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Seri sofa LANDSKRONA yang elegan sangat mudah disesuai-
kan dengan rumah dan hidup Anda. Anda hanya perlu memil-
ih jumlah kursi, bentuk dan fungsi. Jika anggota keluarga Anda 
bertambah dan kebutuhan berubah, sofa ini dapat ditambah se-
hingga dapat tumbuh bersama Anda. Pilih sarung berbahan kulit 
dan dilapisi kain, atau kain lalu memilih kaki sofa berbahan kayu 
atau logam. Lengan yang seragam dengan kaki juga disertakan.

Sofa yang lembut dan ramah ini tahan lama karena bantal kur-
si berisi busa berketahanan tinggi yang memberikan dukun-
gan baik bagi tubuh Anda dan dapat cepat kembali ke bentuk 
aslinya saat Anda berdiri. Sofa ini memiliki fungsi praktis, ber-
bagai pilihan kombinasi serta dimensi yang ramping mem-
buatnya mudah untuk dipadukan, apa pun tampilan rumah Anda.

PANDUAN PEMBELIAN

MODEL
Kursi berlengan
Chaise longue unit tambahan
Sofa 2 dudukan
Sofa 3 dudukan
Sofa 3 dudukan dengan
chaise longue
Sofa 4 dudukan dengan
chaise longue 

Pilihan sarung

Pilihan kaki

Sarung tetap

Kulit dan kain

Baca lebih lanjut 
di brosur jaminan.

LANDSKRONA
Seri tempat duduk
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PENTING UNTUK DIKETAHUI

1

2

LANDSKRONA berbahan kulit dan kain berlapis
Sofa kulit LANDSKRONA merupakan kombinasi dari kulit 
asli setebal 1,2 mm yang kami sebut GRANN, yaitu kulit 
celup yang lembut dan tahan lama, dan kaib berlapis 
BOMSTAD . Kain berlapis memiliki tampilan dan kesan kulit 
dengan biaya yang lebih rendah.

Itulah alasan IKEA sering mengkombinasikan keduanya, 
bahan kulit pada bagian yang sering terkena kontak 
langsung seperti permukaan tempat duduk dan sandaran 
tangan (1), sementara kain berlapis pada permukaan luar 
lainnya (2).

Kulit asli
Variasi alami yang tersembunyi terlihat karena kulit hanya 
dilapisi dengan lapisan warna cerah sebagai perlindungan. 
Seiring waktu kulit akan memunculkan efek patina. Selain 
itu, kulit juga mudah dirawat – Anda hanya perlu vacuum 
secara teratur dengan sikat lembut yang ada pada vacuum 
cleaner.

Kain berlapis
Kain berlapis merupakan material kain dengan lapisan, 
yang dapat dirajut agar terlihat seperti kulit. Ini adalah ba-
han yang kuat dan tahan lama dan sangat mudah dirawat 
- cukup gunakan permukaan vacuum menggunakan sikat 
lembut pada vacuum cleaner Anda lalu lap dengan kain 
basah.

Daya tahan
Semua kulit dan kain berlapis kami dilapisi untuk melind-
ungi serta memudahkan Anda untuk merawatnya. Itu juga 
telah diuji dan disetujui dalam hal kekuatan sobek, fleksi-
bilitas dan kelunturan warna, sehingga Anda dapat meng-
gunakan sofa dan kursi yang baru dalam waktu yang lama.

Kain kami telah diuji
Di IKEA, kami menguji semua kain sarung penutup sofa 
dan kursi sehingga dapat bertahan lama. Kemampuan kain 
untuk menahan abrasi diuji menggunakan mesin dengan 
menggosokannya pada kain lain sambil memberikan te-
kanan yang kuat. Kain yang dapat bertahan selama 15.000 
siklus cocok untuk perabotan dalam penggunaan sehari-
hari - dan jika bisa bertahan lebih dari 30.000 siklus, kain 
tersebut sangat tahan terhadap abrasi. Semua kain kami 
sensitif terhadap sinar matahari, itulah sebabnya kami juga 
menguji ketahanannya terhadap pemudaran.

Daya tahan terhadap berbagai penggunaan
Tes yang sulit merupakan hal penting dalam menguji 
daya tahan kain sarung penutup kami, namun itu tidak 
menggambarkan keseluruhan ceritanya. Daya tahan juga 
tergantung pada bahan, konstruksi dan cara penggunaan. 
Kain yang ditenun dengan rapat dan berat dengan per-
mukaan datar paling tahan terhadap abrasi. Kain dengan 
campuran serat alami dan sintetis dapat menahan abrasi 
lebih baik daripada kain hanya dengan serat alami. Kain 
tenun tahan lebih lama dibandingkan kain berpola cetak. 
Serta kain sarung penutup yang kotor lebih cepat usang 
daripada yang bersih. Dan pastinya, kain juga dipengaruhi 
oleh bagaimana Anda menggunakan sofa Anda.
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA

Kursi berlengan Chaise longue  
unit tambahan

Sofa 2 dudukan Sofa 3 dudukan

Lebar×Dalam×Tinggi dalam cm 89×89×78 79×158×78 164×89×78 204×89×78

Lengkapi dengan 
sarung kulit tetap

GRANN/BOMSTAD hitam Rp7.995.000 Rp9.200.000 Rp11.995.000 Rp13.995.000

GRANN/BOMSTAD cokelat-emas Rp7.995.000 Rp9.200.000 Rp11.995.000 Rp13.995.000

Lengkapi dengan 
sarung kain tetap

GUNNARED abu-abu tua Rp4.995.000 Rp5.800.000 Rp6.995.000 Rp8.995.000

GUNNARED hijau muda Rp4.995.000 Rp5.800.000 Rp6.995.000 Rp8.995.000

     
Kaki, 15 cm.

LANDSKRONA kaki, 4 unit.

Logam 902.924.00 Rp300.000

Kayu 502.923.98 Rp300.000

Penting untuk diketahui

Chaise longue dapat ditempatkan di kiri atau kanan, sesuai dengan 
kebutuhan Anda. Pilih antara dua opsi kaki, kayu birch atau logam. 
Sarung kaki yang seragam dengan sarung disertakan.

Pilihan kaki:
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