
Tüm aileniz için rahat bir kanepe
NORSBORG aileniz için ideal bir kanepedir. Değişik şekillleri, tarzları ve 
boyları bulunur; rahat ve kullanışlıdır. Normalden yüksek kolçaklar ise 
kıvrılıp uzanma isteği uyandırır. Üstelik, kılıfı çıkartıp yıkaması kolaydır,  
çok dayanıklıdır. Ailenizin bu kanepeyi çok seveceğine emin  
olabilirsiniz.

Beğendiğiniz kanepeyi seçin
İster büyük ister küçük. İster renkli ister pastel tonlarda. NORSBORG 
kanepenin değişik şekillleri, tarzları ve boyları bulunduğundan size ve 
ailenize en uygun kanepeyi kolaylıkla seçebilirsiniz. Kılıflar dayanıklıdır, 
çıkartılabilir ve makinede yıkanabilir. Metal ya da ahşap ayaklardan 
zevkinize uygun olanı seçin, ayaklar ekstra yüksek olduğundan altını 
süpürmek kolaydır. Ayrıca kolçaklardaki pratik cepler, uzaktan 
kumandaları ve el altında tutmak istediğiniz diğer küçük eşyaları 
yerleştirmek için idealdir.

SATIN ALMA KILAVUZU

NORSBORG
Koltuk serisi

İŞLEVLER/
PARÇALAR
2’li kanepe ünitesi
3’lü kanepe ünitesi
Uzanma koltuğu ünitesi
Köşe ünitesi
Kolçak
Ayaklar 

Çıkartılabilen kılıf

Kılıf seçeneği

Yıkanabilen kılıf

Ayak seçeneği

Ayrıntılı bilgiyi garanti 
broşüründe bulabilirsiniz.



KOMBİNASYONLAR
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EDUM bej huş ayaklarla 192.398.17
metal ayaklarla 592.400.98

EDUM parlak yeşil huş ayaklarla 192.398.22
metal ayaklarla 392.401.03

FINNSTA koru gri huş ayaklarla 391.248.44
metal ayaklarla 292.422.25

FINNSTA beyaz huş ayaklarla 191.248.64
metal ayaklarla 392.421.40

Yedek kılıf

EDUM bej 992.396.20
EDUM parlak yeşil 892.396.25
FINNSTA koyu gri 691.032.65
FINNSTA beyaz 491.032.85

EDUM bej huş ayaklarla 792.397.96
metal ayaklarla 792.400.78

EDUM parlak yeşil huş ayaklarla 392.398.02
metal ayaklarla 992.400.82

FINNSTA koru gri huş ayaklarla 291.254.10
metal ayaklarla 392.422.15

FINNSTA beyaz huş ayaklarla 091.254.30
metal ayaklarla 492.421.30

Yedek kılıf

EDUM bej 492.395.85
EDUM parlak yeşil 492.395.90
FINNSTA koyu gri 391.176.74
FINNSTA beyaz 891.176.95

EDUM bej huş ayaklarla 492.401.93
metal ayaklarla 992.402.04

EDUM parlak yeşil huş ayaklarla 392.401.98
metal ayaklarla 092.402.08

FINNSTA koru gri huş ayaklarla 591.249.23
metal ayaklarla 192.422.40

FINNSTA beyaz huş ayaklarla 391.249.43
metal ayaklarla 192.421.55

Yedek kılıf

EDUM bej 892.396.30
EDUM parlak yeşil 792.396.35
FINNSTA koyu gri 291.035.59
FINNSTA beyaz 091.035.79

NORSBORG 2’li kanepe  
Toplam ölçü: G153×D88×Y85 cm.  
Bu kombinasyondaki toplam paket sayısı: 5

NORSBORG 3’lü kanepe  
Toplam ölçü: G213×D88×Y85 cm.
Bu kombinasyondaki toplam paket sayısı: 5

NORSBORG Uzanma koltuğu  
Toplam ölçü: G110×D157×Y85 cm. 
Bu kombinasyondaki toplam paket sayısı: 6



