
Sıcak ve geleneksel
STOCKSUND koltuk takımı, yuvarlak şekli ve torna ayaklar gibi el işi 
detayları sayesinde zamansız ve geleneksel bir tarza sahip, sıcak ve 
davetkar bir modeldir. Geniş ölçüleri ve paket yaylı minderleri ile yıllar 
boyu mükemmel konfor sunar. Bu seride, farklı boylarda kanepeler ile 
koridor veya ayak ucunda kullanabileceğiniz bir sandıklı bank bulunur. 

İçten dışa kalite
STOCKSUND serisinin her ayrıntısı, içten dışa kaliteyi görmeniz ve 
hissetmeniz için özenle tasarlandı. Çok dayanıklı paket yaylara sahip 
minderler ve normalden daha geniş oturma açısı sayesinde kanepede 
çok rahat edeceksiniz. Tornada biçimlendirilmiş ayaklar masif ahşaptır. 
Hepsi sağlam ve dayanıklı kumaşlardan değişik kılıf seçenekleri 
mevcuttur, şık biyeleri ve özenle dikilmiş pilileri ile göz doldurur. 
Kılıfların hepsi çıkabilir ve makinede yıkanabilir. 
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MODELLER
Bank
Koltuk
2’li kanepe
3’lü kanepe

Çıkartılabilen kılıf

Kılıf seçeneği

Yıkanabilen kılıf

Yıkanabilen kılıf

Ayrıntılı bilgiyi garanti 
broşüründe bulabilirsiniz.

STOCKSUND
Kanepe serisi



BİLMEKTE FAYDA VAR

TÜM PARÇALAR

Yıkama talimatları

Yıpranmaya 
karşı dayanıkl. 
(sürtünme say.)

Solmazlık 
(0-6)

LJUNGEN: Dayanıklı polyesterden yumuşak ve kadife dokulu özel kesim kılıf. Biye ve pili gibi şık 
detayları vardır. 

Makinede 40°C’de yıkanabilir 45.000 5

NOLHAGA: Dayanıklı iplik boyama pamuk ve polyester karışımı özel kesim kılıf. İki ton 
görünüm, biye ve pili gibi şık detayları vardır. 

Makinede 30°C’de yıkanabilir 35.000 5

HOVSTEN: Dayanıklı pamuk ve polyesterden özel kesim kılıf. Makinede 40°C’de yıkanabilir 45.000 5

REMVALLEN: Dayanıklı iplik boyama pamuk ve polyester karışımı özel kesim kılıf. Makinede 40°C’de yıkanabilir 25.000 5

Siyah ahşap ayak ile Açık kahverengi ahşap ayak ile

Saklama bölmeli bank
G144D×49×Y47 cm

HOVSTEN gri/beyaz 491.293.32 391.293.37
LJUNGEN mavi 391.293.42 291.293.47
LJUNGEN gri 291.293.52 391.293.56
NOLHAGA koru gri 990.336.19 990.336.24
NOLHAGA gri bej 290.336.27 890.336.34
REMVALLEN mavi/beyaz 191.293.62 091.293.67

Koltuk
G92×D95×Y89 cm

HOVSTEN gri/beyaz 091.292.92 991.292.97
LJUNGEN mavi 791.293.02 691.293.07
LJUNGEN gri 691.293.12 791.293.16
NOLHAGA koru gri 290.335.52 190.335.76
NOLHAGA gri bej 590.335.41 190.335.81
REMVALLEN mavi/beyaz 591.293.22 491.293.27

2’li kanepe
G154×D95×Y89 cm

HOVSTEN gri/beyaz 191.297.48 191.297.53
LJUNGEN mavi 091.297.58 091.297.63
LJUNGEN gri 991.297.68 191.297.72
NOLHAGA koru gri 190.337.17 190.337.22
NOLHAGA gri bej 090.337.27 090.337.32
REMVALLEN mavi/beyaz 891.297.78 891.297.83

3’lü kanepe
G199×D95×Y89 cm

HOVSTEN gri/beyaz 791.297.88 791.297.93
LJUNGEN mavi 691.297.98 491.298.03
LJUNGEN gri 391.298.08 591.298.12
NOLHAGA koru gri 390.337.97 990.338.03
NOLHAGA gri bej 890.338.08 890.338.13
REMVALLEN mavi/beyaz 291.298.18 291.298.23

Farklı yönlerden dayanıklı
Zor testler kumaş kılıfların dayanıklılığını anlamanın önemli 
bir yolu olsa da, yeterli değildir. Dayanıklılık aynı zamanda 
malzemelere, imalata ve kullanım şekline de bağlıdır. Sık 
dokunmuş, kalın ve düz yüzeyli kumaşlar yıpranmaya 
karşı en dayanıklı kumaşlardır. Doğal ve sentetik elyaf 
karışımı kumaşlar yıpranmaya karşı sadece doğal elyaflı 
kumaşlardan daha dayanıklıdır. İplik boyama kumaşlar 
baskılı desenlerden daha dayanıklıdır. Ayrıca kirli bir kılıf 
temiz bir kılıftan daha çabuk yıpranır. Tabii, kanepenizi 
kullanım şekliniz de kumaşın dayanıklılığını etkilenir.

Kumaşlarımız test edilmiştir
IKEA olarak kanepe ve koltuklarımızın döşeme kumaşlarını 
teste sokarız. Hepsinin sağlamlığından emin olabilirsiniz. 
Kumaşın yıpranmalara karşı dayanıklılığı, yoğun basınç 
altında başka bir kumaşa sürtünmesini sağlayan bir makine 
tarafından test edilir. 15,000 tur sürtünmeye dayanan kumaş, 
mobilyada kullanılmaya uygundur ve ev hayatının günlük 
zorluklarına göğüs gerebilir. 30,000 turdan fazlasına dayanan 
kumaş ise yıpranmaya karşı çok dayanık olarak sınıflandırılır. 
Tüm kumaşlar güneş ışığına hassastır, bu yüzden 
kumaşlarımızın solmaya karşı dayanıklılığını da test ederiz.
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