Pindai untuk selengkapnya

PANDUAN PEMBELIAN

SÖDERHAMN
Seri tempat duduk
MODEL

Sandaran tangan
Bangku kaki
Bagian 1 dudukan
Bagian sudut
Chaise-longue
Bagian 3 dudukan

Sarung dapat dilepas

Pilihan sarung

Sarung dapat dicuci mesin

Sarung dapat dicuci mesin

Seri tempat duduk SÖDERHAMN
memiliki garansi 10 tahun. Baca
lebih lanjut di brosur garansi.

Sofa untuk semua orang
Akan sangat aneh jika semua orang menginginkan sofa yang sama, bukan?
Itulah mengapa seri sofa SÖDERHAMN didasarkan pada modul yang tahan
lama dan nyaman yang dapat Anda gabungkan sesuka Anda. Apakah Anda
mencari sofa besar atau kecil? Apakah Anda ingin sudut yang nyaman
untuk meringkuk? Atau Anda membutuhkan tempat tidur sofa? Dengan
SÖDERHAMN Anda bebas membuat kombinasi yang cocok untuk Anda kemungkinannya tidak terbatas.
Nyaman dengan cara baru
Dengan SÖDERHAMN kami ingin menggunakan bahan secara efisien dan
membuat sofa yang benar-benar nyaman dan juga memiliki desain ringan
dan lapang. Itulah mengapa kami melakukan hal-hal sedikit berbeda dari
biasanya dan menempatkan anyaman elastis di bagian bawah sofa. Itu
bekerja bersama dengan bantalan kursi untuk memberikan kesan empuk.
Untuk ini kami menambahkan kedalaman tempat duduk yang empuk dan
bantal punggung yang longgar, sehingga Anda selalu dapat mengatur sofa
agar terasa nyaman bagi Anda.

Semua produk (yang tertera di sini) mungkin saja tidak tersedia di toko. Silakan hubungi staff kami Atau kunjungi
www.IKEA.co.id untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi produk yang lebih rinci, tersedia di label harga atau
internet. Semua unit memerlukan perakitan.
IKEA Indonesia berhak untuk melakukan penyesuaian harga, mengoreksi kesalahan harga atau salah cetak sesuai
dengan perubahan-perubahan yang berada di luar wewenang kami. IKEA Indonesia akan memastikan bahwa
semua informasi yang tertera adalah benar saat dicetak.

KOMBINASI

SÖDERHAMN kursi berlengan
Ukuran keseluruhan: 105×99×83 cm

SÖDERHAMN sofa 3 dudukan
Ukuran keseluruhan: 279×99×83 cm

Harga total termasuk sarung

Harga total termasuk sarung

SÖDERHAMN ach Viarp krem/cokelat

893.297.58

Rp

6.995.000

SÖDERHAMN so3 Viarp krem/cokelat

293.056.99

Rp

SÖDERHAMN ach Finnsta toska

391.356.49

Rp

6.995.000

SÖDERHAMN so3 Finnsta toska

591.359.45

Rp

SÖDERHAMN ach Finnsta putih

191.335.66

Rp

6.995.000

SÖDERHAMN so3 Finnsta putih

791.352.61

Rp

SÖDERHAMN ach Samsta abu-abu tua

998.994.80

Rp

5.495.000

SÖDERHAMN so3 Samsta abu-abu tua

999.019.68

Rp

9.995.000

SÖDERHAMN ach Samsta oranye

693.297.59

Rp

5.495.000

SÖDERHAMN so3 Samsta oranye

893.057.00

Rp

9.995.000

SÖDERHAMN sofa 4 dudukan dengan chaise longue
Ukuran keseluruhan: 291×99/151×83 cm

Rp

SÖDERHAMN so3 + chs lng Finnsta toska

194.046.09

Rp

SÖDERHAMN so3 + chs lng Finnsta putih

994.046.10

Rp

SÖDERHAMN so3 + chs lng Samsta abu-abu tua

894.062.52

Rp

SÖDERHAMN so3 + chs lng Samsta oranye

693.950.18

Rp

10.995.000

Harga total termasuk sarung

16.990.000

493.950.19

10.995.000

SÖDERHAMN sofa sudut, 4 dudukan dengan ujung terbuka.
Ukuran keseluruhan: L291/192×K99×T83 cm

