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BAGIAN

Sandaran lengan
Sandaran lengan lebar
Bagian 1 dudukan
Bagian 2 dudukan
Bagian 3 dudukan
Bagian sofa tempat tidur 2 dudukan
Bagian sudut
Bagian chaise longue
Bangku kaki dengan
penyimpanan
Sandaran kepala

Sarung yang dapat dilepas

Penyimpanan di
chaise longue
dan bangku kaki

Pilihan sarung

Ciptakan sofa favorit Anda
Seri sofa VIMLE dapat disesuaikan sesuka Anda sehingga dapat dinikmati
dalam waktu yang lama. Pilih ukuran dan bentuk agar sesuai dengan
kebutuhan dan tampilan rumah Anda. Anda dapat membuat segalanya dari
sofa 2 dudukan yang tak lekang waktu hingga sofa berbentuk U yang luas
dengan ujung terbuka. Chaise longue dan bangku kaki memiliki ruang penyimpanan praktis untuk hal-hal seperti selimut kecil dan majalah. Anda bisa
memberikan sentuhan akhir dengan sarung yang Anda sukai yang tahan
lama serta mudah dirawat.

Tersedia dalam
Kain yang dilapisi

Sarung yang dapat dicuci

Dapat disesuaikan
sesuai dengan kebutuhan anda

Seri sofa VIMLE memiliki garansi 10
tahun. Baca lebih lanjut di brosur
garansi.

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.

INFORMASI TAMBAHAN
Tahan lama dengan berbagai cara
Tes yang sulit adalah cara penting untuk memeriksa ketahanan
kain sarung kami, tapi ada hal lain lagi yang menentukan hal
tersebut. Ketahanan juga tergantung pada bahan, konstruksi
serta cara penggunaan. Kain tenun yang padat dan berat
dengan permukaan datar paling tahan terhadap goresan. Kain
dengan campuran serat alami dan sintetis dapat menahan
goresan lebih baik daripada kain hanya dengan serat alami. Kain
yang dicelup lebih tahan lama daripada kain dengan pola cetak.
Dan sarung yang kotor lebih cepat rusak daripada yang bersih.
Ketahanan kain juga dipengaruhi oleh cara Anda menggunakan
sofa.

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

Instruksi Pencucian

Ketahanan
terhadap abrasi
(siklus)

Tahan
pudar
(1–8)

Gunnared: Tenunan polos dengan efek warna senada. 100% poliester.

Bisa dicuci dengan mesin pada suhu 40°C.

50,000

6

Hallarp: Ditenun dengan tekstur dan sedikit efek dua warna. 80% katun, 20% poliester.

Bisa dicuci dengan mesin pada suhu 40°C.

15,000

5

Saxemara: Korduroi wale halus yang lembut saat disentuh. 30% katun, 70% poliester.

Bisa dicuci dengan mesin pada suhu 40°C.

30,000

5

1

2

VIMLE kulit dan kain berlapis
Sofa kulit VIMLE adalah kombinasi antara kulit asli setebal
1,2 mm yang disebut GRANN, kulit asli yang dicelup dengan
kesan lembut namun tahan lama, dan kain berlapis BOMSTAD.
Kain berlapis yang memiliki tampilan dan kesan seperti kulit
sehingga membuat harganya terjangkau.

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

Inilah sebabnya mengapa IKEA sering menggunakan kombinasi
keduanya, kulit pada area kontak langsung seperti permukaan
tempat duduk dan sandaran lengan (1), dan kain berlapis pada
permukaan luar lainnya (2).

Tahan lama dengan berbagai cara
Tes yang sulit adalah cara penting untuk memeriksa ketahanan
kain sarung kami, tapi ada hal lain lagi yang menentukan hal
tersebut. Ketahanan juga tergantung pada bahan, konstruksi
serta cara penggunaan. Kain tenun yang padat dan berat
dengan permukaan datar paling tahan terhadap goresan. Kain
dengan campuran serat alami dan sintetis dapat menahan
goresan lebih baik daripada kain hanya dengan serat alami. Kain
yang dicelup lebih tahan lama daripada kain dengan pola cetak.
Dan sarung yang kotor lebih cepat rusak daripada yang bersih.
Ketahanan kain juga dipengaruhi oleh cara Anda menggunakan
sofa.

