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Hangat dan tradisional
Seri tempat duduk STOCKSUND memiliki gaya tradisional yang 
tak lekang oleh waktu serta kesan hangat yang mengundang, 
dengan bentuk bulat yang lembut dan detail buatan tangan sep-
erti kaki kayu yang berubah. Ukurannya yang lapang dan bantal 
kursi dengan inti pegas saku memberi kenyamanan luar biasa 
yang akan Anda nikmati dalam jangka waktu yang lama. Seri ini 
mencakup sofa dengan berbagai ukuran, kursi berlengan ekstra 
lebar, dan bangku dengan penyimpanan yang bahkan dapat Anda 
gunakan di lorong atau di kaki tempat tidur Anda.

Berkualitas, luar dan dalam
Dengan STOCKSUND, semua detailnya telah dirancang dengan 
cermat untuk membuat kedua kualitas di dalam dan luar dapat 
Anda lihat dan rasakan dengan mudah. Bantal kursi memiliki inti 
pegas saku yang sangat tahan lama serta sudut tempat duduk 
yang lebih lebar sehingga membuat sofa terasa lebih dalam dan 
membuat Anda duduk dengan lebih nyaman. Kaki dibentuk dan 
dibuat dari kayu solid. Tersedia berbagai pilihan sarung, semua 
terbuat dari kain yang kuat dan tahan pakai, dengan pipa de-
koratif dan lipatan yang dijahit dengan indah - semuanya bisa 
dilepas dan dicuci dengan mesin.

PANDUAN PEMBELIAN

DESAIN 
Nike Karlsson

MODEL
Bangku
Kursi berlengan
Sofa 3 dudukan

Sarung yang bisa dilepas dan
dicuci

Pilihan sarung

 
Pilihan kaki

Terbuat dari pegas saku

Penyimpanan dalam bangku

Baca lebih banyak
di brosur garansi.

STOCKSUND
Seri sofa



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.

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)

LJUNGEN: 100% poliester. LJUNGEN adalah sarung keras yang terbuat dari kain poliester 
dengan permukaan lembut, beludru dan sedikit reflektif.

Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

45,000 5

NOLHAGA: 75% katun, 25% poliester. NOLHAGA adalah sarung keras yang terbuat dari kain 
katun dan poliester yang dicelup benang dengan detail halus seperti efek dua nada.

Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 30°C.

35,000 5

SEGERSTA: katun 78%, poliester 22%. SEGERSTA adalah sarung yang sangat tahan lama 
yang terbuat dari kain alami dengan pola tenunan dan permukaan yang lembut dan halus.

Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

50,000 5

2

Ukuran keseluruhan: Lebar×Dalam×Tinggi.

Lengkap dengan kaki kayu hitam 
atau kaki kayu cokelat muda

Sarung ekstra

Bangku dengan  
penyimpanan
W144×D49×H47 cm

NOLHAGA hijau tua Rp4.495.000 Rp1.500.000
NOLHAGA abu-abu krem Rp4.495.000 Rp1.500.000

LJUNGEN biru Rp4.995.000 Rp2.000.000

SEGERSTA multi warna Rp4.995.000 Rp2.000.000

Kursi berlengan
W92×D95×H89 cm

NOLHAGA hijau tua Rp4.495.000 Rp1.500.000
NOLHAGA abu-abu krem Rp4.495.000 Rp1.500.000

LJUNGEN biru Rp4.995.000 Rp2.000.000

SEGERSTA multi warna Rp4.995.000 Rp2.000.000

Sofa 3 dudukan
W199×D95×H89 cm

NOLHAGA hijau tua Rp6.995.000 Rp2.000.000
NOLHAGA abu-abu krem Rp6.995.000 Rp2.000.000
LJUNGEN biru Rp7.995.000 Rp3.000.000

SEGERSTA multi warna Rp7.995.000 Rp3.000.000
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