OSTUJUHEND

SÖDERHAMN

Istmeseeria
MOODULID

Käetugi
Järi
1-kohaline moodul
Nurgamoodul
Lamamistool
3-kohaline moodul

Eemaldatavad,
masinpestavad katted

Vali ise katted

Sinu vajadustega
kohandatav

Loe lähemalt
garantiibrošüürist

Diivan, mis sobib igaühele
Oleks ju kummaline, kui igaühele meeldiks täpselt samasugune diivan? Just
seetõttu koosnevad SÖDERHAMN diivanid vastupidavatest ja mugavatest
moodulitest, mida saad kombineerida täpselt enda maitse järgi. Kas otsid su
urt või väikest diivanit? Kas soovid mugavat nurka, kus end kerra tõmmata?
SÖDERHAMN aitab sul kokku panna just sulle sobiva kombinatsiooni.
Uutmoodi mugavus
SÖDERHAMN diivaneid välja töötades lähtusime tõhusast materjali
kasutusest ja mugavusest, mille juurde kuulub ka kerge, õhuline disain.
Seetõttu võtsimegi tavapärasest pisut erineva lähenemise ning pagutasime
diivani põhja elastse kanga. See sobitub hästi diivanipatjadega ning tekitab
pehme ja kevadiselt värske tunde. Lisasime istmele ka sügavust ja lahtised
seljatoepadjad, et saaksid alati oma diivani enda maitse järgi mugavaks
sättida.

Siin näidatud tooted ei pruugi alati poes kättesaadavad olla. Kui soovid rohkem infot, võta ühendust IKEA
töötajatega või vaata veebilehte www.IKEA.ee. Üksikasjalikuma tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist.
Kõik mööbliesemed vajavad kokkupanemist.

COMBINATIONS
KOMBINATSIOONID

SÖDERHAMN lamamistool.
Mõõdud: 105x99x83 cm

SÖDERHAMN 3-kohaline diivan.
Mõõdud: 198×99×83 cm

Täishind (sisaldab katet)

Täishind (sisaldab katet)

Finnsta türkiissinine

591.356.48

320 €

Finnsta türkiissinine

891.359.44

509 €

Lejde hall/must

093.305.29

310 €

Lejde hall/must

292.917.15

479 €

Samsta tumehall

398.994.78

260 €

Samsta tumehall

199.019.67

399 €

Samsta oranž

093.297.57

260 €

Samsta oranž

493.056.98

399 €

Viarp beež/pruun

293.297.56

370 €

Viarp beež/pruun

693.056.97

549 €

SÖDERHAMN 2-kohaline lamamistooliga diivan.
Mõõdud: 186×99/151×83 cm

SÖDERHAMN 3-kohaline diivan avatud otsaga.
Mõõdud: 192×99×83 cm

Täishind (sisaldab katet)

Täishind (sisaldab katet)
Finnsta türkiissinine

292.828.53

510 €

Finnsta türkiissinine

292.828.91

510 €

Lejde hall/must

492.918.56

490 €

Lejde hall/must

092.917.16

490 €

Samsta tumehall

492.827.72

430 €

Samsta tumehall

192.829.62

430 €

Samsta oranž

993.056.86

430 €

Samsta oranž

493.057.59

430 €

Viarp beež/pruun

993.056.91

590 €

Viarp beež/pruun

293.057.60

610 €

SÖDERHAMN 3-kohaline nurgadiivan.
Mõõdud: 192/192×99×83 cm

SÖDERHAMN 4-kohaline lamamistooli ja avatud otsaga
diivan.
Mõõdud: 285×99/151×83 cm

Täishind (sisaldab katet)
Finnsta türkiissinine

892.844.39

730 €

Täishind (sisaldab katet)

Lejde hall/must

992.918.54

700 €

Finnsta türkiissinine

492.829.89

749 €

Samsta tumehall

892.844.63

610 €

Lejde hall/must

892.917.17

709 €

Samsta oranž

493.058.82

610 €

Samsta tumehall

392.843.14

609 €

Viarp beež/pruun

293.058.83

840 €

Samsta oranž

093.058.17

609 €

Viarp beež/pruun

293.058.16

849 €
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COMBINATIONS
KOMBINATSIOONID

SÖDERHAMN 4-kohaline lamamistooliga diivan.
Mõõdud: 291×99/151×83 cm

SÖDERHAMN 4-kohaline nurgadiivan avatud otsaga.
Mõõdud: 291/192×99×83 cm

Täishind (sisaldab katet)

Täishind (sisaldab katet)

Finnsta türkiissinine

592.843.51

850 €

Finnsta türkiissinine

292.843.81

969 €

Lejde hall/must

692.918.55

820 €

Lejde hall/must

392.917.10

919 €

Samsta tumehall

792.843.74

720 €

Samsta tumehall

292.843.95

789 €

Samsta oranž

193.058.26

720 €

Samsta oranž

093.058.41

789 €

Viarp beež/pruun

993.058.27

1010 €

Viarp beež/pruun

893.058.42

1079 €

Finnsta türkiissinine

791.359.49

1208 €

Lejde hall/must

192.917.11

1138 €

Samsta tumehall

299.020.80

968 €

Samsta oranž

193.058.93

968 €

Viarp beež/pruun

393.058.92

1318 €

SÖDERHAMN 6-kohaline nurgadiivan.
Mõõdud: 291×291/99×83 cm
Täishind (sisaldab katet)
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KõIK OSAD JA HINNAD

