
สินค้าบางช้ินในภาพอาจไม่มีวางโชว์ในสโตร์ กรุณาติดต่อพนักงานเพ่ือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือดูในเว็บไซต์ www.IKEA.co.th ส่วนรายละเอียดข้อมูลสินค้า สามารถดูได้ในป้ายราคา
และจากเว็บไซต์ (สินค้าท่ีจำาหน่ายยังไม่ได้ประกอบ)

น่ังสบาย เพราะท้ังกว้างและนุ่ม
SANDBACKEN/ซันด์บัคเกน ซีรีส์โซฟาตัวกว้างซ่ึงมาพร้อมเบาะพิงหลังนุ่มๆ ผ้า
หุ้มสีสวยเย็บเป็นลายสวยงาม ออกแบบมาอย่างใส่ใจท้ังเร่ืองดีไซน์และความสบาย
ของคนน่ัง จึงมีสัดส่วนท่ีน่ังกว้างขวาง โครงโซฟาทำาจากเหล็ก จึงม่ันคงแข็งแรง 
แต่ยังยกและเคล่ือนย้ายง่าย เพราะมีน้ำาหนักเบา ถ้าหากอยากได้โซฟาพ่วงท่ีนอน 
ก็มีโซฟาเบดท่ีเปล่ียนจากโซฟาเป็นเตียงนอนหลังย่อมๆ ได้ง่ายๆ ท่ีน่ังท่ีสปริงตัว
กำาลังดีและโฟมท่ีมีดีเร่ืองความยืดหยุ่นซ่ึงอัดแน่นอยู่ภายในเบาะ จะช่วยมอบความ
สบายให้ได้อย่างเต็มท่ี ไม่ว่าระหว่างการน่ังหรือการนอน

คำานึงถึงความย่ังยืนทุกข้ันตอน
โซฟา SANDBACKEN/ซันด์บัคเกน ทำาจากวัสดุน้ำาหนักเบาท่ีแข็งแรงและทนทาน 
บรรจุ มาในกล่องแบนจึงสะดวกแก่การขนย้าย การบรรจุเฟอร์นิเจอร์ในบรรจุภัณฑ์
กล่อง แบนทำาให้การขนส่งสินค้าของเรามีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เราเองก็สามารถ 
ควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และราคาสินค้าให้อยู่ในระดับต่ำาได้ แม้แต่ 
การคัดแยกและรีไซเคิลโซฟาเม่ือหมดอายุการใช้งาน ก็ถูกนำามาพิจารณาในข้ันตอน 
การออกแบบโซฟาด้วยเช่นกัน ดีไซน์ของโซฟาซีรีส์น้ีจึงเอ้ือต่อการถอดแยกช้ินส่วน 
และนำาส่งไปรีไซเคิล หรืออาจกล่าวได้ว่า เราคำานึงถึงความย่ังยืนในทุกข้ันตอนการ 
สร้างสรรค์โซฟา SANDBACKEN/ซันด์บัคเกน

คู่มือการเลือกซ้ือ

สินค้าในซีรีส์
โซฟา 3 ท่ีน่ัง
โซฟาเข้ามุม
โซฟาเบดเข้ามุม

ผ้าหุ้มถอดซักได้

มีแบบผ้าหุ้มให้เลือก

ผ้าหุ้มซักได้ท่ีอุณหภูมิ 40 °C

มีท่ีเก็บของใต้เบาะสตูลวางเท้า

บรรจุมาในกล่องแบน
จึงขนกลับได้ทันที

SANDBACKEN/ซันด์บัคเกน
ชุดโซฟา
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เปล่ียนโซฟาเบด SANDBACKEN/ซันด์บัคเกน ให้เป็นเตียงนอนแสนสบาย
ได้อย่างง่ายๆ เพียงดึงโครงขาออก กางขาต้ังท้ังสองข้าง จัดวางให้เข้า
ท่ีแล้วจึงยึดโครงขาเข้ากับโซฟา เพียงไม่ก่ีข้ันตอนเตียงนอนหลังกว้างก็
พร้อมใช้งาน

