Pindai untuk selengkapnya

Panduan pembelian

NYHAMN
Seri tempat tidur sofa
MODEL

Tempat tidur sofa
Kotak penyimpanan

Sarung yang dapat dilepas

Pilihan sarung

Sarung yang dapat dicuci

Dry-clean

Kantong pegas

Dari sofa menjadi tempat tidur dengan satu klik
Berkat mekanisme klik sederhana, Anda dapat mengubah sofa tempat
tidur NYHAMN dari sofa menjadi tempat tidur yang luas (dan kembali!)
dalam sekejap. Anda tidak perlu melepas sarung, cukup tarik rangka
bawah ke atas dan dorong sandaran ke bawah. Ruang di bawah sofa
tempat tidur cocok dengan pas dengan kotak penyimpanan untuk
menyimpan seprai, bantal, dan quilt. Tempat tidur sofa ini cocok untuk
ruang terbatas seperti apartemen mahasiswa - atau jika Anda hanya
ingin membuatnya sangat mudah bagi para tamu untuk bermalam.
Pilih kenyamanan dan gaya
Anda dapat memilih dari dua kasur yang berbeda untuk sofa tempat tidur NYHAMN - satu dengan kantong pegas dan satu dengan
busa - keduanya memberikan dukungan di tempat yang diperlukan
dan membantu Anda untuk bersantai. Apa pun yang Anda pilih, Anda
akan mendapatkan kasur yang bagus untuk duduk dan tidur, siang
dan malam. Tersedia beberapa sarung, sehingga Anda dapat memilih
gaya yang Anda sukai. Perlu membeli beberapa sarung? Sarung dapat
dilepas dan dicuci dengan mesin.

Tidak semua produk (yang ditampilkan di sini) tersedia di toko. Silakan hubungi staf kami atau lihat di www.
IKEA.co.id untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih detail tentang produk, silakan lihat label harga dan
Internet. Semua unit harus dirakit.
IKEA Indonesia berhak melakukan penyesuaian harga, mengoreksi kesalahan harga, atau salah cetak,
berdasarkan perubahan apa pun yang berada di luar kendali kami yang sewajarnya.
IKEA Indonesia berusaha memastikan bahwa semua informasi benar saat dicetak

CARA MENGUBAH

K!

CLIC

Anda tidak perlu melepas sarung. Cukup angkat kursi dan
dorong ke belakang - klik! Kemudian lipat ke bawah hingga
Anda memiliki permukaan tidur yang rata. Itulah cara mudah
mengubah NYHAMN dari sofa menjadi tempat tidur berukuran

140 x 200 cm. Jika Anda ingin mengubahnya kembali menjadi
sofa, pertama angkat kursi dan tarik ke bawah lagi. Siap dalam
sekejap!

KENYAMANAN KASUR
NYHAMN kasur busa
Kasur busa poliuretana yang keras, namun
lentur yang akan memberikan tubuh Anda
dukungan dan kenyamanan tidur. Kasur setebal 10 cm dan memiliki sarung yang dapat
dilepas dan dicuci dengan mesin.

NYHAMN kasur pegas
Kantong pegas individu memberikan dukungan postur di tempat Anda membutuhkannya
sekaligus mengurangi tekanan pada bahu dan
pinggul Anda. Otot-otot Anda dapat rileks dan
Anda dapat menikmati tidur malam yang
nyenyak. Kasur setebal 11 cm dan memiliki
sarung yang dapat dilepas dan dicuci dengan
mesin cuci.
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA

LebarxDalamxTinggi dalam cm

Tempat tidur sofa
198×97×90 cm
dengan kasur pegas
140×200 cm

Tempat tidur sofa
198×97×90 cm
dengan kasur busa
140×200 cm

Ukuran kasur dalam cm

Tempat tidur sofa
198×97×90 cm
dengan kasur pegas
dan tiga bantal kursi
140×200 cm

Tempat tidur sofa
198×97×90 cm
dengan kasur busa
dan tiga bantal kursi
140×200 cm

Sarung tambahan
Tempat tidur sofa

Lengkap dengan kasur dan sarung*
NYHAMN-KNISA abu-abu/krem

Rp

4.995.000

Rp

3.995.000

Rp

5.795.000

Rp

4.795.000

Rp

800.000

NYHAMN-SKIFTEBO antrasit

Rp

5.495.000

Rp

4.495.000

Rp

6.295.000

Rp

5.295.000

Rp

1.300.000

NYHAMN-SKIFTEBO biru

Rp

5.495.000

Rp

4.495.000

Rp

6.295.000

Rp

5.295.000

Rp

1.300.000

NYHAMN-HYLLIE krem

Rp

5.995.000

Rp

4.995.000

Rp

6.795.000

Rp

5.795.000

Rp

1.800.000

Kasur saja
NYHAMN kasur pegas

Rp

2.500.000

NYHAMN kasur busa

Rp

1.500.000

NYHAMN 3 kursi bantal.
200×40 cm

903.437.96

Rp

800.000

SAMLA kotak penyimpanan. Tempat tidur sofa NYHAMN
dapat dilengkapi dengan kotak penyimpanan SAMLA dan
tutup untuk kotak. Dua kotak penyimpanan dapat ditempatkan di bawah sofa tempat tidur.
Kotak 55L

301.809.43

Rp

159.000

Penutup 55L/130L

404.550.84

Rp

80.000

Kain kami telah diuji
Di IKEA, kami menguji kain sarung sofa dan kursi sehingga Anda
dapat memastikannya tahan lama. Kemampuan kain untuk
menahan abrasi diuji dengan menggunakan mesin untuk menggosoknya ke kain lain sambil menerapkan tekanan yang kuat.
Sebuah kain yang dapat menahan 15.000 siklus cocok untuk
perabot yang digunakan sehari-hari di rumah - dan jika itu bisa
lebih dari 30.000 siklus, perabot itu sangat tahan terhadap
abrasi. Semua kain sensitif terhadap sinar matahari, itulah
sebabnya kami juga memeriksa bahwa kain kami tahan proses
pemudaran secara efektif.

Tahan lama dengan berbagai cara
Tes yang sulit adalah cara penting untuk memeriksa ketahanan
kain sarung kami, tapi mereka tidak menceritakan keseluruhan
ceritanya. Ketahanan juga tergantung pada bahan, konstruksi
serta cara penggunaan. Kain tenun yang padat dan berat dengan permukaan datar paling tahan terhadap abrasi. Kain dengan campuran serat alami dan sintetis dapat menahan abrasi
lebih baik daripada kain hanya dengan serat alami. Kain dengan
benang yang dicelup lebih tahan lama daripada kain dengan
pola cetak. Dan sarung yang kotor lebih cepat usang daripada
yang bersih. Kain juga dipengaruhi oleh cara Anda menggunakan sofa Anda.

Instruksi pencucian

Ketahanan
terhadap
abrasi(siklus)

Tingkat
daya tahan
luntur
(0-6)

KNISA

Dapat dicuci dengan mesin pada
suhu 40°C.

40,000

5-6

HYLLIE

Dapat dicuci dengan mesin pada
suhu 40°C.

30,000

5

SKIFTEBO

Dapat dicuci dengan mesin pada
suhu 40°C.

35,000

5
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