
Semua produk (yang tertera di sini) mungkin saja tidak tersedia di toko. Silakan hubungi staf 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.

Seri sofa VALLENTUNA memiliki semua fungsi yang Anda 
inginkan, dan semua fleksibilitas yang Anda butuhkan. Gunakan 
modulnya sendiri, atau gabungkan sesuka Anda untuk sofa yang 
cepat dan mudah. Anda bisa memutar, membalikkan dan memin-
dahkannya. Buat kombinasi baru untuk pesta, saat tamu Anda  
bermalam, atau hanya perlu sedikit mengubah sesuatu. Tampilan 
seragam, atau warna dan gaya yang berbeda untuk setiap modul? 
Pilihan ada di tangan Anda!
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Seri sofa VALLENTUNA terdiri dari modul tunggal yang da-
pat dikombinasikan menjadi berbagai bentuk atau ukuran. 
Fleksibilitas ini memudahkan Anda untuk menyesuaikan 
sofa sesuai kebutuhan, rumah dan gaya hidup - dan dapat 
diubah kapan saja Anda inginkan. Anda dapat menambah-
kan fungsi seperti penyimpanan atau tempat tidur, pilih 

sarung yang sesuai dengan selera Anda. Kemungkinan 
menciptakan kombinasi sofa yang unik dan personal tak 
terbatas. Anda dapat menemukan alat perencana di toko 
IKEA dan www.IKEA.co.id.

CARA MENYUSUN SOFA

SOFA UNTUK SETIAP KESEMPATAN
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KOMBINASI

Pada halaman-halaman berikut ini Anda dapat melihat 
beberapa contoh tampilan sofa modular VALLENTUNA, tapi 
Anda dapat membuat sofa Anda sendiri sesuai dengan gaya 
Anda. 

Untuk lebih banyak warna, ukuran dan kemungkinan 
kombinasi lihat halaman 5 untuk melihat semua bagian.

Modul tempat duduk dengan tempat tidur sofa dan 
sandaran punggung
Harga keseluruhan termasuk sarung 
HILLARED abu-abu tua 191.498.88 Rp11.500.000
HILLARED biru muda 692.774.87 Rp11.500.000
MURUM* hitam 991.494.79 Rp14.200.000
MURUM* putih 192.775.12 Rp14.200.000
ORRSTA abu-abu muda 391.496.65 Rp10.700.000
ORRSTA hijau zaitun 492.774.93 Rp10.700.000

* Sarung tetap berbahan kain berlapis

Sofa modular 2 dudukan.
Harga keseluruhan termasuk sarung 
HILLARED abu-abu tua 292.770.50 Rp17.200.000
HILLARED biru muda 592.776.71 Rp17.200.000
MURUM* hitam 792.776.89 Rp21.400.000
MURUM* putih 492.776.95 Rp21.400.000
ORRSTA abu-abu muda 092.776.83 Rp15.600.000
ORRSTA hijau zaitun 292.776.77 Rp15.600.000

Sofa modular 2 dudukan dengan 2 tempat tidur sofa.
Harga keseluruhan termasuk sarung 
HILLARED abu-abu tua 992.770.80 Rp23.000.000
HILLARED biru muda 092.777.01 Rp23.000.000
MURUM* hitam 292.777.19 Rp28.400.000
MURUM* putih 992.777.25 Rp28.400.000
ORRSTA abu-abu muda 592.777.13 Rp21.400.000
ORRSTA hijau zaitun 792.777.07 Rp21.400.000