จากโซฟาสู่เตียงนอน
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ชุดโซฟาตัวอย่าง

ราคารวมผ้าหุ้มโซฟา
FRILLESTAD สีเทาอ่อน 692.178.32 18,490 บาท
LOFALLET สีเบจ 392.178.43 15,490 บาท

สินค้าในชุด
ผ้าหุ้มโซฟา BOMSUND/บอมซุนด์ 1 ช้ิน
โครงโซฟาเข้ามุม BOMSUND/บอมซุนด์ 1 ช้ิน
ท่ีนอน BOMSUND/บอมซุนด์ ขนาด 70×200 ซม. 1 ช้ิน
ท่ีนอน BOMSUND/บอมซุนด์ ขนาด 70×70 ซม. 1 ช้ิน
เบาะน่ัง+พนักพิง SANDBACKEN/ซันด์บัคเกน 1 ช้ิน
ผ้าหุ้มโซฟาเข้ามุม SANDBACKEN/ซันด์บัคเกน 1 ช้ิน

ราคารวมผ้าหุ้มโซฟา
FRILLESTAD สีเทาอ่อน 992.178.97 19,990 บาท
LOFALLET สีเบจ 092.179.05 16,990 บาท

สินค้าในชุด
ผ้าหุ้มโซฟา BOMSUND/บอมซุนด์ 1 ช้ิน
โครงโซฟาเบดเข้ามุม BOMSUND/บอมซุนด์ 1 ช้ิน
ท่ีนอน BOMSUND/บอมซุนด์ ขนาด 70×130 ซม. 1 ช้ิน
ท่ีนอน BOMSUND/บอมซุนด์ ขนาด 70×200 ซม. 1 ช้ิน
ท่ีนอน BOMSUND/บอมซุนด์ ขนาด 70×70 ซม. 1 ช้ิน
เบาะน่ัง+พนักพิง SANDBACKEN/ซันด์บัคเกน 1 ช้ิน
ผ้าหุ้มโซฟาเข้ามุม SANDBACKEN/ซันด์บัคเกน 1 ช้ิน

ราคารวมผ้าหุ้มโซฟา
FRILLESTAD สีเทาอ่อน 892.177.94 12,990 บาท
LOFALLET สีเบจ 192.178.01 10,990 บาท

สินค้าในชุด
ผ้าหุ้มโซฟา BOMSUND/บอมซุนด์ 1 ช้ิน
ท่ีนอน BOMSUND/บอมซุนด์ ขนาด 70×200 ซม. 1 ช้ิน
โครงโซฟา 3 ท่ีน่ัง BOMSUND/บอมซุนด์ 1 ช้ิน
เบาะน่ัง+พนักพิง SANDBACKEN/ซันด์บัคเกน 1 ช้ิน
ผ้าหุ้มโซฟา 3 ท่ีน่ัง SANDBACKEN/ซันด์บัคเกน 1 ช้ินโซฟา 3 ท่ีน่ัง SANDBACKEN/ซันด์บัคเกน

ขนาดโดยรวม ก212×ล78×ส69 ซม.

โซฟาเข้ามุม SANDBACKEN/ซันด์บัคเกน
ขนาดโดยรวม ก212×ล78/149×ส69 ซม.