Kulit asli
Variasi alami pada kulit terlihat, karena kulit dilapisi hanya
dengan lapisan warna terang sebagai perlindungan. Kulit akan
mendapatkan patina yang indah seiring waktu. Ditambah lagi,
ini juga mudah dirawat - cukup vacuum secara teratur dengan
sikat lembut yang ada pada vacuum cleaner Anda.
Kain berlapis
Kain berlapis adalah bahan kain dengan lapisan, yang dapat
diembos agar terlihat seperti kulit. Ini adalah bahan yang kuat
dan tahan lama serta sangat mudah dirawat - cukup vacuum
permukaan menggunakan sikat lembut pada vacuum cleaner
Anda lalu bersihkan dengan kain lembab.
Daya tahan
Semua kulit dan kain berlapis kami telah dilapisi sehingga
terlindungi dan memudahkan Anda untuk merawatnya.
Semuanya juga telah diuji dan disetujui untuk kekuatan sobek,
fleksibilitas, dan tahan pudar, sehingga Anda yakin sofa atau
kursi baru ini akan bertahan dalam waktu yang lama.
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KOMBINASI

Di sini kami akan menunjukkan beberapa contoh tampilan seri
sofa VIMLE, namun Anda bebas untuk menyesuaikan sofa yang
sesuai dengan gaya dan kebutuhan Anda. Tentukan jumlah
kursi, bentuk sofa, fungsi apa yang Anda inginkan dan tentu
saja sarung yang terasa pas untuk Anda. Saran kami gunakan

alat perencanaan yang membantu untuk menjelajahi segala
kombinasi dan kemungkinan. Anda dapat menemukan alat
tersebut di toko dan di www.IKEA.co.id.

VIMLE sofa 2 dudukan.
Ukuran keseluruhan: L171×K98×T80 cm.

VIMLE sofa 2 dudukan dengan sandaran lengan lebar.
Ukuran keseluruhan: L171×K98×T83 cm.

Harga total termasuk sarung

Harga total termasuk sarung
Dapat dilepas, sarung kain

Dapat dilepas, sarung kain
SAXEMARA hitam-biru

493.990.17

Rp

5.995.000

SAXEMARA hitam-biru

594.005.53

Rp

6.795.000

SAXEMARA biru muda

893.990.20

Rp

5.995.000

SAXEMARA biru muda

194.005.50

Rp

6.795.000

HALLARP krem

093.990.00

Rp

6.995.000

Hallarp krem

694.005.62

Rp

HALLARP abu-abu

493.990.03

Rp

GUNNARED krem

993.989.73

Rp

GUNNARED abu-abu medium

293.989.76

Rp

393.062.93

Rp

7.795.000
7.795.000

6.995.000

Hallarp abu-abu

994.005.65

Rp

7.995.000

GUNNARED krem

594.005.48

Rp

8.795.000

7.995.000

GUNNARED abu-abu medium

194.005.45

Rp

8.795.000

Tetap, sarung kulit/kain berlapis
Grann/Bomstad hitam

10.995.000

VIMLE sofa 3 dudukan.
Ukuran keseluruhan: L241×K98×T80 cm.

VIMLE sofa 3 dudukan dengan sandaran lengan lebar.
Ukuran keseluruhan: L255×K98×T83 cm.

Harga total termasuk sarung

Harga total termasuk sarung
Dapat dilepas, sarung kain

Dapat dilepas, sarung kain

7.795.000

SAXEMARA hitam-biru

993.990.53

Rp

6.995.000

SAXEMARA hitam-biru

994.014.71

Rp

SAXEMARA biru muda

593.990.50

Rp

6.995.000

SAXEMARA biru muda

594.014.68

Rp

HALLARP krem

893.990.44

Rp

7.995.000

HALLARP krem

394.014.31

Rp

HALLARP abu-abu

493.990.41

Rp

7.995.000

HALLARP abu-abu

794.014.34

Rp

8.795.000

GUNNARED krem

393.990.32

Rp

8.995.000

GUNNARED krem

494.013.36

Rp

9.795.000

GUNNARED abu-abu medium

993.990.29

Rp

8.995.000

GUNNARED abu-abu medium

394.013.32

Rp

9.795.000

793.066.44

Rp

Tetap, sarung kulit/kain berlapis
Grann/Bomstad hitam

12.995.000
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7.795.000
8.795.000

KOMBINASI

VIMLE chaise longue.
Ukuran keseluruhan: L111×K164×T83 cm.
Penyimpanan di chaise longue.

VIMLE sofa 3 dudukan dengan chaise longue.
Ukuran keseluruhan: L252×K164×T83 cm.
Penyimpanan di chaise longue.

