
KOM I  GANG
Vi anbefaler at du leser  

gjennom hele veiledningen før  
du finner fram målebåndet.

PROFFTIPS
Når du skal velge plass til sofaen,  

kan du bruke maskeringstape eller  
en gammel avis på gulvet for å  
markere størrelsen på sofaen.

Så du har forelsket deg i en av sofaene våre? Gratulerer!  
Vi har samlet noen tips til hvordan du best måler opp hjemmet ditt  

for å se om du kan få flyttet sofaen trygt til plassen du har valgt.

SOFA-HJEM-VEILEDNING
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d Heisdørenes bredde

e Heisens høyde

f Heisdørenes dybde

1. FINN PAKKEMÅLENE
Finn informasjon om den nye sofaen  
din og pakkemål på nettstedet vårt.  
Skriv sofaens navn i søkefeltet, klikk  

på sofaen og noter deg pakkemålene.  
De vil du få bruk for senere.

a Pakkens bredde

b Pakkens høyde

c Pakkens dybde

PROFFTIPS
Om pakken er for stor, kan du trekke fra  
et par cm ved å ta den ut av esken. Vær 

oppmerksom på at bena ikke er montert,  
slik at de ikke er i veien for deg.

2. BRUK AV HEIS
Er det en heis i bygget som kan brukes til 

sofaen? Kontroller om den er stor nok ved å 
måle høyde og bredde med åpen dør, samt 
heisrommets dybde. For at det skal gå, må 

målene være større enn pakkemålene.



g

3. BRUKE TRAPPEN
Som en tommelfingerregel skal trappens bredde på det smaleste punktet 

være bredere enn pakkens høyde. Da er eventuelle gelendre, taklamper eller 
veggarmaturer som kan komme i veien, medregnet. Mål deretter trappens  
minste bredde inkludert ovennevnte og sammenlikn med pakkens høyde.

g Trappenbredde

Hvis det er gelender i trappen, er det 
sannsynlig at pakken må løftes over det. 
I så fall må du kontrollere at avstanden 

mellom gelenderet og taket er større enn 
pakkens dybde. Så snart den er oppe på 
trappeavsatsen, trenger du (eller folkene 
våre, hvis du har valgt å få den båret opp)  

litt ekstra plass for å snu den og bære  
den til bestemmelsesstedet.
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4. FÅ DEN GJENNOM DØRER OG GANGER
Inspiser ruten sofaen din skal ta på veien til dens endelige plass. Kontroller  
bredden på de ekstra smale eller kinkige stedene esken skal passere, som 

døråpninger, ganger og vanskelige hjørner/vinkler. Legg også merke til ting  
som eventuelt kan komme i veien – radiatorer, lamper, hyller, karmer osv.  

De smaleste punktene på veien må være bredere enn pakkens høyde.

h  Smaleste 
døråpningsbredde

i  Gangens  
smaleste bredde

KLAR? SUPERT!
Nå er du klar til å bestille sofaen din. Husk at du alltid kan ringe  
vårt team på 51882000, de sitter klar for å hjelpe deg med alle 

spørsmål du måtte ha, i tillegg til å gi deg gode råd og tips.