Käetugi

Järi

1-kohaline
moodul*

Nurgamoodul*

Lamamistool*

3-kohaline moodul**

82×53×6

93×93×39

93×99×83***

99×99×83***

93×151×83***

186×99×83***

FINNSTA türkiis

50 €

170 €

220 €

290 €

290 €

409 €

LEJDE hall/must

50 €

170 €

210 €

280 €

280 €

379 €

VIARP beež/pruun

60 €

170 €

250 €

340 €

360 €

429 €

SAMSTA oranž

40 €

150 €

180 €

250 €

250 €

319 €

SAMSTA tumehall

40 €

150 €

180 €

250 €

250 €

319 €

FINNSTA türkiis

20 €

50 €

80 €

90 €

110 €

159 €

LEJDE hall/must

20 €

50 €

70 €

80 €

100 €

129 €

VIARP beež/pruun

30 €

50 €

110 €

140 €

180 €

179 €

SAMSTA oranž

10 €

30 €

40 €

50 €

70€

69 €

SAMSTA tumehall

10 €

30 €

40 €

50 €

70€

69 €

Laius × sügavus × kõrgus (cm)
Koos kattega

Lisakate

* Lisatud üks padi.
** Lisatud kaks patja.
*** Kõrgus sisaldab seljatoepatja.

Meie kangad on läbinud testid
IKEA kontrollib diivanite ja tugitoolide kangaid, mistõttu võid
olla veendunud, et need on vastupidavad. Kanga vastupida
vuse katsetamiseks hõõruti seda spetsiaalse masinaga survet
avaldades vastu teist kangast. Kangas, mis kannatab ära 15
000 tsüklit, sobib igapäevases kasutuses oleva mööbli katteks.
Kui kangas peab vastu rohkem kui 30 000-le tsüklile, on see
kulumisele väga vastupidav. Kõik kangad on päikesevalguse
suhtes tundlikud, mistõttu katsetame ka kanga vastupidavust
pleekimisele.

Kangakatete vastupidavuse kontrollimiseks on rasked tes
tid väga olulised, kuid nende abil ei saa veel kogu infot.
Vastupidavus sõltub ka materjalist, selle koostisest ja kas
utusviisist. Kulumisele peavad kõige paremini vastu rasked,
tihedalt kootud, sileda pinnaga kangad. Naturaalsete ja
sünteetiliste kiudude segust koosnevad kangad on kulumisele
vastupidavamad kui ainult naturaalsete kiududega kangad.
Värvitud lõngast kangad on vastupidavamad kui prinditud mus
triga kangad. Määrdunud kate kulub kiiremini kui puhas kate.
Loomulikult mõjutab kanga kulumist ka diivani kasutusviis.

Mitmel moel jätkusuutlik

Pesemisjuhised

Vastupidavus kulumisele (tsüklid)

Valguskindlus (1–8)

FINNSTA katted on valmistatud värvitud lõngaga puuvillast ja polüestrist. Sellel on
ühtlane, nähtav struktuur ning kahe tooni efekt lisab kangale sügav ust. 53% puuvill,
47% polüester.

Masinpesu 40 °C juures

25.000

5

SAMSTA katted on valmistatud polüestrist ja nailonist ning neil on sile, pehme pind.
Materjal on vastupidav ning värvidel on moodne ilme. 97% polüester, 3% nailon.

Masinpesu 30 °C juures

40.000

5

LEJDE puuvillast ja polüestrist kattekangas on värvitud erinevates toonides, mis an
nab kena visuaalse efekti. Tugeva ja vähekuluva koega kangal on selge tekstuur. 71%
puuvill, 21% polüester, 8% viskoos/viskooskiud.

Masinpesu 40 °C juures

30.000

5

VIARP kate on valmistatud puuvillast ja polüestrist ning sellel on rikkalik beežikaspruunikas toonis tekstuur. 76% puuvill ja 24% polüester. Võib pesta pesumasinas
40ºC juures.

Masinpesu 40 °C juures

30.000

5

Teenused
Meie valikus on palju teenuseid, et me saaksime sind aidata
kõigega – alates kokkupanekust ja lõpetades toodete koju
veoga.

Muidugi, mida rohkem sa ise teed, seda väiksem on ka hind.
Ja mida rohkem me sinu heaks teeme, seda rohkem saad sa
mõnu sellest, et keegi teine töö ära teeb!

Kojuvedu
Lisa kojuveoteenus oma kogusummale,
olenemata sellest, kas sa ostad tooteid
veebist või kohapeal. Võtame meeleldi
enda peale kogu raske töö ja toome
asjad sulle koju või äriruumidesse.
Ja me jää lihtsalt uksepaku juures
seisma, vaid toome su tooted sulle
meelepärasesse ruumi.

Kokkupanek
Me paneme sinu IKEA mööbli su kodus
kokku, järgides kokkupanekujuhiseid.
Kokkupanekuteenus sisaldab 1-aastast
tehtud tööde garantiid.

Hinnad alates 19,90 €

Hinnad alates 127 €

© Inter IKEA Systems B.V. 2012/2018

Muutsid meelt? Sellest ei ole midagi!
Enda ostu tagastamiseks on sul 90
päeva. Hoia alles ostutšekk, arve või
kinnitatud pangaülekande tõend, et
tagastamine oleks lihtsam. Sa võid alati
oma meelt muuta. Tagasta originaal
pakendis kasutamata tooted 90 päeva
jooksul koos tõendiga, et sa oled ostu
sooritanud ja sa saad kogu raha tagasi.

Hinnad kehtivad kuni 31. augustini 2022

