
Alla produkter som visas här kanske inte finns i 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.

Skräddarsy din utesoffa 
SOLLERÖN modulsoffserie för utomhusbruk består av olika sektioner som du kan an-
vända var för sig eller kombinera för att skapa en sittlösning som matchar dina behov 
perfekt. Vill du ha en mysig soffhörna att krypa upp i? En soffa för två? Eller kanske 
strunta i soffan och välja flera fåtöljer i stället? Du väljer själv! Det är lätt att ta isär 
sektionerna och sätta ihop dem på nya sätt. Soffbordet är något högre än normalt 
och fungerar därför också som extra matbord.

Bekväm och lättskött
SOLLERÖN serien är gjord i handflätad plastrotting som har samma uttryck 
som naturlig rotting. Den är vädertålig och lätt att hålla ren. Lite vatten och milt 
rengöringsmedel är allt som behövs för att hålla de här möblerna fina. Komplettera 
med JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA eller HÅLLÖ sitt- och 
ryggdyner för bästa komfort. Använd dekorativa kuddar som exempelvis FUNKÖN, 
SÖTHOLMEN och FESTHOLMEN för att göra soffan ännu mer personlig. De flesta 
dynöverdragen är avtagbara och kan maskintvättas. Smart förvaringen under sitsen.

Köphjälp

SOLLERÖN
Utemöbler



2

Så här bygger du

Kombinationer

=+ + + +

Du kan kombinera SOLLERÖN sektioner till en modulsoffa som 
matchar dina behov perfekt.

Om du senare vill ändra din kombination är det enkelt att ta isär 
sektionerna och sedan sätta ihop dem igen på ett helt nytt sätt.

För bästa komfort. Att fixa i ordning en mysig sittplats utom-
hus är inte alls svårt. En eller flera fåtöljer ger dig en bekväm 
och sittvänlig lösning. Inte minst eftersom sitshöjden och den 
vinklade ryggen har designats för att ge en avkopplande sitt-
position. Yttermått: 99×82×80 cm.
Denna kombination HÅLLÖ dynor 2.195:-
KUDDARNA dynor 3.451:-
FRÖSÖN/DUVHOLMEN dynor 2.455:-
JÄRPÖN/DUVHOLMEN dynor 2.675:-

Inköpslista:
SOLLERÖN sektion med armstöd set om 2, brun eller mörkgrå 1 st
SOLLERÖN 1-sits sektion, brun eller mörkgrå 1 st
HÅLLÖ ryggdyna 62×42 cm, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN eller
JÄRPÖN/DUVHOLMEN ryggdyna 62×44 cm 1 st
HÅLLÖ, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN eller
JÄRPÖN/DUVHOLMEN sittdyna 62×62 cm 1 st

Smart förvaring. Förvaringen under sitsen är perfekt för dynor, 
filtar och andra saker du vill ha nära till hands.
Yttermått: 162×82×80 cm. 
Denna kombination HÅLLÖ dynor 3.595:-
KUDDARNA dynor 3.451:- 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN dynor 4.115:-
JÄRPÖN/DUVHOLMEN dynor 4.555:-

Inköpslista:
SOLLERÖN sektion med armstöd set om 2, brun eller mörkgrå 1 st
SOLLERÖN 1-sits sektion, brun eller mörkgrå 2 st
HÅLLÖ ryggdyna 62×42 cm, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN eller
JÄRPÖN/DUVHOLMEN ryggdyna 62×44 cm 2 st
HÅLLÖ, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN eller
JÄRPÖN/DUVHOLMEN sittdyna 62×62 cm 2 st

Ska du ha fest? 
Skapa plats för familj och vänner med den här generösa kom-
binationen med fotpall och massor av utrymme. Eller gör en 
egen kombination – möjligheterna är många fler än du anar. 
Yttermått: 162/287×82×80 cm.  
Denna kombination HÅLLÖ dynor 9.195:-
KUDDARNA dynor 8.763:-
FRÖSÖN/DUVHOLMEN dynor 10.755:-
JÄRPÖN/DUVHOLMEN dynor 12.075:-

Inköpslista:
SOLLERÖN sektion med armstöd set om 2, brun eller mörkgrå 1 st
SOLLERÖN 1-sits sektion, brun eller mörkgrå 4 st
SOLLERÖN hörnsektion, brun eller mörkgrå 1 st
SOLLERÖN fotpall, brun eller mörkgrå 1 st
HÅLLÖ ryggdyna 62×42 cm, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN eller
JÄRPÖN/DUVHOLMEN ryggdyna, 62×44 cm 6 st
HÅLLÖ, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN eller 
JÄRPÖN/DUVHOLMEN sittdyna 62×62 cm 6 st

Dags att slappna av? Med SOLLERÖN fotpall kan du enkelt 
skapa en schäslong i ena änden av soffan.
Yttermått: 223×144×80 cm
Denna kombination HÅLLÖ dynor 5.895:-
KUDDARNA dynor 5.628:- 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN dynor 6.815:-
JÄRPÖN/DUVHOLMEN dynor 7.585:-