Harga total termasuk sarung

Harga total termasuk sarung

Dapat dilepas, sarung kain

Dapat dilepas, sarung kain
7.095.000

SAXEMARA hitam-biru

893.991.43

Rp

7.095.000

SAXEMARA biru muda

493.991.40

Rp

7.595.000

HALLARP krem

993.991.28

Rp

7.595.000

HALLARP abu-abu

393.991.31

Rp

7.995.000

GUNNARED krem

793.991.10

Rp

7.995.000

GUNNARED abu-abu medium

193.991.13

Rp

Tetap, sarung kulit/kain berlapis
Grann/Bomstad hitam

693.066.87

Rp

SAXEMARA hitam-biru

893.999.11

Rp

SAXEMARA biru muda

493.999.08

Rp

HALLARP krem

793.999.02

Rp

HALLARP abu-abu

093.999.05

Rp

GUNNARED krem

393.998.95

Rp

GUNNARED abu-abu medium

793.998.98

Rp

Tetap, sarung kulit/kain berlapis
Grann/Bomstad hitam

293.067.93

10.995.000

Rp

11.490.000
11.490.000
12.790.000
12.790.000
13.990.000
13.990.000
18.990.000

VIMLE sofa 3 dudukan dengan chaise longue dan sandaran
kepala.
Ukuran keseluruhan: L252×K164×T103 cm.
Penyimpanan di chaise longue.

VIMLE sofa tempat tidur 2 dudukan.
Ukuran keseluruhan: L190×K98/241×T83 cm.

Harga total termasuk sarung

SAXEMARA hitam-biru

593.990.12

Rp

SAXEMARA biru muda

593.990.07

Rp

HALLARP krem

193.989.91

Rp

HALLARP abu-abu

093.989.96

Rp

GUNNARED krem

693.989.79

Rp

GUNNARED abu-abu medium

393.989.85

Rp

893.063.37

Rp

Harga total termasuk sarung

Dapat dilepas, sarung kain
12.090.000

SAXEMARA hitam-biru

093.991.37

Rp

SAXEMARA biru muda

793.991.34

Rp

HALLARP krem

293.991.22

Rp

HALLARP abu-abu

294.250.98

Rp

GUNNARED krem

894.013.01

Rp

GUNNARED abu-abu medium

393.991.07

Rp

Tetap, sarung kulit/kain berlapis
Grann/Bomstad hitam

893.062.62

Rp

12.090.000
13.390.000
13.390.000

12.499.000
12.499.000
13.499.000
13.499.000
14.099.000
14.099.000

Tetap, sarung kulit/kain berlapis

14.590.000

Grann/Bomstad hitam

14.590.000
19.990.000
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18.499.000

Cara mengubah

Mengubah tempat tidur sofa VIMLE jadi tempat tidur yang luas
dan nyaman sangat mudah.
1. Pertama lepas bantalan kursi dan punggung.
2. Lipat ke bawah potongan kain tepi depan kursi.
3. Lalu angkat rangka bagian bawah dan tarik ke arah Anda.
4. Dan terakhir, turunkan kaki tempat tidur.

SEMUA BAGIAN DAN HARGA
VIMLE bagian 1 dudukan, L71×K98×T83 cm.

VIMLE sofa tempat tidur 2 dudukan, L160×K98/241×T83 cm.

Dapat dilepas, sarung kain
SAXEMARA hitam-biru

593.924.02

Rp

3.195.000

SAXEMARA biru muda

593.923.98

Rp

3.195.000

HALLARP krem

393.924.03

Rp

3.595.000

HALLARP abu-abu

993.924.00

Rp

3.595.000

GUNNARED krem

793.923.97

Rp

3.995.000

GUNNARED abu-abu medium
993.923.96
Tetap, sarung kulit/kain berlapis

Rp

3.995.000

Grann/Bomstad hitam

Rp

4.995.000

404.652.19

10.899.000

SAXEMARA hitam-biru

393.926.29

Rp

SAXEMARA biru muda

993.926.26

Rp

HALLARP krem

293.926.20

Rp

HALLARP abu-abu

693.926.23

Rp

GUNNARED krem

193.926.11

Rp

10.899.000
11.699.000
11.699.000
12.099.000
12.099.000

GUNNARED abu-abu medium 793.926.13
Tetap, sarung kulit/kain berlapis

Rp

Grann/Bomstad hitam

Rp

993.062.28

15.499.000

VIMLE bagian sudut, L93×K93×T83 cm.
VIMLE bagian 2 dudukan, L141×K98×T83 cm.

