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Välkommen till ditt bekvämaste jag!
Rymlig och omfamnande, mjuk och välkomnande. FÄRLÖV soffa 
är snygg och bekväm, år efter år. Pocketresårerna följer kroppen 
och ger stöd där det behövs, vilket hjälper soffan att bevara sin 
inbjudande form. Det övre lagret av formskuret skum och kläd-
seln med naturligt linne ger extra komfort. Och det finns plats för 
hela familjen. Sätt dig ner och slappna av – och låt soffan locka 
fram ditt bekvämaste jag!

KÖPHJÄLP

FÄRLÖV
Soffserie

DESIGN
Francis Cayouette

MODELLER
2-sits soffa
3-sits soffa
Fåtölj
Fotpall med förvaring
Bäddsoffa

Avtagbar klädsel

Välj klädsel

Tvättbar klädsel

Bäddsoffa

Förvaring i fotpall

Pocketresårer

Läs mer i garanti-
broschyren.
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MODELLER

FÄRLÖV 2-sits soffa
Storlek: B178×D106×H88 cm, sitshöjd 48 cm.

Totalt pris inkl. klädsel
DJUPARP mörkgrå 191.926.26 6.295:-
DJUPARP mörk olivgrön 693.264.83 6.295:-
FLODAFORS grå 493.870.57 5.295:-
FLODAFORS vit 991.924.01 5.295:-

FÄRLÖV 3-sits soffa
Storlek: B218×D106×H88 cm, sitshöjd 48 cm.

Totalt pris inkl. klädsel
DJUPARP mörkgrå 991.926.51 7.295:-
DJUPARP mörk olivgrön 493.264.84     7.295:-
FLODAFORS grå 493.870.62     6.295:-
FLODAFORS vit 691.926.38 6.295:-

FÄRLÖV fotpall med förvaring
Storlek: B64×D84×H51 cm. Fotpallen har rymlig förvaring 
under sitsen och ett lock som stannar uppe när du öppnat 
det, så att du enkelt kan plocka fram och lägga tillbaka det 
du förvarar.

Totalt pris inkl. klädsel
DJUPARP mörkgrå 691.926.76 2.295:-
FLODAFORS vit 491.926.63 1.995:-

FÄRLÖV fåtölj
Storlek: B93×D101×H88 cm, sitshöjd 48 cm.

Totalt pris inkl. klädsel
DJUPARP mörkgrå 091.923.87 3.995:-
FLODAFORS vit 491.917.05 3.495:-
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Soffan görs snabbt och enkelt om till en säng för två.
Allt du behöver göra är att ta bort ryggkuddarna och sitt-
dynan och dra i handtaget under den, så fälls bädden med 
madrass ut.

SÅ HÄR BÄDDAR DU

FÄRLÖV 2-sits bäddsoffa.
Storlek B175×D109×H90 cm, sitshöjd 55 cm.
Bäddmått 140×200 cm.

Totalt pris inkl. klädsel
DJUPARP mörkgrå 492.527.32 9.495:-
DJUPARP mörk olivgrön 893.264.96 9.495:-
FLODAFORS grå 193.870.49 8.795:-
FLODAFORS vit 092.527.48 8.795:-

MODELLER

FÄRLÖV madrass

Skum  
Tvättbar  
klädsel

• Du sover gott på den 12 cm tjocka skummadrassen som har samma 
följsamma egenskaper som en sängmadrass och ger stöd och komfort till 
hela kroppen.

• Madrassen är enkel att hålla ren, eftersom du kan ta av klädseln och tvätta 
den i maskin.

 140×200 cm 403.488.19 1.000:-
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EXTRA KLÄDSEL

Klädsel till fotpall med förvaring.

DJUPARP mörkgrå 303.062.40 995:-
FLODAFORS vit 903.062.42 695:-

Klädsel till fåtölj.

DJUPARP mörkgrå 603.062.34 1.495:-
FLODAFORS vit 003.062.32 995:-

Klädsel till 2-sits soffa. 

DJUPARP mörkgrå 603.062.29 2.395:-
DJUPARP mörk olivgrön 404.786.22     2.395:-
FLODAFORS grå 004.787.18 1.395:-
FLODAFORS vit 803.062.28 1.395:-

Klädsel till 3-sits soffa.

DJUPARP mörkgrå 103.062.22 2.795:-
DJUPARP mörk olivgrön 004.787.80 2.795:-
FLODAFORS grå 504.787.87 1.795:-
FLODAFORS vit 303.062.21 1.795:-

Klädsel till 2-sits bäddsoffa.

DJUPARP mörkgrå 203.483.06        2.995:-
DJUPARP mörk olivgrön 104.786.14 2.995:-
FLODAFORS grå 404.786.17     2.295:-
FLODAFORS vit 703.483.18 2.295:-

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.

Våra tyger 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 kan klara 15 000 cykler passar som 
överdrag på möbler som måste klara vardagens påfrest-
ningar i hemmet – 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)

DJUPARP: Ett sammetstyg i 62% polyester och 38% viskos. Maskintvätt 40°C. 25,000 5

FLODAFORS: Ett garnfärgat tyg i 60% bomull, 24% polyester och 16% lin. Maskintvätt 40°C. 25,000 6
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