
Kõik siinsed tooted ei pruugi olla meie tellimis- ja väljastuspunktis saadaval. Lisainfo saamiseks külasta meie
kodulehte IKEA.ee või võta ühendust IKEA töötajatega. Täiendava tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist. Kõik
moodulid vajavad kokkupanemist.

Buying guide

Mugav koht, kus nautida omaette olemise aega
BACKSÄLEN diivanil on pärast sisukat ja pikka päeva hea puhata. 
Sügav iste ning kõrge seljatugi ja käetoed on mõnusalt mugavad ja 
võimaldavad lõõgastunult istuda. Seega on see ideaalne koht, kuhu 
vihmasabina taustal kerra keerata ja oma lemmiksaadet vaadata. 
Samuti sobivad BACKSÄLEN diivanid erinevatesse kesk kondadesse 
ning sa saad neid pehmete patjade ja pleedidega  isikupärasemaks 
muuta.

BACKSÄLEN
istmesari

Diivanid ja tugitoolid
1,5-kohaline tugitool
2-kohaline diivan
3-kohaline diivan

Panipaigaga lamamisosa

Eemaldatavad ja pestavad katted

Erinevate katete valik

BACKSÄLEN istmesarjal on
10-aastane garantii. Loe rohkem
garantiibrošüürist.

  

Ostujuhend
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Diivanid ja tugitoolid

BACKSÄLEN 1,5-kohaline tugitool
Mõõtmed: L115 × S94 × K85 cm

Selle tugitooli hind koos kattega:
Blekinge valge 093.931.97 199 €
Katorp naturaalne värvitoon 793.932.07 249 €
Hallarp hall 893.932.02 249 €

BACKSÄLEN 3-kohaline diivan
Mõõtmed: L205 × S94 × K85 cm

Selle diivani hind koos kattega:
Blekinge valge 193.931.54 349 €
Katorp naturaalne värvitoon 493.931.62 399 €
Hallarp hall 493.931.57 399 €

BACKSÄLEN 2-kohaline diivan
Mõõtmed: L165 × S94 × K85 cm

Selle diivani hind koos kattega:
Blekinge valge 193.931.68 299 €
Katorp naturaalne värvitoon 293.931.77 349 €
Hallarp hall 393.931.72 349 €
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Me testime oma kangaid
IKEA testib oma diivanite ja tugitoolide kangaskatteid, et
sa saaksid olla kindel, et need on vastupidavad. Me testime
kanga kulumiskindlust masinaga, mis hõõrub seda surve all
vastu teist kangast. Kangas, mis peab vastu 15 000 tsüklile
sobib mööblile, mis peab taluma igapäevast kodust elu – ja
kui see peab vastu rohkem kui 30 000 tsüklile, on see juba
väga kulumiskindel. Kõik kangad on päikesevalguse suhtes
tundlikud, mistõttu kontrollime ka seda, et meie kangad ei
kaotaks enda värvi.

Mitmel moel vastupidav
Ranged testid on oluline viis katete vastupidavuse
kontrollimiseks, kuid need ei anna vastust kõigele. Nimelt
sõltub vastupidavus ka materjalidest, struktuurist ja
kasutusviisist. Rasked, tihedalt kootud sileda pinnaga kangad
peavad hõõrdumisele kõige paremini vastu. Naturaalsete
ja sün teetiliste kiudude segust valmistatud kangad peavad
hõõrdumisele paremini vastu kui ainult naturaalsest kiust
kangad. Värvitud lõngast kangad on vastupidavamad kui
trükitud mustriga kangad. Ja määrdunud kate kulub kiiremini
kui puhas kate. Muidugi mõjutab kangast ka see, kuidas sa
diivanit või tugitooli kasutad.

Kuidas pesta
Kulumiskindlus 
(tsüklid)

Värvi valgus-
kindlus
(1–8)

Blekinge Masinpesu 60 °C juures 25 000 5

Katorp Masinpesu 40 °C juures 25 000 5

Hallarp Masinpesu 40 °C juures 15 000 5

Kasulik teave

Täiendavad tooted

Lisakatted

BACKSÄLEN kate 1,5-kohalisele tugitoolile

Blekinge valge 104.971.32   79 €
Katorp naturaalne värvitoon 104.972.31 129 €
Hallarp hall 404.972.63 129 €

BACKSÄLEN kate 2-kohalisele diivanile

Blekinge valge 804.971.95   99 €
Katorp naturaalne värvitoon 204.972.35 149 €
Hallarp hall 204.972.59 149 €

BACKSÄLEN kate 3-kohalisele diivanile

Blekinge valge 004.971.99   99 €
Katorp naturaalne värvitoon 404.972.39 149 €
Hallarp hall 004.972.55 149 €
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Teenused

Kojuvedu Kokkupanek Muutsid meelt? Sellest ei ole midagi!
Lisa kojuveoteenus oma kogu summale, 
olenemata sellest, kas sa ostad tooteid 
veebist või kohapeal. Võtame meeleldi 
enda peale kogu raske töö ja toome 
 asjad sulle koju või  äriruumidesse. 
Ja me jää lihtsalt uksepaku  juures 
seisma, vaid toome su tooted sulle 
 meelepärasesse ruumi.

Me paneme sinu IKEA mööbli su kodus 
kokku, järgides kokkupanekujuhiseid. 
Kokkupanekuteenus sisaldab 1-aastast 
tehtud tööde garantiid. 

Enda ostu tagastamiseks on sul 90 
päeva. Hoia alles ostutšekk, arve või 
kinnitatud pangaülekande tõend, et 
tagastamine oleks lihtsam. Sa võid alati 
oma meelt muuta. Tagasta originaal-
pakendis kasutamata tooted 90 päeva 
jooksul koos tõendiga, et sa oled ostu 
sooritanud ja sa saad kogu raha tagasi.

Hinnad alates 19,90 € Hinnad alates 127 €

Meie valikus on palju teenuseid, et me saaksime sind aidata 
kõigega – alates kokkupanekust ja lõpetades toodete koju-
veoga.

Muidugi, mida rohkem sa ise teed, seda väiksem on ka hind.
Ja mida rohkem me sinu heaks teeme, seda rohkem saad tunda 
rõõmu sellest, et keegi teine töö ära teeb!


