
Geriausias pasirinkimas
Sofos-lovos IKEA PS dizainas sukurtas taip, kad ją išskleisti į lovą 
galima akimirksniu, viena ranka. Reikia tik ištraukti kojūgalį, ir
viskas. Yra trijų rūšių čiužinių ir įvairių nuimamų bei skalbiamų 
užvalkalų. Štai taip paprastai galima turėti svajonių sofą-lovą.

Skirtingi čiužiniai
Perkant IKEA PS galima rinktis iš trijų rūšių čiužinių. Jie visi
skirtingi, pavadinti LÖVÅS, MURBO ir HÅVET. Nesvarbu, ar jums 
patinka minkštas spyruoklinis, ar kietas poliuretano putų čiužinys – 
visi jie skirti tiek sėdėti, tiek miegoti. Išmėginkite juos ir pasirinkite 
tinkamiausią.

DIZAINAS
Chris Martin ir 
Thomas Sandell

MODELIAI
Sofa-lova

Nuimamas užvalkalas

Užvalkalų pasirinkimas

 
Užvalkalą galima skalbti

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.

Sėdimieji baldai

IKEA PS
PIRKĖJO GIDAS



KAIP IŠSKLEISTI

Sofą-lovą IKEA PS patogu išskleisti ir suskleisti. Jei norite 
naudoti kaip lovą, tiesiog ištraukite kojūgalį, kol paviršius 
taps lygus. Štai ir turite 160x205 cm dvigulę lovą.

Labai greita ir labai patogu paguldyti nakvynės likusius 
svečius. Norėdami lovą vėl paversti sofa, tiesiog stumkite
ją, kol ratukai pakils nuo žemės.

PATOGŪS ČIUŽINIAI

LÖVÅS
Tvirtas, bet elastingas poliuretano putų 
čiužinys suteikia kūnui puikią atramą ir 
užtikrina ramų miegą. Čiužinys yra 10 cm 
storio, su nuimamu užvalkalu, valomu 
sausuoju būdu.

MURBO
Viršutinis didelio elastingumo putų
sluoksnis prisitaiko prie jūsų formų,
todėl nugara išlieka tiesi ir geriau 
atsipalaiduojate. Čiužinys su didelio 
elastingumo putomis yra labai patvarus.
Apatinis sluoksnis iš poliuretano putų. 
Čiužinys yra 12 cm storio, su nuimamu
užvalkalu, kurį galima skalbti skalbyklėje.

HÅVET
Elastingas, tiksliai jūsų kūno formas
atkartojantis latekso ir didelio
elastingumo putų derinys. Lateksas 
užtikrina tinkamą oro cirkuliaciją 
čiužinyje, todėl drėgmė natūraliai 
išgaruoja. Puikiai suderintos medžiagos 
suteikia šiam čiužiniui elastingumo ir
kartu patvarumo. Viršutinis sluoksnis
yra iš latekso, apatinis – iš didelio 
elastingumo poliuretano putų. Čiužinys 
yra 12 cm storio, su nuimamu užvalkalu, 
kurį galima skalbti skalbyklėje.



VISOS DALYS IR KAINOS

• GRÄSBO: medvilninis audinys. Galima skalbti skalbyklėje, 60° C.
• RUTE: languotas medvilninis audinys. Galima skalbti skalbyklėje, 40° C.
• VANSTA: patvarus medvilnės džinsas su baltomis matomomis siūlėmis. Galima skalbti skalbyklėje, 40° C.

Plotis x gylis x aukštis cm

Miegamosios dalies dydis, cm

Sofa-lova
163x111x86 cm

su čiužiniu LÖVÅS  
160x205 cm

Sofa-lova
163x111x86 cm

su čiužiniu MURBO  
160x205 cm

Sofa-lova
163x111x86 cm

su čiužiniu HÅVET  
160x205 cm

Su čiužiniu ir užvalkalu
GRÄSBO balta 329 € 369 € 449 €
RUTE juoda / balta 329 € 369 € 449 €
VANSTA tamsiai mėlyna 329 € 369 € 449 €
VANSTA juoda 329 € 369 € 449 €
VANSTA raudona 329 € 369 € 449 €

Papildomas užvalkalas
GRÄSBO balta 69 €
RUTE juoda / balta 69 €
VANSTA tamsiai mėlyna 69 €
VANSTA juoda 69 €
VANSTA raudona 69 €

Tik čiužinys
IKEA PS LÖVÅS 100 €
IKEA PS MURBO 140 €
IKEA PS HÅVET 220 €



Mūsų paslaugos

PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI
Parduotuvėje IKEA pirkimo išsimokėtinai paslaugas teikia  
„General Financing“. Išsimokėtinai atsiskaityti galite už 
parduotuvėje IKEA esančias prekes, kurių vertė siekia
nuo 50 iki 15 000 €.

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.

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.

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.
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