
Tidak semua produk (yang ditampilkan di sini) tersedia di toko. Silakan hubungi staf kami
atau lihat di www.IKEA.co.id untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih detail tentang produk, 
silakan lihat label harga dan Internet. Semua unit harus dirakit.
IKEA Indonesia berhak melakukan penyesuaian harga, mengoreksi kesalahan harga, atau salah cetak, 
berdasarkan perubahan apa pun yang berada di luar kendali kami yang sewajarnya.
IKEA Indonesia berusaha memastikan bahwa semua informasi benar saat dicetak.

Ciptakan sofa favorit Anda
Seri sofa VIMLE dapat disesuaikan sesuka Anda sehingga dapat 
dinikmati dalam waktu yang lama. Pilih ukuran dan bentuk agar sesuai 
dengan kebutuhan dan tampilan rumah Anda. Anda dapat membuat 
segalanya dari sofa 2 dudukan yang tak lekang waktu hingga sofa ber-
bentuk U yang luas dengan ujung terbuka. Chaise longue dan bangku 
kaki memiliki ruang penyimpanan praktis untuk hal-hal seperti seli-
mut kecil dan majalah. Anda bisa memberikan sentuhan akhir dengan 
sarung yang Anda sukai yang tahan lama serta mudah dirawat.
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KOMBINASI

Di sini kami akan menunjukkan beberapa contoh tampilan 
seri sofa VIMLE, namun Anda bebas untuk menyesuai-
kan sofa yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan Anda. 
Tentukan jumlah kursi, bentuk sofa, fungsi apa yang Anda 
inginkan dan tentu saja sarung yang terasa pas untuk 

Anda. Saran kami gunakan alat perencanaan yang mem-
bantu untuk menjelajahi segala kombinasi dan kemungki-
nan. Anda dapat menemukan alat tersebut di toko dan di 
www.IKEA.co.id.

VIMLE sofa 3 dudukan.
Ukuran keseluruhan: W241×D98×H80 cm.

Harga total termasuk sarung
ORRSTA biru-hitam 292.069.15 Rp6.995.000
ORRSTA kuning-emas 292.069.20 Rp6.995.000
GUNNARED krem 292.068.97 Rp7.995.000
GUNNARED hijau tua 892.069.03 Rp7.995.000
GUNNARED abu-abu medium 592.069.09 Rp7.995.000
TALLMYRA hitam/abu-abu 092.535.97 Rp8.995.000
FARSTA hitam 792.068.85 Rp9.995.000
FARSTA cokelat tua 792.068.90 Rp9.995.000

VIMLE sofa 3 dudukan dengan chaise longue.
Ukuran keseluruhan: W327×D249×H80 cm.

Harga total termasuk sarung
ORRSTA biru-hitam 692.070.17 Rp10.990.000
ORRSTA kuning-emas 692.070.22 Rp10.990.000
GUNNARED krem 692.069.99 Rp12.290.000
GUNNARED hijau tua 192.070.05 Rp12.290.000
GUNNARED abu-abu medium 992.070.11 Rp12.290.000
TALLMYRA hitam/abu-abu 692.536.03 Rp13.490.000
FARSTA hitam 192.069.87 Rp13.990.000
FARSTA cokelat tua 192.069.92 Rp13.990.000

VIMLE sofa 2 dudukan.
Ukuran keseluruhan: W171×D98×H80 cm. 

Harga total termasuk sarung
ORRSTA biru-hitam 892.053.00 Rp5.995.000
ORRSTA kuning-emas 192.053.32 Rp5.995.000
GUNNARED krem 092.052.38 Rp6.995.000
GUNNARED hijau tua 192.052.66 Rp6.995.000
GUNNARED abu-abu medium 392.052.94 Rp6.995.000
TALLMYRA hitam/abu-abu 392.535.91 Rp7.995.000
FARSTA hitam 992.051.87 Rp7.995.000
FARSTA cokelat tua 292.052.04 Rp7.995.000 

VIMLE sofa sudut, 4 dudukan dengan ujung terbuka.
Ukuran keseluruhan: W322×D95×H80 cm.

Harga total termasuk sarung
ORRSTA biru-hitam 592.115.19 Rp13.680.000
ORRSTA kuning-emas 592.115.24 Rp13.680.000
GUNNARED krem 392.115.01 Rp16.080.000
GUNNARED hijau tua 092.115.07 Rp16.080.000
GUNNARED abu-abu medium 892.115.13 Rp16.080.000
TALLMYRA hitam/abu-abu 892.535.55 Rp18.280.000
FARSTA hitam 192.114.89 Rp18.985.000
FARSTA cokelat tua 192.114.94 Rp18.985.000
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA

VIMLE bagian 1 dudukan.

ORRSTA biru-hitam 692.201.32 Rp2.395.000
ORRSTA kuning-emas 592.201.37 Rp2.395.000
GUNNARED krem 592.201.04 Rp3.195.000
GUNNARED hijau tua 292.201.10 Rp3.195.000
GUNNARED abu-abu medium 992.201.16 Rp3.195.000
TALLMYRA hitam/abu-abu 492.535.19 Rp3.995.000
FARSTA hitam 792.201.22 Rp3.995.000
FARSTA cokelat tua 692.201.27 Rp3.995.000

VIMLE bagian 2 dudukan.

