
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.

OSTUJUHEND

MOODULID
Käetugi 
Järi
1kohaline moodul
Nurgamoodul
Lamamistool
3kohaline moodul

Eemaldatavad, 
masinpestavad katted

Vali ise katted

Sinu vajadustega 
kohandatav

Loe lähemalt 
garantiibrošüürist

SÖDERHAMN
Istmeseeria

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.
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COMBINATIONS

SÖDERHAMN lamamistool 

Mõõdud: 105×99×83 cm

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

SÖDERHAMN etteulatuva osaga 4-kohaline diivan 
Mõõdud: 291×99/151×83 cm

SÖDERHAMN 6-kohaline nurgadiivan
Mõõdud: 291×291/99×83 cm

SÖDERHAMN 4-kohaline nurgadiivan
Mõõdud: 291×99/198×83 cm

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

Laius × sügavus × kõrgus (cm) 82×53×6 93×93×39 93×99×83*** 99×99×83*** 93×151×83*** 186×99×83***

Koos kattega

FINNSTA valge 50 € 169 € 250 € 300 € 290 € 419 €

FINNSTA türkiis 50 € 169 € 250 € 300 € 290 € 419 €

LEJDE hall/must 50 € 159 € 210 € 270 € 260 € 369 €

VIARP beež/pruun 60 € 169 € 260 € 340 € 360 € 439 €

SAMSTA oranž 40 € 149 € 180 € 250 € 240 € 319 €

SAMSTA tumehall 40 € 149 € 180 € 250 € 240 € 319 €

Lisakate

FINNSTA valge 20 € 49 € 110 € 100 € 120 € 169 €

FINNSTA türkiis 20 € 49 € 110 € 100 € 120 € 169 €

LEJDE hall/must 20 € 39 € 70 € 70€ 90 € 119 €

VIARP beež/pruun 30 € 49 € 120 € 140 € 190 € 189 €

SAMSTA oranž 10 € 29 € 40 € 50 € 70€ 69€

SAMSTA tumehall 10 € 29 € 40 € 50 € 70€ 69€
 

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 kasu tuses oleva mööbli katteks. 
Kui kangas peab vastu rohkem kui 30 000le tsüklile, on see 
kulumisele väga vastupidav. Kõik kangad on päikesevalguse 
suhtes tundlikud, mistõttu katsetame ka kanga vastupidavust 
pleekimisele.

Mitmel moel jätkusuutlik

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.

Pesemisjuhised
Vastupidavus kulu-
misele (tsüklid) Valguskindlus (1–8)

FINNSTA katted on valmistatud värvitud lõngaga puuvillast ja polüestrist. Sellel on 
ühtlane, nähtav struktuur ning kahe tooni efekt lisab kangale süga vust. 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 beežikas-
pruunikas toonis tekstuur. 76% puuvill ja 24% polüester. Võib pesta pesumasinas 
40ºC juures.

Masinpesu 40 °C juures 30.000 5

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

KõõIK OSAD JA HINNAD


