
Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti: kreipkitės į darbuotojus arba patikrinkite prekių
likutį internete www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje ar IKEA interneto
svetainėje. Visus baldus reikia surinkti.

Į tokią sofą norisi įkristi
Visos sofos SANDBACKEN turi dideles, minkštas, dailiai apsiūtas 
pagalves ir yra erdvios bei patogios. Jų rėmai tvirti ir ilgaamžiški, nes 
metaliniai, tačiau dėl to sofos netapo nepajudinamomis: kai reikės 
išvalyti grindis ar norėsite sofą perstumti į kitą vietą, nesunkiai tą 
padarysite. Jei ieškote išskleidžiamos sofos, išbandykite sofą-lovą 
SANDBACKEN. Ją lengva išskleisti ir suskleisti, ant jos patogu miegoti.

Dėmesys tvarumui
Sofos SANDBACKEN gaminamos iš lengvų, tačiau patvarių žaliavų. Jos 
supakuotos plokščiose pakuotėse, kad patogiai parsivežtumėte ir dar 
todėl, kad taip supakuotus gaminius yra naudinga ir ekonomiška vežti: 
į aplinką patenka mažiau anglies dvideginio, galime pasiūlyti žemesnę 
kainą. Atėjus laikui atsisveikinti su sofa, galėsite atskirti ir atiduoti 
perdirbti jos perdirbamas dalis. 

Modeliai
Trivietės sofos
Kampinės sofos
Kampinės sofos-lovos

Nuimamasis užvalkalas

Galimybė rinktis užvalkalą

Užvalkalą galima skalbti

Kojų kėdutė su daiktadėže

Supakuota plokščioje pakuotėje

Pirkėjo gidas

SANDBACKEN
sofos
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Sofą-lovą SANDBACKEN paprasta išskleisti: ištraukite 
papildomą rėmą, atlenkite kojeles ir pritvirtinkite jį prie sofos. 
Štai ir erdvi, patogi lova.

Kaip išskleisti?
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Deriniai

Kaina su užvalkalu
SANDBACKEN FRILLESTAD šviesiai pilka 892.178.31 309 €
SANDBACKEN LOFALLET smėlinė 392.178.38 289 €

Rinkinyje yra:
BOMSUND papildomos dalies užvalkalas 1 vnt.
BOMSUND kampinės sofos rėmas 1 vnt.
BOMSUND čiužinys, 70×200 cm 1 vnt.
BOMSUND čiužinys, 70×70 cm 1 vnt.
SANDBACKEN pagalvių rinkinys 1 vnt.
SANDBACKEN sofos užvalkalas 1 vnt.

Kaina su užvalkalu
SANDBACKEN FRILLESTAD šviesiai pilka 192.178.96 369 €
SANDBACKEN LOFALLET smėlinė 792.179.02 349 €

Rinkinyje yra:
BOMSUND papildomos dalies užvalkalas 1 vnt.
BOMSUND kampinės sofos-lovos rėmas 1 vnt.
BOMSUND čiužinys, 70×130 cm 1 vnt.
BOMSUND čiužinys, 70×200cm 1 vnt.
BOMSUND čiužinys, 70×70 cm 1 vnt.
SANDBACKEN pagalvių rinkinys 1 vnt.
SANDBACKEN sofos užvalkalas 1 vnt.

Kaina su užvalkalu
SANDBACKEN FRILLESTAD šviesiai pilka 692.177.90 229 €
SANDBACKEN LOFALLET smėlinė 992.178.02 209 €

Rinkinyje yra:
BOMSUND papildomos dalies užvalkalas 1 vnt.
BOMSUND čiužinys, 70×200 cm 1 vnt.
BOMSUND trivietės sofos rėmas 1 vnt.
SANDBACKEN pagalvių rinkinys 1 vnt.
SANDBACKEN sofos užvalkalas 1 vnt.Trivietė sofa SANDBACKEN. 

Matmenys: P212×G78×A69 cm.

Kampinė sofa SANDBACKEN.
Matmenys: P212×G78/149×A69 cm.

Kampinė sofa-lova SANDBACKEN. 
Matmenys: P212×G78/149×A69 cm.



Priedai

Papildomi užvalkalai
Trivietės sofos užvalkalas SANDBACKEN.