KOMBİNASYONLAR

3

EDUM bej huş ayaklarla 492.400.08
metal ayaklarla 992.401.19

EDUM parlak yeşil huş ayaklarla 492.400.13
metal ayaklarla 492.401.26

FINNSTA koru gri huş ayaklarla 391.249.76
metal ayaklarla 192.422.35

FINNSTA beyaz huş ayaklarla 191.249.96
metal ayaklarla 292.421.50

Yedek kılıf

EDUM bej 492.395.85
EDUM parlak yeşil 492.395.90
FINNSTA koyu gri 291.036.20
FINNSTA beyaz 091.036.40

EDUM bej huş ayaklarla 692.400.26
metal ayaklarla 892.401.29

EDUM parlak yeşil huş ayaklarla 692.400.31
metal ayaklarla 092.401.33

FINNSTA koru gri huş ayaklarla 491.390.34
metal ayaklarla 092.422.45

FINNSTA beyaz huş ayaklarla 291.390.54 
metal ayaklarla 192.421.60

Yedek kılıf

EDUM bej 792.396.40
EDUM parlak yeşil 692.396.45
FINNSTA koyu gri 891.400.02
FINNSTA beyaz 791.400.12

NORSBORG 3’lü kanepe ve uzanma koltuğu
Toplam ölçü: G293×D88/157×Y85 cm.
Bu kombinasyondaki toplam paket sayısı: 8

EDUM bej huş ayaklarla 192.399.97
metal ayaklarla 092.401.09

EDUM parlak yeşil huş ayaklarla 392.400.04
metal ayaklarla 592.401.16

FINNSTA koru gri huş ayaklarla 691.250.31
metal ayaklarla 292.422.30

FINNSTA beyaz huş ayaklarla 491.250.46
metal ayaklarla 292.421.45

Yedek kılıf

EDUM bej 292.315.52
EDUM parlak yeşil 192.315.57
FINNSTA koyu gri 491.056.99
FINNSTA beyaz 191.057.14

NORSBORG 2’li kanepe ve uzanma koltuğu
Toplam ölçü: G231×D88/157×Y85 cm. 
Bu kombinasyondaki toplam paket sayısı: 8

NORSBORG 2’li kanepe ve 2 uzanma koltuğu
Toplam ölçü: G309×D88/157×Y85 cm.
Bu kombinasyondaki toplam paket sayısı: 11



KOMBİNASYONLAR

EDUM bej huş ayaklarla 892.397.67

metal ayaklarla 992.400.58
EDUM parlak yeşil huş ayaklarla 892.397.72

metal ayaklarla 192.400.62
FINNSTA koru gri huş ayaklarla 491.251.26

metal ayaklarla 492.422.05
FINNSTA beyaz huş ayaklarla 291.251.46

metal ayaklarla 592.421.20

Yedek kılıf

EDUM bej 692.395.65

EDUM parlak yeşil 692.395.70
FINNSTA koyu gri 991.108.96

FINNSTA beyaz 391.109.17

EDUM bej huş ayaklarla 892.397.86
metal ayaklarla 892.400.68

EDUM parlak yeşil huş ayaklarla 892.397.91
metal ayaklarla 092.400.72

FINNSTA koru gri huş ayaklarla 791.252.00
metal ayaklarla 492.422.10

FINNSTA beyaz huş ayaklarla 591.252.20
metal ayaklarla 492.421.25

Yedek kılıf

EDUM bej 592.395.75
EDUM parlak yeşil 592.395.80
FINNSTA koyu gri 691.111.90
FINNSTA beyaz 391.112.00

EDUM bej huş ayaklarla 492.398.11
metal ayaklarla 692.400.88

EDUM parlak yeşil huş ayaklarla 392.398.16
metal ayaklarla 892.400.92

FINNSTA koru gri huş ayaklarla 891.252.52
metal ayaklarla 592.422.24

FINNSTA beyaz huş ayaklarla 691.252.72
metal ayaklarla 192.421.36

Yedek kılıf

EDUM bej 392.395.95
EDUM parlak yeşil 992.396.01
FINNSTA koyu gri 991.112.35
FINNSTA beyaz 191.112.20

4

NORSBORG Köşe kanepe 4 kişilik.
Toplam ölçü: G225×D225/88×Y85 cm.
Bu kombinasyondaki toplam paket sayısı: 11

