Panduan pembelian

Pindai untuk selengkapnya

VINLIDEN

Sistem tempat duduk
Model
Sofa 2 dudukan
Sofa 3 dudukan
Sofa 3 dudukan dengan chaise
longue

Penyimpanan di dalam chaise
longue

Sarung dapat dilepas dan dicuci

Pilihan sarung

Sistem tempat duduk VINLIDEN
memiliki garansi 10 tahun. Baca
lebih lanjut di brosur garansi.

Duduk atau berbaring di atas sofa VINLIDEN terasa seperti didekap
dengan nyaman. Bantal dudukan yang besar dan nyaman membuat
Anda betah berlama-lama. Selain itu, sofa ini juga mudah dirakit dan
dibongkar sehingga dapat dengan mudah membawanya saat Anda
pindah ke tempat baru!

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.

Kombinasi
VINLIDEN sofa 2 dudukan.
Ukuran keseluruhan: L165×K97×T108 cm.
Harga total termasuk sarung:
Hakebo krem

293.046.09

Rp

5.995.000

Hakebo abu-abu gelap

293.046.14

Rp

5.995.000

Hakebo toska muda

393.046.18

Rp

5.995.000

Hillared antrasit

093.046.34

Rp

6.495.000

VINLIDEN sofa 3 dudukan.
Ukuran keseluruhan: L203×K97×T108 cm.
Harga total termasuk sarung:
Hakebo krem

293.046.47

Rp

6.995.000

Hakebo abu-abu gelap

293.046.52

Rp

6.995.000

Hakebo toska muda

993.046.58

Rp

6.995.000

Hillared antrasit

793.046.64

Rp

7.495.000

VINLIDEN sofa 3 dudukan dengan chaise longue.
Ukuran keseluruhan: L233×K162×T108 cm.
Harga total termasuk sarung:

2

Hakebo krem

293.046.71

Rp

9.495.000

Hakebo abu-abu gelap

193.046.76

Rp

9.495.000

Hakebo toska muda

993.046.82

Rp

9.495.000

Hillared antrasit

693.046.88

Rp

9.995.000

Item pelengkap
Sarung tambahan
VINLIDEN sarung untuk sofa 2
dudukan.
Hakebo krem

404.437.60

Rp

1.600.000

Hakebo abu-abu gelap

804.383.61

Rp

1.600.000

Hakebo toska muda

804.437.39

Rp

1.600.000

Hillared antrasit

804.553.79

Rp

2.100.000

VINLIDEN sarung untuk sofa 3 dudukan
Hakebo krem

304.437.65

Rp

1.800.000

Hakebo abu-abu gelap

304.383.54

Rp

1.800.000

Hakebo toska muda

504.437.45

Rp

1.800.000

Hillared antrasit

804.553.84

Rp

2.300.000

VINLIDEN sarung untuk sofa 3 dudukan dengan chaise
longue
Hakebo krem

304.437.70

Rp

2.300.000

Hakebo abu-abu gelap

104.383.69

Rp

2.300.000

Hakebo toska muda

504.437.50

Rp

2.300.000

Hillared antrasit

704.553.89

Rp

2.800.000

Informasi tambahan
Kain kami telah diuji
Di IKEA, kami menguji sarung kain di sofa dan kursi
berlengan kami sehingga Anda dapat memastikannya tahan
lama. Kemampuan kain untuk menahan baret diuji dengan
menggunakan mesin dengan menggosokkannya ke kain lain
sambil memberikan tekanan yang kuat. Kain yang mampu
bertahan 15.000 siklus cocok untuk perabot yang tahan dengan
kehidupan sehari-hari di rumah - dan jika dapat bertahan lebih
dari 30.000 siklus, kain tersebut yang sangat tahan terhadap
baret. Semua kain sensitif terhadap sinar matahari, itulah
sebabnya kami juga memeriksa bahwa kain kami tahan pudar
secara efektif.

Tahan lama dengan berbagai hal
Pengujian yang sulit adalah cara penting untuk memastikan
daya tahan kain sarung kami, tetapi itu tidak menjelaskan
keseluruhan cerita. Daya tahan juga tergantung pada bahan,
konstruksi dan cara penggunaan. Kain berat yang ditenun
rapat dengan permukaan datar paling tahan terhadap pudar.
Kain dari campuran serat alami dan sintetis dapat memiliki
ketahanan terhadap pudar lebih baik daripada kain yang hanya
serat alami. Kain dengan pewarna benang lebih tahan lama
dibandingkan kain dengan pola cetakan. Dan sarung yang kotor lebih cepat aus daripada yang bersih. Kain juga dipengaruhi
oleh cara Anda menggunakan sofa tentunya.

Panduan pencucian

Ketahanan
Ketahanan
terhadap
terhadap baret pudar
(siklus)
(1-8)

Hakebo

Dapat dicuci dengan mesin
dengan suhu 40°C

55,000

5

Hillared

Dapat dicuci dengan mesin
dengan suhu 40°C

30,000

5

3
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