
Murum* vit 404.176.95 1.000:-

Extra klädsel.

Hillared beige              204.874.01 500:-
Hillared mörkgrå          803.295.12 500:-
Kelinge anthracit          604.877.10 250:-
Kelinge rostbrun                304.877.40 250:-

Ryggkudde 85x50 cm. Inkl klädsel.

Hillared beige              093.900.33 300:-
Hillared mörkgrå          191.498.07 300:-
Kelinge anthracit          193.931.25 250:-
Kelinge rostbrun                593.931.14 250:-
Murum* svart 503.294.67 500:-
Murum* vit 404.174.74 500:-

Extra klädsel.

Hillared beige              504.873.86 150:-
Hillared mörkgrå          903.295.16 150:-
Kelinge anthracit          204.876.89 100:-
Kelinge rostbrun                504.877.20 100:-

6

*Fast klädsel i behandlat tyg



Bra att veta

Behandlat tyg
Behandlat tyg har ett polyuretanskikt med en tunn skyddande 
beläggning som är präglad för att se ut som läder. Det är ett 
tåligt material och väldigt lätt att sköta, dammsug regelbundet 
med en mjuk borste och torka med en fuktig trasa.

Tyget har också testats och godkänts för rivstyrka, smidighet 
och färgäkthet, så att du kan vara säker på att du kommer att 
njuta av din nya soffa eller fåtölj i många år framöver.
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Skötselråd

Motstånds-
kraft mot
nötning
(cykler)

Ljus-
beständighet 
(1-8)

Murum: 100% polyester, behandlat med polyuretan. Fast klädsel med ytdjup, matt och med en stabil känsla. Damsug med en mjuk borste. 
Lätta fläckar kan avlägsnas 
med en lätt fuktad svamp med 
en mild tvållösning. 

50,000 5
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Tvättråd

Motstånds-
kraft mot
nötning
(cykler)

Ljus-
beständighet 
(1-8)

Hillared: Slitstarkt tyg med struktur i bomull, polyester, viskos och lin. Maskintvätt 40°C. 30,000 5

Kelinge: Manchestertyg i polyester som ger en varm och mjuk känsla med ett lite skinande uttryck. 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 nöt-
ning 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 hem-
met – och om det står emot mer än 30.000 cykler, är det mycket 
motståndskraftigt 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 syntetfi brer tål nötning bättre än 
enbart naturfi brer. 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.



© Inter IKEA Systems B.V. 2016-2020 Vi reserverar oss för ev. tryckfel och slutförsäljning. Våra priser kan förändras.  Se IKEA.se för aktuellt pris.


