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IKEA Indonesia berhak melakukan penyesuaian harga, mengoreksi kesalahan harga, atau salah 
cetak, berdasarkan perubahan apa pun yang berada di luar kendali kami yang sewajarnya.
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Sofa luas dengan jatuhan yang lembut
Sofa SANDBACKEN memiliki bantal punggung yang besar dan 
lembut dengan jahitan  serta sarung dekoratif dengan jatuh yang 
lembut . Desainnya rapi, tapi sofa terasa luas dan lapang. Rangka 
logam membuatnya stabil dan kokoh, namun mudah diangkat 
dan dipindahkan jika Anda ingin membarui atau pindah ke rumah 
baru. Apakah sofa perlu digabungkan untuk dijadikan tempat 
tidur? Pilih tempat tidur sofa yang dengan cepat dan mudah beru-
bah menjadi tempat tidur yang nyaman. Kursi empuk dan busa 
elastis membuat Anda dapat duduk dan tidur dengan nyaman.

Berkelanjutan sepanjang jalan
Sofa SANDBACKEN terbuat dari bahan yang ringan namun kokoh 
dan tahan lama. Kemasan datar membuatnya lebih mudah bagi 
Anda untuk mengangkut dan membawanya ke rumah Anda. Ini 
juga membuat transportasi kami lebih efisien yang berarti bahwa 
kita dapat menjaga emisi karbon dioksida turun dan juga harga  
menjadi rendah. Sofa ini juga dirancang agar Anda dapat dengan 
mudah memisahkan dan mendaur ulang material (pada titik  
tertentu, bertahun-tahun di ujung jalan). Berkelanjutan sepanjang 
jalan!

PANDUAN PEMBELIAN

MODEL
Sofa 3 dudukan
Sofa sudut
Tempat tidur sofa sudut

Sarung yang dapat dilepas

Pilihan sarung

Sarung yang dapat dicuci

Penyimpanan dalam bangku 
kaki

SANDBACKEN
Seri sofa
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Sangat mudah untuk mengubah tempat tidur sofa SANDBACKEN menjadi tempat tidur yang 
luas dan nyaman. Pertama, tarik bagian bawahnya. Kemudian lipat kaki dan posisikan rangka di 
bawah dan pasang ke sofa - kini tempat tidur siap untuk tidur malam yang nyenyak.

CARA MENGUBAH
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KOMBINASI

Harga total termasuk sarung
SANDBACKEN FRILLESTAD abu-abu muda 692.178.32 Rp6.995.000
SANDBACKEN LOFALLET krem 392.178.43 Rp5.995.000

Bagian yang termasuk dalam kombinasi ini
BOMSUND sarung kenyamanan 1 pc
BOMSUND rangka untuk sofa sudut 1 pc
BOMSUND kasur 70×200 cm 1 pc
BOMSUND kasur 70×70 cm 1 pc
SANDBACKEN set bantal kursi 1 pc
SANDBACKEN sarung untuk sofa sudut 1 pc

Harga total termasuk sarung
SANDBACKEN FRILLESTAD abu-abu muda 992.178.97 Rp7.995.000
SANDBACKEN LOFALLET krem 092.179.05 Rp6.995.000

Bagian yang termasuk dalam kombinasi ini
BOMSUND sarung kenyamanan 1 pc
BOMSUND rangka untuk tempat tidur sofa sudut 1 pc
BOMSUND kasur 70×130 cm 1 pc
BOMSUND kasur 70×200cm 1 pc
BOMSUND kasur 70×70 cm 1 pc
SANDBACKEN set bantal kursi 1 pc
SANDBACKEN sarung untuk sofa sudut 1 pc

Harga total termasuk sarung
SANDBACKEN FRILLESTAD abu-abu muda 892.177.94 Rp5.495.000
SANDBACKEN LOFALLET krem 192.178.01 Rp4.495.000

Bagian yang termasuk dalam kombinasi ini
BOMSUND sarung kenyamanan 1 pc
BOMSUND kasur 70×200 cm 1 pc
BOMSUND rangka sofa 3 dudukan 1 pc
SANDBACKEN set bantal kursi 1 pc
SANDBACKEN sarung untuk so3 1 pcSANDBACKEN sofa 3 dudukan. 

Ukuran keseluruhan: W212×D78×H69 cm

SANDBACKEN sofa sudut.
Ukuran keseluruhan: W212×D78/149×H69 cm

SANDBACKEN tempat tidur sofa sudut. 
Ukuran keseluruhan: W212×D78/149×H69 cm
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SARUNG EKSTRA

SANDBACKEN sarung untuk sofa 3 dudukan.

FRILLESTAD abu-abu muda003.362.53 Rp2.200.000
LOFALLET krem 003.361.87 Rp1.200.000

SANDBACKEN sarung untuk sofa sudut dan tem-
pat tidur sofa sudut.
FRILLESTAD abu-abu muda003.362.48 Rp2.400.000
LOFALLET krem 303.361.95 Rp1.400.000

KASUR EKSTRA

BOMSUND kasur 70×200 cm. Cocok dengan 
SANDBACKEN sofa 3 dudukan, sofa sudut dan tempat 
tidur sofa sudut.

103.361.63 Rp700.000

BOMSUND kasur 70×130 cm. 
Cocok dengan SANDBACKEN tempat tidur sofa sudut.

903.361.59 Rp600.000

BOMSUND kasur 70×70 cm. 
Cocok dengan SANDBACKEN sofa sudut dan tempat 
tidur sofa sudut.

203.361.67 Rp400.000

Kain kami telah diuji
Di IKEA, kami menguji kain sarung sofa dan kursi sehingga 
Anda dapat memastikannya tahan lama. Kemampuan kain 
untuk menahan abrasi diuji dengan menggunakan mesin 
untuk menggosoknya ke kain lain sambil menerapkan te-
kanan yang kuat. Sebuah kain yang dapat menahan 15.000 
siklus cocok untuk perabot yang digunakan sehari-hari di 
rumah - dan jika itu bisa lebih dari 30.000 siklus, perabot 
itu sangat tahan terhadap abrasi. Semua kain sensitif terha-
dap sinar matahari, itulah sebabnya kami juga memeriksa 
bahwa kain kami tahan proses pemudaran secara efektif.

Instruksi pencucian

Ketahanan
terhadap
abrasi(siklus)

Tingkat
daya tahan 
luntur
(0-6)

FRILLESTAD abu-abu muda 60% poliester, 40% katun
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

25 000 5

LOFALLET krem 55% katun, 45% poliester
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

25.000 5

PENTING UNTUK DIKETAHUI
Tahan lama dengan berbagai cara
Tes yang sulit adalah cara penting untuk memeriksa keta-
hanan kain sarung kami, tapi mereka tidak menceritakan 
keseluruhan ceritanya. Ketahanan juga tergantung pada 
bahan, konstruksi serta cara penggunaan. Kain tenun yang 
padat dan berat dengan permukaan datar paling tahan ter-
hadap abrasi. Kain dengan campuran serat alami dan sin-
tetis dapat menahan abrasi lebih baik daripada kain hanya 
dengan serat alami. Kain dengan benang yang dicelup lebih 
tahan lama daripada kain dengan pola cetak. Dan sarung 
yang kotor lebih cepat usang daripada yang bersih. Kain 
juga dipengaruhi oleh cara Anda menggunakan sofa Anda.