NORSBORG Köşe kanepe 5 kişilik.
Toplam ölçü: G285×D225/88×Y85 cm. 
Bu kombinasyondaki toplam paket sayısı: 11

Köşe kanepe 4 kişilik ve uzanma koltuğu 
Toplam ölçü: G225/303×D157(uzanma koltuğu)×Y85 cm. 
Bu kombinasyondaki toplam paket sayısı: 14



KOMBİNASYONLAR

EDUM bej huş ayaklarla 892.397.48
metal ayaklarla 092.400.48

EDUM parlak yeşil huş ayaklarla 092.397.52
metal ayaklarla 292.400.52

FINNSTA koru gri huş ayaklarla 491.253.05
metal ayaklarla 392.422.01

FINNSTA beyaz huş ayaklarla 291.253.25
metal ayaklarla 592.421.15

Yedek kılıf

EDUM bej 092.395.54
EDUM parlak yeşil 992.395.59
FINNSTA koyu gri 291.112.53
FINNSTA beyaz 191.112.63

5

NORSBORG 6 kişilik U şeklinde kanepe
Toplam ölçü: G297×D88/225×Y85 cm.
Bu kombinasyondaki toplam paket sayısı: 17



BİLMEKTE FAYDA VAR

4. Çift taraflı sırt minderleri polyester elyaf dolguludur. 
Yumuşak destek sağlar ve iki kat uzun ömürlüdür.

5. NORSBORG kombinasyonunuzu mutlaka bir kolçak ile 
bitirin.

1. Uzaktan kumanda ve diğer küçük eşyaları, kolçakların 
yanındaki pratik ceplere yerleştirebilirsiniz.

2. Çok esnek süngerden oturma minderleri yumuşak, rahatlı 
ve dayanıklıdır. Ayağa kalktığınızda minderler hemen şeklini 
geri kazanır.

3. Köşe üniteli bir kombinasyon seçerseniz paketten 4 ayak 
çıkmasına rağmen 3 ayak kullanmanız gerekir. 1 ayağı 
yedek olarak saklayabilirsiniz.

1

2

3

4

5

6



TÜM PARÇALAR
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NORSBORG uzanma koltuğu ünitesi. 
80×157×52 cm. 

İskelet, kılıf ve ayakların hepsi

EDUM bej/huş ayaklarla 092.415.85
EDUM bej/metal ayaklarla 292.415.89
EDUM parlak yeşil/huş ayaklarla 492.415.93
EDUM parlak yeşil/metal ayaklarla 592.415.97
FINNSTA koyu gri/huş ayaklarla 492.420.93
FINNSTA koyu gri/metal ayaklarla 392.420.98
FINNSTA beyaz/huş ayaklarla 192.419.19
FINNSTA beyaz/metal ayaklarla 392.419.23

Uzanma koltuğu ünitesi için ekstra kılıf seçeneği

EDUM bej 203.826.25
EDUM parlak yeşil 303.826.20
FINNSTA koyu gri 703.042.01
FINNSTA beyaz 803.042.05

NORSBORG kolçak, 2 adet . 
16×88×52 cm (1 kolçak). 

İskelet ve kılıfların hepsi

EDUM bej                 492.416.06
EDUM parlak yeşil             892.416.14
FINNSTA koyu gri             792.420.63
FINNSTA beyaz               892.418.88

Kolçak için ekstra kılıf seçeneği

EDUM bej 803.826.08
EDUM parlak yeşil 703.826.04
FINNSTA koyu gri 203.040.72
FINNSTA beyaz 503.040.75

Ayaklar. Yükseklik 18 cm. 

Huş 203.037.51

Ayaklar. Yükseklik 18 cm.
Metal 603.826.28

NORSBORG 2’li kanepe ünitesi. 121×88×52 cm. 