Tetap, sarung kulit/kain berlapis

Dapat dilepas, sarung kain

Rp

6.000.000

993.924.95

Rp

800.000

293.924.94

Rp

800.000

HALLARP krem

893.924.91

Rp

900.000

HALLARP abu-abu

793.924.96

Rp

900.000

GUNNARED krem

993.924.81

Rp

GUNNARED abu-abu medium
593.924.83
Tetap, sarung kulit/kain berlapis

Rp

Grann/Bomstad hitam

Rp

Grann/Bomstad hitam

204.65.381

4.395.000

SAXEMARA hitam-biru

393.924.36

Rp

SAXEMARA biru muda

793.924.39

Rp

4.395.000

VIMLE Sandaran lengan. L15×K93×T68 cm.

HALLARP krem

693.924.30

Rp

5.195.000

SAXEMARA hitam-biru

HALLARP abu-abu

093.924.33

Rp

5.195.000

SAXEMARA biru muda

GUNNARED krem

893.924.10

Rp

5.995.000

GUNNARED abu-abu medium
693.924.11
Tetap, sarung kulit/kain berlapis

Rp

5.995.000

Grann/Bomstad hitam

Rp

504.653.46

7.995.000

VIMLE bagian 3 dudukan. L211×K98×T83 cm.
Dapat dilepas, sarung kain

504.653.70

1.000.000
1.000.000
1.500.000

VIMLE sandaran lengan lebar, L22×K93×T54 cm.

SAXEMARA hitam-biru

993.924.76

Rp

5.395.000

SAXEMARA biru muda

693.924.73

Rp

5.395.000

Dapat dilepas, sarung kain

HALLARP krem

893.924.67

Rp

6.195.000

SAXEMARA hitam-biru

394.091.25

Rp

HALLARP abu-abu

293.924.70

Rp

6.195.000

SAXEMARA biru muda

094.091.22

Rp

GUNNARED krem

793.924.58

Rp

6.995.000

HALLARP krem

194.091.31

Rp

GUNNARED abu-abu medium
993.924.57
Tetap, sarung kulit/kain berlapis

Rp

6.995.000

HALLARP abu-abu

794.091.28

Rp

GUNNARED krem

694.091.19

Rp

Grann/Bomstad hitam

Rp

GUNNARED abu-abu medium

294.091.16

Rp

604.653.55

9.995.000

VIMLE bagian chaise lounge, L81×K164×T83 cm.

1.200.000
1.300.000
1.300.000
1.400.000

1.400.000

VIMLE bangku kaki dengan penyimpanan, L73×K98×T48 cm.

Dapat dilepas, sarung kain
SAXEMARA hitam-biru

493.925.82

Rp

5.495.000

SAXEMARA biru muda

093.925.79

Rp

5.495.000

HALLARP krem

393.925.73

Rp

5.795.000

HALLARP abu-abu

693.925.76

Rp

5.795.000

GUNNARED krem

993.925.70

Rp

5.995.000

GUNNARED abu-abu medium
793.925.66
Tetap, sarung kulit/kain berlapis

Rp

5.995.000

Grann/Bomstad hitam

Rp

004.653.77

1.200.000

7.995.000

Dapat dilepas, sarung kain
SAXEMARA hitam-biru

493.926.00

Rp

2.495.000

SAXEMARA biru muda

293.925.97

Rp

2.495.000

HALLARP krem

793.925.90

Rp

2.995.000

HALLARP abu-abu

193.925.93

Rp

2.995.000

GUNNARED krem

993.925.89

Rp

3.295.000

GUNNARED abu-abu medium
593.925.86
Tetap, sarung kulit/kain berlapis

Rp

3.295.000

Grann/Bomstad hitam

Rp

4.995.000

304.653.85

VIMLE sandaran kepala, L70xK13xT20 cm.
* Sofa VIMLE kini memiliki kaki yang lebih tinggi. Jika Anda sudah memiliki VIMLE
di rumah dan ingin melengkapinya dengan tempat tidur sofa, seluruh kombinasi
harus memiliki kaki yang lebih tinggi. Hubungi meja Layanan Pelanggan setelah
checkout untuk mendapatkan kaki baru.
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Dapat dilepas, sarung kain
SAXEMARA hitam-biru

193.999.43

Rp

600.000

SAXEMARA biru muda

793.999.40

Rp

600.000

HALLARP krem

093.999.34

Rp

600.000

HALLARP abu-abu

393.999.37

Rp

600.000

GUNNARED krem

692.582.95

Rp

600.000

GUNNARED abu-abu medium 592.583.09
Tetap, sarung kulit/kain berlapis

Rp

600.000

Grann/Bomstad hitam

Rp

304.666.91

1.000.000

