Pirkėjo gidas

PÄRUP
sofos

Modeliai
Dvivietė sofa
Trivietė sofa
Trivietė sofa su gulimuoju foteliu

Nuimami ir skalbiami užvalkalai

Užvalkalų įvairovė
Nemokama

10

metų
garantija

Daugiau skaitykite garantijos
brošiūroje.

Sofa PÄRUP – paprasta, bet elegantiška, su dailiai užapvalintais
porankiais. Medinės kojelės tarsi kilsteli sofą nuo grindų, darydamos
sofą vizualiai lengvesnę. Ir, žinoma, paprasta išvalyti grindis.
Kišeninių spyruoklių sėdimoji dalis – lygi ir komfortiška, o atsistojus
iškart įgauna pradinę formą. Visi užvalkalai nuimami ir skalbiami,
taigi tiek vaikai, tiek suaugusieji gali būti ramūs: išsipylęs gėrimas
džiaugtis poilsiu nesutrukdys.

Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti. Kreipkitės į mūsų darbuotojus arba
ieškokite www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje arba internete.
Visus baldus reikia surinkti.

Deriniai

Dvivietė sofa PÄRUP
Bendrieji matmenys: P165×G80×A86 cm

Trivietė sofa PÄRUP
Bendrieji matmenys: P206×G80×A86 cm

Kaina su užvalkalu

Kaina su užvalkalu

Vissle tamsi žalia

593.891.74

269 €

Vissle tamsi žalia

593.894.66

299 €

Vissle pilka

793.891.73

269 €

Vissle pilka

793.894.65

299 €

Gunnared smėlinė

093.891.76

329 €

Gunnared smėlinė

093.894.64

379 €

Gunnared tamsi pilka

393.891.65

329 €

Gunnared tamsi pilka

393.894.67

379 €

Vissle tamsi žalia

693.898.28

499 €

Vissle pilka

893.898.27

499 €

Gunnared smėlinė

093.898.31

599 €

Gunnared tamsi pilka

393.898.39

599 €

Trivietė sofa PÄRUP su gulimuoju foteliu
Bendrieji matmenys: P235×G148×A86 cm
Kaina su užvalkalu
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Papildančiosios prekės
Papildomi užvalkalai
Dvivietės sofos PÄRUP užvalkalas
Vissle tamsi žalia

904.937.95

69 €

Vissle pilka

804.937.91

69 €

Gunnared smėlinė

104.937.99

129 €

Gunnared tamsi pilka

104.938.03

129 €

Trivietės sofos PÄRUP užvalkalas
Vissle tamsi žalia

104.938.17

79 €

Vissle pilka

204.938.07

79 €

Gunnared smėlinė

304.938.21

159 €

Gunnared tamsi pilka

404.938.25

159 €

Trivietės sofos PÄRUP su gulimuoju foteliu
užvalkalas
Vissle tamsi žalia

404.939.86

129 €

Vissle pilka

204.939.68

129 €

Gunnared smėlinė

604.939.90

229 €

Gunnared tamsi pilka

904.939.98

229 €

Naudinga žinoti
Audinius testuojame
IKEA tekstiliniai baldų užvalkalai yra kruopščiai testuojami, tad
galite būti ramūs dėl jų patvarumo. Audinio atsparumas dilimui
testuojamas naudojant specialią įrangą: audinys trinamas
į kitą audinį veikiant dideliu spaudimu. Namuose kasdien
naudojamiems baldams tinkami 15 tūkst. ciklų atlaikantys
audiniai, o tie audiniai, kurie išlaiko 30 tūkst. ciklų testą, laikomi
itin atspariais dilimui. Saulės spinduliai veikia visus audinius,
todėl taip pat rūpinamės, kad mūsų audiniai būtų atsparūs
blukimui.

Patvarūs daugeliu prasmių
Griežti testai iš tiesų labai padeda įvertinti mūsų tekstilinių
užvalkalų patvarumą, bet tai dar ne viskas. Audinių patvarumą
lemia ir tokie veiksniai kaip medžiagos, konstrukcija bei
naudojimo ypatumai. Sunkūs, tankaus audimo, lygaus
paviršiaus audiniai pasižymi didžiausiu atsparumu dilimui.
Audiniai, pagaminti iš natūralaus ir sintetinio pluošto mišinio,
dyla lėčiau nei natūralaus pluošto audiniai. Dažyto siūlo audiniai
patvaresni už audinius su spaudiniais. Na, o švarus audinys
visada tarnaus ilgiau už suteptą. Žinoma, sofos užvalkalo
audinio būklė priklausys ir nuo to, kaip ta sofa naudositės.

Atsparumas
blukimui
(1–8)

Skalbimo nurodymai

Atsparumas
dilimui (ciklai)

Vissle: 100 % poliesterio (maž. 90 % poliesterio).

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

50 000
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Gunnared: 100 % poliesterio.

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

50 000

6
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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 - iki 15 000 €.
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