Sofa modular 3 dudukan dengan penyimpanan.
Harga keseluruhan termasuk sarung 
HILLARED abu-abu tua/MURUM* hitam 192.770.98 Rp25.200.000
HILLARED biru muda/MURUM* putih 192.777.48 Rp25.200.000
MURUM* putih/ORRSTA abu-abu muda 492.777.61 Rp25.900.000
MURUM* hitam/ORRSTA hijau zaitun 692.777.55 Rp25.900.000
ORRSTA abu-abu muda/MURUM* putih 292.777.43 Rp24.000.000
ORRSTA hijau zaitun/MURUM* hitam 192.777.34 Rp24.000.000
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Sofa modular 3 dudukan dengan tempat tidur sofa 
dan penyimpanan.
Harga keseluruhan termasuk sarung 
HILLARED abu-abu tua/MURUM* hitam 292.771.06 Rp28.700.000
HILLARED biru muda/MURUM* putih 292.777.76 Rp28.700.000
MURUM* putih/ORRSTA abu-abu muda 892.778.82 Rp28.800.000
MURUM* hitam/ORRSTA hijau zaitun 092.778.76 Rp28.800.000
ORRSTA abu-abu muda/MURUM* putih 292.778.61 Rp27.500.000
ORRSTA hijau zaitun/MURUM* hitam 392.778.46 Rp27.500.000

* Sarung tetap berbahan kain berlapis

KOMBINASI

Sofa modular 3 dudukan dengan penyimpanan dan 
dengan ujung terbuka.
Harga keseluruhan termasuk sarung 
HILLARED abu-abu tua 592.769.21 Rp22.000.000
HILLARED biru muda 392.778.89 Rp22.000.000
MURUM* hitam 392.779.07 Rp27.500.000
MURUM* putih 192.779.13 Rp27.500.000
ORRSTA abu-abu muda 692.779.01 Rp20.200.000
ORRSTA hijau zaitun 092.778.95 Rp20.200.000

Sofa sudut modular, 3 dudukan dengan penyim-
panan.
Harga keseluruhan termasuk sarung 
HILLARED abu-abu tua 592.770.63 Rp29.900.000
HILLARED biru muda 592.779.49 Rp29.900.000
MURUM* hitam 792.779.67 Rp37.400.000
MURUM* putih 592.779.73 Rp37.400.000
ORRSTA abu-abu muda 092.779.61 Rp27.400.000
ORRSTA hijau zaitun 292.779.55 Rp27.400.000

Sofa sudut modular, 3 dudukan dengan tempat tidur 
sofa.
Harga keseluruhan termasuk sarung 
HILLARED abu-abu tua 492.770.92 Rp32.800.000
HILLARED biru muda 292.779.79 Rp32.800.000
MURUM* hitam 292.779.98 Rp40.900.000
MURUM* putih 892.780.04 Rp40.900.000
ORRSTA abu-abu muda 592.779.92 Rp30.300.000
ORRSTA hijau zaitun 792.779.86 Rp30.300.000
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA

Modul tempat duduk 100×80. Lengkap dengan 
sarung. 100×80×46 cm.
HILLARED abu-abu tua 691.498.76 Rp4.000.000
HILLARED biru muda 592.794.20 Rp4.000.000
MURUM* hitam 003.294.84 Rp5.000.000
MURUM* putih 804.177.02 Rp5.000.000
ORRSTA abu-abu muda 591.495.94 Rp3.800.000
ORRSTA hijau zaitun 492.794.25 Rp3.800.000

Sarung tambahan.

HILLARED abu-abu tua 103.295.01 Rp1.000.000
HILLARED biru muda 604.181.18 Rp1.000.000
ORRSTA abu-abu muda 203.295.53 Rp800.000
ORRSTA hijau zaitun 104.178.66 Rp800.000

Modul tempat duduk dengan penyimpanan 
80×80. Lengkap dengan sarung. 80×80×46 cm.
HILLARED abu-abu tua 291.498.83 Rp4.500.000
HILLARED biru muda 392.794.40 Rp4.500.000
MURUM* hitam 303.294.92 Rp5.600.000
MURUM* putih 904.178.48 Rp5.600.000
ORRSTA abu-abu muda 891.496.01 Rp4.300.000
ORRSTA hijau zaitun 292.794.45 Rp4.300.000

Sarung tambahan.