Inköpslista:
SOLLERÖN sektion med armstöd set om 2, brun eller mörkgrå 1 st
SOLLERÖN 1-sits sektion, brun eller mörkgrå 3 st
SOLLERÖN fotpall, brun eller mörkgrå 1 st
HÅLLÖ ryggdyna 62×42 cm, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN eller
JÄRPÖN/DUVHOLMEN ryggdyna 62×44 cm 3 st
HÅLLÖ, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN eller
JÄRPÖN/DUVHOLMEN sittdyna 62×62 cm 4 st
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Alla delar och priser

SOLLERÖN armstödssektion,  2 pack, utomhus. 
B18×D82×H53 cm. 
Brun 103.864.50 795:-
Mörkgrå 604.245.86 795:-

SOLLERÖN 1-sits sektion, utomhus. B62×D62×H32 cm.
Sitshöjd 32 cm. Praktiskt förvaringsutrymme under sitsen 
TOSTERÖ förvaringsväska för dynor 62×62 cm passar 
perfekt.
Brun 603.736.24 1.100:-
Mörkgrå 504.245.96 1.100:-

SOLLERÖN hörnsektion, utomhus. B62×D62×H32 cm. 
Sitshöjd 32 cm. Praktiskt förvaringsutrymme under sitsen 
TOSTERÖ förvaringsväska för dynor 62×62 cm passar 
perfekt.
Brun 203.736.21 1.500:-
Mörkgrå 204.245.93 1.500:-

SOLLERÖN fotpall, utomhus. B62×D62×H32 cm. Praktiskt 
förvaringsutrymme under sitsen. TOSTERÖ förvaringsväska 
för dynor 62×62 cm passar perfekt.
Brun 403.736.15 700:-
Mörkgrå 904.245.99 700:-

SOLLERÖN soffbord, utomhus.  B62×L92×H51 cm. 
Toppskiva i härdat glas.
Antracit/brun 803.736.18 900:-
Antracit/mörkgrå 404.245.92 900:-

HÅLLÖ ryggdyna, utomhus. 62×42 cm, tjocklek 8 cm. 
Avtagbar klädsel. Maskintvätt, max 40°C. Dynan håller 
längre eftersom du kan använda båda sidor genom att 
vända på den.
Svart 802.644.93 100:-

HÅLLÖ sittdyna, utomhus. 62×62 cm, tjocklek 8 cm.
Avtagbar klädsel. Maskintvätt, max 40°C. Dynan håller 
längre eftersom du kan använda båda sidor genom att 
vända på den.

Svart 602.645.40 200:-

KUDDARNA ryggdyna. 62×44 cm. Tjocklek 6 cm. Dynan 
håller längre eftersom du kan använda båda sidor genom 
att vända på den.
Beige 404.110.47 79:-
Grå 304.110.62 79:-

KUDDARNA sittdyna. 62×62 cm. Tjocklek 8 cm. Avtagbar 
klädsel. Maskintvätt, max 40°C. Sittdynan ligger stadigt på 
plats, eftersom den har antiglid-prickar på undersidan.
Beige 404.111.08 149:-
Grå 304.111.23 149:-

FRÖSÖN fodral säljs separat från DUVHOLMEN innerkudde,  
vilket gör det enkelt att ändra utseende och hålla överdragen 
fräscha.

FRÖSÖN fodral för ryggdyna. 62×44 cm. Komplettera med  
DUVHOLMEN innerkudde för ryggdyna 62×44 cm. Säljs 
separat. Maskintvätt, max 40°C.
Beige 703.917.12 90:-
Mörkgrå 003.917.15 90:-
Röd 603.918.02 90:-
Blå 303.918.32 90:-

DUVHOLMEN innerkudde för ryggdyna. 62×44 cm. 
Tjocklek 14 cm. Komplettera med  FRÖSÖN eller JÄRPÖN 
fodral för ryggdyna 62×44 cm. Säljs separat.

103.918.33 130:-

FRÖSÖN fodral för sittdyna. 62×62 cm. Komplettera med  
DUVHOLMEN innerkudde för sittdyna 62×62 cm.
Säljs separat. Maskintvätt, max 40°C.
Beige 903.917.11 140:-
Mörkgrå 403.917.18 140:-
Röd 603.917.84 140:-
Blå 103.918.14 140:-

DUVHOLMEN innerkudde för sittdyna. 62×62 cm. Tjocklek 
12 cm. Komplettera med  FRÖSÖN eller JÄRPÖN fodral för 
sittdyna 62×62 cm. Säljs separat.

503.918.50 200:-

JÄRPÖN fodral säljs separat från DUVHOLMEN innerkudde, 
vilket gör det enkelt att ändra utseende och hålla överdraget 
fräscht.