İskelet, kılıf ve ayakların hepsi

EDUM bej/huş ayaklarla 292.418.48
EDUM bej/metal ayaklarla 492.418.52
EDUM parlak yeşil/huş ayaklarla 592.418.56
EDUM parlak yeşil/metal ayaklarla 792.418.60
FINNSTA koyu gri/huş ayaklarla 692.420.73
FINNSTA koyu gri/metal ayaklarla 592.420.78
FINNSTA beyaz/huş ayaklarla 792.418.98
FINNSTA beyaz/metal ayaklarla 592.419.03

2’li kanepe için ekstra kılıf seçeneği

EDUM bej 503.825.77
EDUM parlak yeşil 803.825.66
FINNSTA koyu gri 203.040.72
FINNSTA beyaz 503.040.75

NORSBORG 3’lü kanepe ünitesi. 181×88×52 cm.

İskelet, kılıf ve ayakların hepsi

EDUM bej/huş ayaklarla 492.418.28
EDUM bej/metal ayaklarla 692.418.32
EDUM parlak yeşil/huş ayaklarla 792.418.36
EDUM parlak yeşil/metal ayaklarla 992.418.40
FINNSTA koyu gri/huş ayaklarla 592.420.83
FINNSTA koyu gri/metal ayaklarla 492.420.88
FINNSTA beyaz/huş ayaklarla 292.419.09
FINNSTA beyaz/metal ayaklarla 492.419.13

3’lü kanepe için ekstra kılıf seçeneği

EDUM bej 503.826.00
EDUM parlak yeşil 003.825.94
FINNSTA koyu gri 103.041.00
FINNSTA beyaz 303.041.04

NORSBORG köşe ünite. 88×88×52 cm. 

İskelet, kılıf ve ayakların hepsi

EDUM bej/huş ayaklarla 092.416.70
EDUM bej/metal ayaklarla 292.416.74
EDUM parlak yeşil/huş ayaklarla 392.416.78
EDUM parlak yeşil/metal ayaklarla 592.416.82
FINNSTA koyu gri/huş ayaklarla 992.421.04
FINNSTA koyu gri/metal ayaklarla 892.421.09
FINNSTA beyaz/huş ayaklarla 092.419.29
FINNSTA beyaz/metal ayaklarla 292.419.33

Köşe ünite için ekstra kılıf seçeneği

EDUM bej 103.826.16
EDUM parlak yeşil 003.826.12
FINNSTA koyu gri 703.041.21
FINNSTA beyaz 803.041.25



BİLMEKTE FAYDA VAR

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 dayanıklı olarak sınıflandırılır. Tüm 
kumaşlar güneş ışığına hassastır, bu yüzden kumaşlarımızın 
solmaya karşı dayanıklılığını da test ederiz.

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.

Yıkama talimatları

Yıpranmaya 
karşı 
dayanıklılık 
(sürtünme 
say.)

Solmazlık 
(0-6)

FINNSTA: Dökümlü ve hoş dokulu pamuk-polyester karışımı. Hafif iki ton görünümlü iplik boyama. Makinede 40°C’de yıkanabilir 25.000 5

EDUM : Polyester-pamuk karışımı kumaş. Tekstilin dokuması ince çizgili bir görünüm yaratır. Makinede 40°C’de yıkanabilir 20.000 5

Özel Bilgilendirme:
IKEA Türkiye, işbu satın alma kılavuzunda yer alan tüm ürünleri satma garantisi vermediği 
gibi, IKEA Türkiye’nin satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etme zorunluluğu 
da bulunmamaktadır. IKEA Türkiye, satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etmek 
için her türlü çabayı gösterecektir ancak satın alma kılavuzunda yer alan ve satışı devam 
eden ürünler stoklarla sınırlıdır.
 
IKEA Türkiye gerekli gördüğü zamanlarda satın alma kılavuzunda yer alan ürünlerin, kalite 
ve görünümlerini değiştirmemesi kaydıyla özelliklerinde ve malzemelerinde değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar. Satın alma kılavuzu içinde IKEA Türkiye’nin kontrolü dışında 
oluşan baskı v.b. hatalardan dolayı IKEA Türkiye’ye hiçbir sorumluluk atfedilemez. IKEA 
Türkiye, söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar. Müşterilerimizin montaj kılavuzuna 
uygun olarak yaptığı montaj hataları sonucu meydana gelecek hasar ve zarardan IKEA 
Türkiye sorumlu değildir. 


