Pirkėjo gidas

FLOTTEBO
sofos-lovos

Modeliai

Sofos-lovos (90×200 cm)
Sofos-lovos (120×200 cm)
Staliukai

Nuimamieji užvalkalai

Užvalkalų pasirinkimas

Skalbiamieji užvalkalai

Su spyruoklėmis

Įsigijus galima parsivežti tą pačią
dieną

Su pristatymu

Sofa-lova gyvenimui
Sofos-lovos FLOTTEBO yra patogios, funkcionalios, tinkamos tiek
įprastai ilsėtis, tiek, nuėmus pagalves, miegoti. Visų jų viduje yra
patalynės dėžė, kurią galite naudoti įvairiems daiktams laikyti.
Patogi kasdien
Sofų-lovų FLOTTEBO konstrukciją sudaro kišeninės spyruoklės,
prisitaikančios prie kūno ir teikiančios reikiamą atramą, o pagalvės
nepritvirtintos, kad galėtumėte pasidėti, kaip patogiau, arba visai
nuimti, jei ant sofos miegosite.

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.

Iš sofos į lovą

Paruošti sofą-lovą FLOTTEBO miegojimui labai paprasta:
nuimkite pagalves, pasiklokite lovą.
Patalynės dėžę atidarysite suėmę rankenas ir pakėlę sėdimąją
dalį.
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Deriniai
Matmenys: plotis x gylis x aukštis.

Sofa-lova FLOTTEBO.
Matmenys: P90×G200×A55 cm
Miegamoji dalis: P90×G200 cm

Sofa-lova FLOTTEBO.
Matmenys: P120×G200×A55 cm
Miegamoji dalis: P120×G200 cm

Kaina su užvalkalu

Kaina su užvalkalu

VISLE tamsiai pilka

592.974.81

399 €

VISLE tamsiai pilka

192.974.64

479 €

VISLE violetinė

992.974.84

399 €

VISLE violetinė

692.974.71

479 €

GUNNARED klasikinė pilka

992.974.79

429 €

GUNNARED klasikinė pilka

392.974.58

499 €

Sofa-lova su staliuku FLOTTEBO.
Matmenys: P90×G200×A55 cm
Miegamoji dalis: P90×G200 cm

Sofa-lova su staliuku FLOTTEBO.
Matmenys: P120×G200×A55 cm
Miegamoji dalis: P120×G200 cm

Kaina su užvalkalu ir staliuku.

Kaina su užvalkalu ir staliuku.

VISLE tamsiai pilka

892.974.51

419 €

VISLE tamsiai pilka

492.974.29

499 €

VISLE violetinė

292.974.54

419 €

VISLE violetinė

792.974.37

499 €

GUNNARED klasikinė pilka

492.974.48

449 €

GUNNARED klasikinė pilka

893.007.50

519 €
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Priedai
Staliukas FLOTTEBO.

Sofos-lovos FLOTTEBO užvalkalas, P90×G200 cm
VISLE tamsiai pilka

604.417.41

69 €

VISLE violetinė

104.417.29

69 €

GUNNARED klasikinė pilka

904.423.29

99 €

32×27 cm

703.425.33

20 €

Sofos-lovos FLOTTEBO užvalkalas, P120×G200 cm
VISLE tamsiai pilka

104.417.34

99 €

VISLE violetinė

404.417.23

99 €

GUNNARED klasikinė pilka

404.423.22

119 €

Naudinga žinoti

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.

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. Ir dar, švarūs užvalkalai
dėvisi lėčiau nei purvini. Galiausiai, ne mažiau svarbu, kokiu
būdu bei kaip dažnai naudojate baldą.
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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.

Prekių pristatymas

Baldų surinkimas

Pirkimas išsimokėtinai

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.

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

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