JÄRPÖN fodral för stolsdyna. 50×50 cm. Komplettera 
med DUVHOLMEN innerkudde 50×50 cm. Säljs separat. 
Maskintvätt, max 40°C.
Vit 304.453.02 140:-
Anracit 204.453.12 140:-
Brunröd 204.453.07 140:-

DUVHOLMEN innerkudde för stolsdyna. 50×50 cm. 
Tjocklek 5 cm. Komplettera med FRÖSÖN eller JÄRPÖN 
fodral för sittdyna 50×50 cm. Säljs separat.

604.178.97 80:-

JÄRPÖN fodral för stolsdyna. 62×62 cm. Komplettera med  
DUVHOLMEN innerkudde 62×62. Säljs separat. Maskintvätt, 
max 40°C.
Vit 904.453.18 250:-
Antracit 004.453.27 250:-
Brunröd 904.453.23 250:-

DUVHOLMEN innerkudde för sittdyna. 62×62 cm. Tjocklek 
12 cm. Komplettera med FRÖSÖN eller JÄRPÖN fodral för 
sittdyna 62×62 cm. Säljs separat.

503.918.50 200:-

JÄRPÖN fodral för ryggdyna. 62×44 cm.Komplettera 
med DUVHOLMEN innerkudde 62×44 cm. Säljs separat. 
Maskintvätt, max 40°C.
Vit 404.452.88 200:-
Antracit 504.452.97 200:-
Brunröd 404.452.93 200:-

DUVHOLMEN innerkudde för ryggdyna. 62×44 cm. 
Tjocklek 14 cm. Komplettera med FRÖSÖN eller JÄRPÖN 
fodral för ryggdyna 62×44 cm. Säljs separat.

103.918.33 130:-



Skötselråd - SOLLERÖN

Det bästa sättet att förlänga livet på din utomhusmöbel är att 
rengöra den regelbundet och inte lämna den oskyddad utom-
hus mer än nödvändigt.

Förvaring
SOLLERÖN stomme:
Förvara om möjligt dina SOLLERÖN möbler på en torr och sval 
plats inomhus. Om de förvaras utomhus, se till att placera dem 
lutande och använd helst vattentäta överdrag. Se till att luft kan 
cirkulera för att undvika kondens. Vid minusgrader kan plast 
försvagas och rekommenderas därför inte som skydd.

Dynor:
När säsongen är över förvara dynorna på en sval torr plats in-
omhus. I en förvaringsväska eller förvaringslåda för att skydda 
dem mot  smuts och damm. Kontrollera att dynorna är helt 
torra innan de läggs undan i förvaringslådan.

Rengöring
Rengör med mild tvållösning. JÄRPÖN, FRÖSÖN och HÅLLÖ 
dynfodral för rygg och sittdynor, och KUDDARNA dynfodral för 
sittdyna är avtagbara och kan tvättas i maskin.

Underhåll
Inget underhåll krävs.

Reparation
Stålstommen skyddas från rost med lackad plastfärg. Om lack-
en av någon anledning skulle lossna är stålet oskyddat och rost 
kan uppstå. För att reparera skadan: rengör med en trasa och 
måla området igen för att återställa skyddet.

Obs!
Bordsskivan på SOLLERÖN soffbord är gjord i härdat glas. 
Hantera glaset försiktigt. En skadad kant eller repad yta kan i 
exceptionella fall få glaset att plötsligt splittras. Men bara i små 
bitar, aldrig i vassa skärvor. Undvik stötar från sidan – det är där 
glaset är som mest ömtåligt. Dessutom är bordet inte gjort för 
att bära ett parasoll, exempelvis modeller som man fäster vid 
kanten av bordet.

Förvaringsväska och förvaringslåda
TOSTERÖ förvaringsväska för dynor. 62×62 cm, höjd 
25 cm. Passar i SOLLERÖN 1-sits sektion, hörnsektion och 
och fotpall.
Svart 604.098.21 249:-

TOSTERÖ förvaringsväska för dynor. 116×49 cm, höjd 
35 cm. Passar i ÄPPLARÖ förvaringsbänk 128×57 cm.
Svart 202.923.28 249:-

TOSTERÖ förvaringslåda. 129×44 cm, höjd 79 cm.
Svart 104.114.40 399:-

TOSTERÖ  vattentätta överdrag
TOSTERÖ överdrag för fåtöljer och stolar. 109×85 cm, höjd 
90 cm. Passar fåtöljer för utomhusbruk med max. bredd 109 
cm, max. djup 85 cm och max. höjd 90 cm.
Svart 004.279.22 249:-

TOSTERÖ överdrag för 2-sitssoffa. 170×100 cm, höjd 87 cm. 
Passar 2-sitssoffor för utomhusbruk med max. bredd 170 
cm, max. djup 100 cm och max. höjd 87 cm. 
Svart 104.279.26 349:-

TOSTERÖ överdrag för 3-sitshörnsoffa och 3-sitssoffa. 
260×165 cm, höjd 85 cm. Passar till exempel 3-sitssoffor 
tillsammans med en fåtölj och ett soffbord för utomhusbruk 
med en total max. längd 260 cm, max. bredd 165 cm och 
max. höjd 85 cm.
Svart 304.114.96 499:-
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