FRILLESTAD šviesiai pilkas 203.362.52 69 €
LOFALLET smėlinis 203.361.86 49 €

Kampinės sofos ir kampinės sofos-lovos užvalkalas 
SANDBACKEN.

FRILLESTAD šviesiai pilkas 203.362.47 94 €
LOFALLET smėlinis 603.361.94 74 €

Papildomi čiužiniai
Čiužinys BOMSUND, 70×200 cm. Tinka trivietėms so-
foms, kampinėms sofoms ir kampinėms sofoms-lovoms 
SANDBACKEN.

303.361.62 35 €

Čiužinys BOMSUND, 70×130 cm. Tinka kampinėms 
sofoms-lovoms SANDBACKEN.

103.361.58 30 €

Čiužinys BOMSUND, 70×70 cm. Tinka kampinėms sofoms 
ir kampinėms sofoms-lovoms SANDBACKEN.

403.361.66 15 €

Išbandyti audiniai
IKEA sofų ir fotelių užvalkalai siuvami iš patikrintų, išbandytų 
audinių, todėl galite būti tikri – jie tarnaus ilgai. Audinio 
atsparumas dilimui tikrinamas mašininiu būdu, taikant trinties 
bandymą. Tai reiškia, kad du įtempti audiniai yra trinami vienas 
į kitą tam tikrą ciklų kiekį. Jei audinys atlaiko 15 000 ciklų, jis yra 
tinkamas kasdieniam naudojimui namuose. Daugiau nei 30 000 
ciklų atlaikantys audiniai laikomi itin patvariais. Taip pat IKEA 
audiniai apdorojami taip, kad būtų kuo atsparesni šviesai ir 
lėčiau bluktų.

Priežiūros instrukcijos
Atsparumas
dilimui (ciklais)

Atsparumas
šviesai (0-6)

FRILLESTAD šviesiai pilkas, 60 % poliesterio ir 40 % medvilnės. Skalbti skalbyklėje, 40 °C. 25 000 5

LOFALLET smėlinis, 55 % medvilnės ir 45 % poliesterio. Skalbti skalbyklėje, 40 °C. 25 000 5

Naudinga žinoti

Įvairiapusis patvarumas
Atsparumo dilimui bandymai yra ypač veiksmingas būdas 
patikrinti medžiaginių užvalkalų kokybę. Tačiau jų patvarumas 
dargi priklauso nuo audinių savybių, baldų konstrukcijos ir jūsų 
naudojimo įpročių. Sunkūs, tvirtai suausti, lygaus paviršiaus 
audiniai yra atspariausi dėvėjimuisi. Audiniai iš sintetinio ir 
natūralaus pluoštų mišinio yra tvirtesni nei vien natūralių 
pluoštų audiniai. Kalbant apie spalvotus ir raštuotus audinius, 
iš dažytų siūlų išausti audiniai išlieka gražūs ilgiau nei audiniai 
su įspaustais raštais. Ir dar, švarūs užvalkalai dėvisi lėčiau 
nei purvini. Galiausiai, ne mažiau svarbu, kokiu būdu bei kaip 
dažnai naudojate baldą.
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Prekių pristatymas
Dauguma mūsų prekių 
supakuotos taip, kad 
galėtumėte parsivežti jas patys. 
Jei reikia, galime pristatyti 
pirkinius į jūsų namus ar 
biurą už papildomą mokestį. 
Paslaugos kainų teiraukitės 
Pirkėjų aptarnavimo skyriuje.

Baldų surinkimas
IKEA baldus paprasta surinkti 
patiems. Jei pageidausite, už 
papildomą mokestį galėsime 
surinkti įsigytus baldus jūsų 
namuose ar biure. Paslaugos 
kainos teiraukitės Pirkėjų 
aptarnavimo skyriuje.

Pirkimas išsimokėtinai
Pirkimo išsimokėtinai paslaugą 
teikia GENERAL FINANCING 
BANKAS. Išsimokėtinai 
atsiskaityti galite už IKEA 
prekes, kurių vertė siekia nuo 
50 iki 25 000 €.

Mūsų paslaugos
IKEA prekės sukurtos taip, kad galėtumėte parsivežti ir surinkti 
jas patys. Jei reikia pagalbos, pasinaudokite mūsų teikiamomis 
paslaugomis. Daugiau informacijos apie paslaugas ir jų kainas 
teiraukitės IKEA parduotuvėje arba apsilankykite interneto 
svetainėje www.IKEA.lt.


