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KLÄDSEL

SANDBACKEN klädsel 3-sitssoffa.

FRILLESTAD ljusgrå 203.362.52 1.195:-
LOFALLET beige 203.361.86 595:-

SANDBACKEN klädsel för hörnsoffa och hörn-
bäddsoffa.
FRILLESTAD ljusgrå 203.362.47 1.695:-
LOFALLET beige 603.361.94 995:-

MADRASS

BOMSUND madrass 71×201, 10 cm tjock. Passar 
3-sitssoffa och hörnsoffa.

303.361.62 350:-

BOMSUND madrass 71×131, 10 cm tjock 
Komplettera med denna madrass om du skall använda 
den som hörnbäddsoffa.

103.361.58 300:-

BOMSUND madrass 71×71, 10 cm tjock. Passar 
fotpallen.

403.361.66 150:-

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.

Tvättråd

Motståndskraft
mot nötning
(cykler)

Ljusbeständighet 
(0-6)

FRILLESTAD: 60% polyester, 40% bomull Maskintvätt, 40°C. 25 000 5

LOFALLET: 55% bomull, 45% polyester Maskintvätt, 40°C. 25.000 5

TYGER OCH KVALITET
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-
fi 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.

Du kan använda fotpallen som en extra 
sittplats eller som en bekväm förlängning av 
soffan. Välj om du vill placera den på höger 
eller vänster sida, eller lossa den från soffan 
och använd helt fristående. Fotpallen har 
ett extra förvaringsutrymme under sitsen. 
Medföljer hörnsoffa och hörnbäddsoffa.

Version VÅ
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Alla produkter (som visas här) kanske inte fi nns på varuhuset. Kontakta personalen eller gå in på 
IKEA.se för mer information. För mer produktinformation, se prislappen och IKEA.se. Alla delar kräver 
montering.

Generös och rymlig
SANDBACKEN soffa har stora mjuka ryggkuddar med dekorativa 
sömmar och överdrag med ett mjukt fall. Designen är nätt, men 
soffan känns ändå rymlig. Metallramen gör den stabil och håll-
bar, men lätt att lyfta när du vill möblera om eller kanske fl yttar 
till ett nytt hem. Behöver soffan fungera som en extra säng? Välj 
då bäddsoffan som kan förvandlas till en skön säng. Sitsen med 
fjädrar och skum gör att du sitter och sover bekvämt.

Hållbar hela vägen
SANDBACKEN soffa är tillverkad av lätta och slitstarka material. 
De platta paketen som soffan kommer i gör det lättare för dig att 
transportera och bära in den i ditt hem. Det gör också våra trans-
porter effektivare vilket innebär att vi kan hålla koldioxid-utsläp-
pen nere och priserna låga. Soffan är också konstruerad så att du 
enkelt kan sortera och återvinna materialen. Hållbart hela vägen!

KÖPHJÄLP

MODELLER
3-sits soffa
Hörnsoffa
Hörnbäddsoffa

Avtagbar klädsel

Välj klädsel

Tvättbar klädsel

Förvaring i fotpallen

Lagervara

SANDBACKEN
Soffserie
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Det är enkelt att bädda ut SANDBACKEN hörnbäddsoffa 
till en skön säng. Börja med att dra ut sängramen, och 
fäll sedan enkelt ut benen och placera sängramen på plats 
och fäst den i soffan - nu är sängen redo för en god natts 
sömn.

SÅ HÄR DU BÄDDAR UT
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KOMBINATIONER

Totalt pris inkl. klädsel:
FRILLESTAD ljusgrå 892.178.31 3.695:-
LOFALLET beige 392.178.38 2.995:-

Delar som ingår i denna kombination
BOMSUND klädsel 1 st
BOMSUND stomme för hörnsoffa 1 st
BOMSUND madrass 71×201 cm 1 st
BOMSUND madrass 71×71 cm 1 st
SANDBACKEN plymåset 1 st
SANDBACKEN klädsel för hörnsoffa 1 st

Totalt pris inkl. klädsel:
FRILLESTAD ljusgrå 192.178.96 4.195:-
LOFALLET beige 792.179.02 3.495:-

Delar som ingår i denna kombination
BOMSUND klädsel 1 st
BOMSUND stomme för hörnsoffa 1 st
BOMSUND madrass 71×131 cm 1 st
BOMSUND madrass 71×201 cm 1 st
BOMSUND madrass 71×71 cm 1 st
SANDBACKEN plymåset 1 st
SANDBACKEN klädsel för hörnsoffa 1 st

Totalt pris inkl. klädsel:
FRILLESTAD ljusgrå 692.177.90 2.895:-
LOFALLET beige 992.178.02 2.295:-

Delar som ingår i denna kombination
BOMSUND klädsel 1 st
BOMSUND madrass 71×201 cm 1 st
BOMSUND 3-sits stomme 1 st
SANDBACKEN plymåset 1 st
SANDBACKEN klädsel för 3-sitssoffa 1 stSANDBACKEN 3-sits soffa. 

Totalmått: B212×D78×H69, sitshöjd 43 cm.

SANDBACKEN hörnsoffa.
Totalmått: B212×D149/78×H69, sitshöjd 43 cm.

SANDBACKEN hörnbäddsoffa. 
Totalmått: B212×D149/78×H69, sitshöjd 43 cm.
Bäddmått: 70/140×200 cm.