HILLARED abu-abu tua 403.295.09 Rp1.000.000
HILLARED biru muda 604.181.23 Rp1.000.000
ORRSTA abu-abu muda 503.295.61 Rp800.000
ORRSTA hijau zaitun 104.178.71 Rp800.000

Modul tempat tidur sofa 100×80. Lengkap dengan 
sarung. 100×80×46 cm. Panjang dan lebar tempat 
tidur80×200 cm.
HILLARED abu-abu tua 891.498.80 Rp6.900.000
HILLARED biru muda 492.794.30 Rp6.900.000
MURUM* hitam 103.294.88 Rp8.500.000
MURUM* putih 004.178.43 Rp8.500.000
ORRSTA abu-abu muda 691.495.98 Rp6.700.000
ORRSTA hijau zaitun 392.794.35 Rp6.700.000

Sarung tambahan.

HILLARED abu-abu tua 203.295.05 Rp1.400.000
HILLARED biru muda 804.180.37 Rp1.400.000
ORRSTA abu-abu muda 303.295.57 Rp1.200.000
ORRSTA hijau zaitun 904.180.27 Rp1.200.000

Sandaran lengan. Lengkap dengan sarung. 
80×13×64 cm.
HILLARED abu-abu tua 891.498.04 Rp1.200.000
HILLARED biru muda 892.793.72 Rp1.200.000
MURUM* hitam 203.294.64 Rp1.500.000
MURUM* putih 404.174.69 Rp1.500.000
ORRSTA abu-abu muda 591.495.70 Rp1.000.000
ORRSTA hijau zaitun 792.793.77 Rp1.000.000

Sarung tambahan.

HILLARED abu-abu tua 403.294.96 Rp500.000
HILLARED biru muda 404.180.44 Rp500.000
ORRSTA abu-abu muda 603.295.65 Rp300.000
ORRSTA hijau zaitun 704.179.72 Rp300.000

Sandaran punggung 80×80. Lengkap dengan 
sarung. 80×13×84 cm. Dapat dilengkapi dengan bantal 
sandaran punggung agar duduk lebih nyaman.
HILLARED abu-abu tua 491.498.20 Rp1.500.000
HILLARED biru muda 092.794.08 Rp1.500.000
MURUM* hitam 803.294.80 Rp2.000.000
MURUM* putih 204.176.96 Rp2.000.000
ORRSTA abu-abu muda 391.495.90 Rp1.300.000
ORRSTA hijau zaitun 892.794.14 Rp1.300.000

Sarung tambahan.

HILLARED abu-abu tua 603.295.13 Rp700.000
HILLARED biru muda 804.180.61 Rp700.000
ORRSTA abu-abu muda 003.295.49 Rp500.000
ORRSTA hijau zaitun 704.216.86 Rp500.000

Sandaran punggung 100×80. Lengkap dengan 
sarung. 100×13×84 cm. Dapat dilengkapi dengan ban-
tal sandaran punggung agar duduk lebih nyaman.
HILLARED abu-abu tua 191.498.12 Rp1.700.000
HILLARED biru muda 592.793.97 Rp1.700.000
MURUM* hitam 503.294.72 Rp2.100.000
MURUM* putih 204.176.82 Rp2.100.000
ORRSTA abu-abu muda 091.495.82 Rp1.500.000
ORRSTA hijau zaitun 392.794.02 Rp1.500.000

Sarung tambahan.

HILLARED abu-abu tua 003.297.14 Rp700.000
HILLARED biru muda 304.180.49 Rp700.000
ORRSTA abu-abu muda 603.297.25 Rp500.000
ORRSTA hijau zaitun 604.179.77 Rp500.000

Bantal punggung. Lengkap dengan sarung. 
85×50 cm.
HILLARED abu-abu tua 991.498.08 Rp700.000
HILLARED biru muda 792.793.82 Rp700.000
MURUM* hitam 303.294.68 Rp800.000
MURUM* putih 904.176.69 Rp800.000
ORRSTA abu-abu muda 591.496.07 Rp600.000
ORRSTA hijau zaitun 692.793.92 Rp600.000

Sarung tambahan.