โซฟาเบดเข้ามุม SANDBACKEN/ซันด์บัคเกน
ขนาดโดยรวม ก212×ล78/149×ส69 ซม.
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อุปกรณ์เสริม

© Inter IKEA Systems B.V. 2018 ราคาสินค้าอาจเปล่ียนแปลงได้

ผ้าหุ้มเสริม
ผ้าหุ้มโซฟา 3 ท่ีน่ัง SANDBACKEN/ซันด์บัคเกน
FRILLESTAD สีเทาอ่อน 003.362.53 4,300 บาท
LOFALLET สีเบจ 003.361.87 2,300 บาท

ผ้าหุ้มโซฟาและโซฟาเบดเข้ามุม SANDBACKEN/ซันด์บัคเกน
FRILLESTAD สีเทาอ่อน 003.362.48 5,990 บาท
LOFALLET สีเบจ 303.361.95 2,990 บาท

ท่ีนอนเสริม
ท่ีนอน BOMSUND/บอมซุนด์ ขนาด 70×200 ซม. ใช้กับโซฟา 
3 ท่ีน่ัง โซฟาเข้ามุม และโซฟาเบดเข้ามุม SANDBACKEN/
ซันด์บัคเกน

103.361.63 1,900 บาท

ท่ีนอน BOMSUND/บอมซุนด์ ขนาด 70×130 ซม. ใช้กับโซฟา
เบดเข้ามุม SANDBACKEN/ซันด์บัคเกน

903.361.59 1,500 บาท

ท่ีนอน BOMSUND/บอมซุนด์ ขนาด 70×70 ซม. ใช้กับโซฟา
เข้ามุม และโซฟาเบดเข้ามุม SANDBACKEN/ซันด์บัคเกน

203.361.67 800 บาท

การทดสอบผ้าหุ้ม
เราทดสอบคุณภาพและความทนทานต่อการขัดถูและการฉีกขาดของ
โซฟาและอาร์มแชร์ผ้า ด้วยการใช้เคร่ืองทดสอบถูผ้าสองผืนเข้าด้วย
กัน พร้อมกับการวางน้ำาหนักกดทับลงไป 15,000 คร้ัง เพ่ือให้แน่ใจว่า
สามารถทนทานการใช้งานในชีวิตประจำาวันได้จริง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
หากรองรับการทดสอบได้เกิน 30,000 คร้ัง นอกจากน้ี ผ้าหุ้มทุกชนิด 
ยังไวต่อแสงแดด เราจึงทดสอบความคงทนของสีด้วยเพ่ือให้แน่ใจว่า
สีไม่ซีดจางง่ายเม่ือถูกแสงแดดขณะใช้งาน

ข้อแนะนำาในการซักทำาความสะอาด

การทดสอบ
ความทนทาน
ต่อการฉีกขาด 
(คร้ัง)

ความคงทนของ
สีต่อแสง (0-6)

FRILLESTAD สีเทาอ่อน ทอจากโพลีเอสเตอร์ 60% ผ้าฝ้าย 40% ถอดซักเคร่ืองได้ท่ีอุณหภูมิ 40 C° 25,000 5
LOFALLET สีเบจ ทอจากผ้าฝ้าย 55% โพลีเอสเตอร์ 45% ถอดซักเคร่ืองได้ท่ีอุณหภูมิ 40 C° 25,000 5

ข้อควรรู้

ผ่านการทดสอบด้วยวิธีต่างๆ
แม้การทดสอบท่ีเข้มงวดจะเป็นวิธีท่ีดีในการตรวจสอบความทนทาน 
ของผ้าหุ้มโซฟาและเก้าอ้ี แต่ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น วัสดุ ลักษณะการถักทอ  
และการใช้งาน ก็สำาคัญต่อความทนทานของผ้าเช่นกัน ผ้าทอเน้ือแน่น  
มีน้ำาหนัก พ้ืนผิวเรียบ จะทนทานต่อการฉีกขาดมากท่ีสุด ผ้าทอจากวัสดุ
ผสมท้ังเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์จะทนทานต่อการฉีกขาด 
มากกว่าผ้าท่ีทอด้วยเส้นใยธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ผ้าทอจากด้าย
ย้อมทนทานกว่าผ้าพิมพ์ลาย เช่นเดียวกับผ้าหุ้มท่ีมีคราบสกปรกจะขาด 
ง่ายกว่าผ้าหุ้มสะอาด เป็นต้น
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