ORRSTA biru-hitam 492.195.06 Rp4.395.000
ORRSTA kuning-emas 492.195.11 Rp4.395.000
GUNNARED krem 592.194.88 Rp5.195.000
GUNNARED hijau tua 392.194.94 Rp5.195.000
GUNNARED abu-abu medium 792.195.00 Rp5.195.000
TALLMYRA hitam/abu-abu 192.535.25 Rp5.995.000
FARSTA hitam 092.194.76 Rp5.995.000
FARSTA cokelat tua 092.194.81 Rp5.995.000

VIMLE bagian 3 dudukan. 

ORRSTA biru-hitam 892.194.58 Rp5.395.000
ORRSTA kuning-emas 892.194.63 Rp5.395.000
GUNNARED krem 792.194.68 Rp6.195.000
GUNNARED hijau tua 392.194.46 Rp6.195.000
GUNNARED abu-abu medium 192.194.52 Rp6.195.000
TALLMYRA hitam/abu-abu 992.535.31 Rp6.995.000
FARSTA hitam 103.534.02 Rp7.995.000
FARSTA cokelat tua 403.534.29 Rp7.995.000

VIMLE bagian chaise lounge.

ORRSTA biru-hitam 191.976.00 Rp4.995.000
ORRSTA kuning-emas 891.976.11 Rp4.995.000
GUNNARED krem 691.974.57 Rp5.295.000
GUNNARED hijau tua 391.975.76 Rp5.295.000
GUNNARED abu-abu medium 891.975.88 Rp5.295.000
TALLMYRA hitam/abu-abu 192.535.73 Rp5.495.000
FARSTA hitam 403.534.10 Rp5.995.000
FARSTA cokelat tua 703.534.23 Rp5.995.000

VIMLE bagian sudut.

ORRSTA biru-hitam 092.200.12 Rp3.595.000
ORRSTA kuning-emas 992.200.17 Rp3.595.000
GUNNARED krem 892.199.34 Rp3.795.000
GUNNARED hijau tua 592.199.40 Rp3.795.000
GUNNARED abu-abu medium 292.199.46 Rp3.795.000
TALLMYRA hitam/abu-abu 892.535.79 Rp3.995.000
FARSTA hitam 703.534.04 Rp4.000.000
FARSTA cokelat tua 903.534.17 Rp4.000.000

VIMLE Sandaran tangan.
ORRSTA biru-hitam 792.200.42 Rp800.000
ORRSTA kuning-emas 692.200.47 Rp800.000
GUNNARED krem 592.200.24 Rp900.000
GUNNARED hijau tua 292.200.30 Rp900.000
GUNNARED abu-abu medium 992.200.36 Rp900.000
TALLMYRA hitam/abu-abu 692.535.37 Rp1.000.000
FARSTA hitam 403.534.86 Rp1.000.000
FARSTA cokelat tua 603.534.90 Rp1.000.000

VIMLE bangku kaki dengan penyimpanan.

ORRSTA biru-hitam 592.054.53 Rp2.495.000
ORRSTA kuning-emas 492.054.58 Rp2.495.000
GUNNARED krem 292.054.35 Rp2.995.000
GUNNARED hijau tua 092.054.41 Rp2.995.000
GUNNARED abu-abu medium 792.054.47 Rp2.995.000
TALLMYRA hitam/abu-abu 592.535.85 Rp3.295.000
FARSTA hitam 903.534.98 Rp3.995.000
FARSTA cokelat tua 803.535.02 Rp3.995.000

VIMLE sandaran kepala, W70xD13xH20 cm.

Gunnared abu-abu medium 592.583.09 Rp600.000
Orrsta biru-hitam 292.583.15 Rp600.000
Tallmyra hitam/abu-abu 992.583.31 Rp600.000
Farsta hitam 904.099.14 Rp750.000
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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)

ORRSTA: Dua warna struktur halus. 65% poliester 35% katun.
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

20,000 5

GUNNARED: Tenunan polos dengan efek warna seragam. 100% poliester.
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

50,000 6

TALLMYRA: Kain chenille lembut dua warna. 78% katun, 22% poliester.
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

30,000 5

PENTING UNTUK DIKETAHUI

Kain yang dilapisi
Kain berlapis adalah bahan kain dengan lapisan, yang da-
pat dirajut agar terlihat seperti kulit. Ini adalah bahan yang 
kuat dan tahan lama serta sangat mudah dirawat - Anda 
hanya perlu membersihkan permukaan menggunakan sikat 
lembut pada vacuum cleaner Anda lalu lap dengan kain 
basah.

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.

Semua kain berlapis kami yang berbeda telah dilapisi 
melindungi dan membuatnya mudah bagi Anda untuk 
merawatnya. Semua juga telah diuji dan disetujui dalam 
kekuatan sobek, fleksibilitas dan tahan luntur warna, 
sehingga Anda dapat yakin Anda dapat menggunakan sofa 
atau kursi baru dalam waktu yang lama.

FARSTA: Kain dilapisi. Poliester (29%), katun (7%) dan viscose/rayon (2%), 
dilapisi dengan poliuretan (62%).