HILLARED abu-abu tua 703.295.17 Rp400.000
HILLARED biru muda 804.180.80 Rp400.000
ORRSTA abu-abu muda 803.295.45 Rp300.000
ORRSTA hijau zaitun 904.178.53 Rp300.000

Ukuran keseluruhan: Lebar × Kedalaman × Tinggi (termasuk kaki). Tinggi kaki 4 cm.

* Sarung tetap berbahan kain berlapis
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Kain kami telah teruji
Di IKEA, kami menguji sarung kain untuk sofa dan 
sandaran lengan agar tahan lama. Kemampuan kain agar 
tahan terhadap pengikisan telah diuji dengan mengguna-
kan mesin yang menggesek kain lain dengan tenaga kuat. 
Kain yang kuat saat digesek 15.000 kali ini cocok untuk 
perabotan yang digunakan sehari-hari di rumah - dan jika 
tahan dengan 30.000 gesekan, maka kain ini sangat kuat 
dan tidak mudah robek. Semua kain sensitif dengan sinar 
matahari dan kami memastikan bahwa kain kami juga 
tahan pudar.

Instruksi mencuci

Ketahanan 
terhadap 
pengikisan 
(siklus)

Tahan 
pudar 
terhadap 
cahaya
(0-6)

HILLARED: 55% katun, 25% poliester, 12% viscose/rayon, 8% linen. Permukaan terstruktur yang 
dibuat dari benang tidak teratur dan campuran bahan. Benang dicelup dalam nuansa warna dengan 
nuansa tangan yang alami dan stabil.

Cuci mesin pada suhu 40°C. 30,000 5

ORRSTA: 65% poliester, 35% katun. Tenunan polos dengan nada warna benang dicelup pewarna. 
Tampilan klasik dan mendasar, dengan sentuhan tangan yang halus dan nyaman.

Cuci mesin pada suhu 40°C. 20,000 5

Petunjuk mencuci

Ketahanan 
terhadap 
pengikisan 
(siklus)

Tahan 
pudar 
terhadap 
cahaya
(0-6)

MURUM: 100% dasar poliester, 100% permukaan poliuretan. Kain sarung tetap dilapisi dengan 
kedalaman permukaan karakteristik, matte dan dengan kesan tangan yang stabil.

Vacuum bersih. Noda ringan 
dapat dihilangkan dengan 
spons yang dibasahi air atau 
larutan sabun ringan.

50,000 5

INFORMASI TAMBAHAN

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

Tahan lama dalam berbagai cara
Pengujian adalah hal penting untuk memeriksa ketahanan 
sarung kain kami, tapi hal itu belum cukup. Ketahanan juga 
tergantung pada bahan, proses pembuatan dan cara peng-
gunaan. Kain berat yang ditenun rapat dengan permukaan 
datar adalah yang paling tahan dan tidak mudah robek. 
Kain dengan campuran serat alami dan sintetis sangat 
kuat dan sulit robek, bahkan lebih baik daripada kain yang 
hanya terbuat dari serat alami. Kain benang yang dicelup 
lebih tahan lama dibandingkan kain dengan pola cetak. 
Sarung kotor lebih cepat rusak dibandingkan sarung yang 
bersih. Ketahanan kain juga dipengaruhi oleh cara peng-
gunaan sofa.

Semua jenis kain berlapis kami telah dirawat untuk 
melindunginya dan membuatnya mudah bagi Anda untuk 
merawatnya. Semua kain itu juga telah diuji dan disetujui 
untuk kekuatan, fleksibilitas dan tahan pudar, agar Anda 
dapat menikmati duduk di sofa baru Anda selama berta-
hun-tahun yang akan datang.