Harga total termasuk sarung
SÖDERHAMN so3 + chs lng Viarp krem/cokelat

10.995.000

16.990.000

Viarp krem/cokelat

693.058.43

Rp 20.485.000

16.990.000

Finnsta toska

092.843.82

Rp 20.485.000

14.990.000

Finnsta putih

192.843.91

Rp 20.485.000

14.990.000

Samsta abu-abu tua

092.843.96

Rp 17.735.000

Samsta oranye

493.058.44

Rp 17.735.000

SÖDERHAMN sofa sudut, 6 dudukan
Ukuran keseluruhan: 291×291/99×83 cm
Harga total termasuk sarung
Viarp krem/cokelat

693.058.95

Rp

25.485.000

Finnsta toska

591.359.50

Rp

25.485.000

Finnsta putih

491.352.72

Rp

25.485.000

Samsta abu-abu tua

099.020.81

Rp

22.985.000

Samsta oranye

993.058.94

Rp

22.985.000
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA

LebarxKedalamanxTinggi dalam cm

Sandaran tangan

Bagian 1
dudukan*

Bagian
sudut*

Chaise-longue*

Bagian 3
dudukan**

82×53×6

93×99×83

99×99×83

93×151×83

186×99×83

Lengkap dengan sarung
1.000.000

Rp

4.995.000

Rp

5.495.000

Rp

5.995.000

Rp

8.995.000

1.000.000

Rp

4.995.000

Rp

5.495.000

Rp

5.995.000

Rp

8.995.000

1.000.000

Rp

4.995.000

Rp

5.495.000

Rp

5.995.000

Rp

8.995.000

750.000

Rp

3.995.000

Rp

4.495.000

Rp

4.995.000

Rp

8.495.000

750.000

Rp

3.995.000

Rp

4.495.000

Rp

4.995.000

Rp

8.495.000

Viarp krem/cokelat

Rp

FINNSTA putih

Rp

FINNSTA toska

Rp

SAMSTA abu-abu tua

Rp

SAMSTA oranye

Rp

Sarung tambahan
Viarp krem/cokelat

Rp

500.000

Rp

2.300.000

Rp

2.500.000

Rp

2.500.000

Rp

3.500.000

FINNSTA putih

Rp

500.000

Rp

2.300.000

Rp

2.500.000

Rp

2.500.000

Rp

3.500.000

FINNSTA toska

Rp

500.000

Rp

2.300.000

Rp

2.500.000

Rp

2.500.000

Rp

3.500.000

SAMSTA abu-abu tua

Rp

250.000

Rp

1.300.000

Rp

1.500.000

Rp

1.500.000

Rp

3.000.000

SAMSTA oranye

Rp

250.000

Rp

1.300.000

Rp

1.500.000

Rp

1.500.000

Rp

3.000.000

* 1 Bantalan kursi termasuk.
** 2 Bantalan kursi termasuk.

Kain kami telah diuji
Di IKEA, kami menguji kain sarung sofa dan kursi sehingga Anda
dapat memastikannya 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.

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.

Ketahanan
terhadap
goresan (siklus)

Tingkat
daya tahan
pudar
(0-6)

Dapat dicuci dengan mesin
pada suhu 40°C.

25.000
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Dapat dicuci dengan mesin
pada suhu 30°C.

40.000
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VIARP sarung terbuat dari katun dan poliester yang kaya akan tekstur dalam warna krem/cokelat yang cantik. Dapat dicuci dengan mesin
76% katun dan 24 poliester.
pada suhu 40°C.

30.000
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Panduan pencucian
FINNSTA: katun tebal dan campuran poliester dengan tekstur yang baik. Dicelup dengan sedikit efek dua
nada.

SAMSTA: kain serat mikro tahan pakai dengan tampilan yang diampelas dan terasa lembut.
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