
All the products (shown here) may not be available at the store. Please contact the staff  
or look at www.IKEA.com for more information. For more detailed product information,  
see the pricetag and the Internet. All units require assembly.

Diivanvoodi igaks elujuhtumiks
FLOTTEBO diivanvoodi on disainitud nii, et see oleks korraga paindlik 
ja mugav. Tänu eemaldatavatele seljatoepatjadele sobib diivan nii 
mõnusaks lõõgastumiseks kui ka magamiseks. Suures istmealuses 
panipaigas on küllalt ruumi kõigile asjadele, mille soovid silme alt ära 
peita, kuid ikkagi käepärast hoida. Nii et võta mõnusasti istet ja naudi 
filmi või muljeta parima sõbraga. Tee arvutiga tööd või hoopis väike 
uinak. FLOTTEBO diivanvoodi muudab mis tahes tegevuse mugavam-
aks.

Alati mugav
FLOTTEBO diivanvoodil on mugav nii istuda, lihtsalt lõõgastuda kui ka 
lamada. Eraldi pakitud vedrud saavad üksteiselt sõltumatult liikuda, 
vormudes sinu keha järgi ja toetades sind alati just sealt, kust vaja. 
Tänu lahtistele seljatoepatjadele on seljatuge ja istme sügavust lihtne 
kohandada. Selleks et muuta diivan voodiks, eemalda lihtsalt padjad. 
Kiire, lihtne – ja mugav!

Ostujuhend

FLOTTEBO
Diivanvoodite tootesari

Mudelid
Diivanvoodi (90×200 cm)
Diivanvoodi (120×200 cm)
Abilaud

Eemaldatav kate

Valik katteid

Pestav kate

Vedrud

Kõik siin näidatud tooted ei pruugi olla kohapeal saadaval. Lisainfo saamiseks võta ühendust IKEA töötajatega või vaata 
www.IKEA.ee. Üksikasjalikuma tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist. Kõik moodulid vajavad kokkupanemist.
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FLOTTEBO diivanvoodi muutmine suureks ja mugavaks voodiks 
on väga lihtne. Lihtsalt võta käepidemetest kinni ja tõsta iste 
üles. Istme alt avaneb suur panipaik, kus on küllalt ruumi kõigile 
voodilinadele. 

Kasutamine

Seejärel eemalda seljapadjad, tee voodi ära ja naudi kosutavat 
und.
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Kombinatsioonid
Kogumõõtmed: Laius × Sügavus × Kõrgus

FLOTTEBO diivanvoodi
Kogusuurus: 90×200×55 cm.
Voodi suurus: 90×200 cm.

Koguhind (sh kate)

Gunnared keskmine hall 992.974.79 479 €
Vissle tumehall 592.974.81 429 €
Vissle lilla 992.974.84 429 €

FLOTTEBO diivanvoodi
Kogusuurus: 120×200×55 cm.
Voodi suurus: 120×200 cm.

Koguhind (sh kate)

Vissle tumehall 192.974.64 549 €
Vissle lilla 692.974.71 549 €

FLOTTEBO diivanvoodi + abilaud
Kogusuurus: 90×200×55 cm.
Voodi suurus: 90×200 cm.

Koguhind (sh kate ja laud)
Gunnared keskmine hall 492.974.48 509 €
Vissle tumehall 892.974.51 459 €
Vissle lilla 292.974.54 459 €

FLOTTEBO diivanvoodi + abilaud
Kogusuurus: 120×200×55 cm.
Voodi suurus: 120×200 cm.

Koguhind (sh kate ja laud)
Vissle tumehall 492.974.29 579 €
Vissle lilla 792.974.37 579 €



Täiendavad tooted

Abilaud
FLOTTEBO abilaud

32×27  cm 703.425.33 30 €

Kasulik teave
Mitmel moel vastupidav
Ranged testid on oluline viis katete vastupidavuse kontrollim-
iseks, kuid ei anna vastust kõigele. Nimelt sõltub vastupidavus 
ka materjalidest, ehitusest ja kasutusviisist. Rasked, tihedalt 
kootud sileda pinnaga kangad peavad hõõrdumisele kõige 
paremini vastu. Naturaalsete ja sünteetiliste kiudude segust 
valmistatud kangad peavad hõõrdumisele paremini vastu kui 
vaid 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 kasutad.

Pesemisjuhised
Hõõrdekindlus 
(tsüklites)

Valguskindlus

Gunnared keskmine hall: 100% polüester Masinpestav 40 °C juures 50,000 5
Vissle tumehall: 100% polüester Masinpestav 40 °C juures 50,000 5
Vissle lilla: 100% polüester Masinpestav 40 °C juures 50,000 5

Meie kangad on testitud
IKEA testib oma diivani- ja tugitoolikatete kangast, seega saad 
kindel olla, et kate peab hästi vastu. Kanga hõõrdumiskindlust 
testitakse masina abil, mis hõõrub seda tugevalt vastu teist kan-
gast. Kangas, mis peab vastu 15 000 või enamale tsüklile sobib 
mööblile, millel tuleb taluda igapäevast kodust kasutamist — ja 
kui kangas peab vastu enam kui 30 000 tsüklile, on see väga 
hõõrdumiskindel. Kõik kangad on päikesevalguse suhtes tundli-
kud, mistõttu oleme testinud ka värvi vastupidavust valgusele.

Lisakate
FLOTTEBO diivanvoodi kate, 90×200 cm.

Gunnared keskmine hall 904.423.29 109 €
Vissle tumehall 604.417.41   59 €
Vissle lilla 104.417.29   59 €

FLOTTEBO diivanvoodi kate, 120×200 cm.

Vissle tumehall 104.417.34 119 €
Vissle lilla 404.417.23 119 €
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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 sa 
mõnu sellest, et keegi teine töö ära teeb!


