
Patogu ir paprasta
Sofa-lova LYCKSELE tiesiog tobula, jei svetainė tuo pat metu yra ir 
miegamasis. Ją paprasta pritaikyti bet kuriame kambaryje ir lengva 
išskleisti į lovą. Išsirinkite čiužinį ir užvalkalą patys, kad viskas 
puikiai derėtų. Užvalkalą galimą nuimti ir skalbti, ar šiek tiek
pasilinksminti vis keičiant jį nauju. LYCKSELE būna dviejų skirtingų 
pločių, tad galite rinktis tinkamiausią. Jei ieškote dvigulės, rinkitės 
sofa-lovą. Prireikus daugiau miegamųjų vietų, galima įsigyti ir 
fotelį-lovą. Jei reikia dvigulės lovos, rinkitės sofą-lovą su patogia 
patalynės dėže.

Išsirinkite čiužinį
Koks čiužinys jums patogesnis? Turėdami sofą-lovą ar fotelį lovą 
LYCKSELE, galite rinktis patį tinkamiausią jums čiužinį iš trijų 
siūlomų. Jie gerokai skiriasi, priklausomai nuo to sėdite ar 
gulite ant jų. Išbandykite visus ir raskite jums patogiausią, o suradę 
mėgaukitės patogia sofa-lova tiek dieną, tiek naktį.

MODELIAI
Fotelis-lova
Sofa-lova

Nuimamas užvalkalas

Užvalkalų pasirinkimas

Užvalkalą galima skalbti

Užvalkalą galima skalbti

PIRKĖJO GIDAS

LYCKSELE
Sofos-lovos

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.



KAIP IŠSKLEISTI

Vos kelias sekundes užtruks išskleisti sofą-lovą LYCKSELE. 
Nuimkite užvalkalą ir patraukite sėdimąją dalį.
Ištiestos sofos-lovos matmenys bus kaip dvigulės lovos - 
140 x 188 cm. Fotelio-lovos miegamasis paviršius yra 
80×188 cm.

Norėdami suskleisti, pakelkite kojūgalį, kiek įmanoma.
Kai leisite žemyn, lova susilenks švelniai, beveik savaime. 
Ir štai - vėl sofa!

SOFOMS-LOVOMS SKIRTI ČIUŽINIAI

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

MURBO
Viršutinis didelio elastingumo putų
sluoksnis prisitaiko prie kūno formų, todėl 
nugara išlieka tiesi ir galite atsipalaiduoti. 
Čiužinys su didelio elastingumo putomis 
yra labai patvarus. Apatinis sluoksnis 
iš poliuretano putų. Čiužinys yra 10 cm 
storio, su nuimamu užvalkalu, kurį galima 
skalbti skalbyklėje.

HÅVET
Elastingas, tiksliai 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 latekso, apatinis – iš didelio 
elastingumo poliuretano putų. Čiužinys 
yra 10 cm storio, su nuimamu užvalkalu, 
kurį galima skalbti skalbyklėje.



VISOS DALYS IR KAINOS

Plotis x gylis x aukštis, cm

Miegamosios dalies dydis, cm

Sofa-lova 
142x100x87 cm
su čiužiniu LÖVÅS
140x188 cm

Sofa-lova 
142x100x87 cm
su čiužiniu MURBO
140x188 cm

Sofa-lova 
142x100x87 cm
su čiužiniu HÅVET
140x188 cm

Su čiužiniu ir užvalkalu
RANSTA baltos spalvos 179 € 229 € 279 €
EBBARP juodos/baltos spalvos 199 € 249 € 299 €
VALLARUM turkio spalvos 229 € 279 € 329 €
VALLARUM avietinė 229 € 279 € 329 €
VALLARUM pilkos spalvos 229 € 279 € 329 €

Papildomas užvalkalas  Foteliui-lovai  Sofai-lovai
RANSTA baltos spalvos 29 € 29 €
EBBARP juodos/baltos spalvos 39 € 49 €
VALLARUM turkio spalvos 59 € 79 €
VALLARUM avietinė 59 € 79 €
VALLARUM pilkos spalvos 59 € 79 €

Tik čiužinys  Foteliui-lovai  Sofai-lovai
LYCKSELE LÖVÅS 50 € 70 €
LYCKSELE MURBO 70 € 120 €
LYCKSELE HÅVET 100 € 170 €

Patalynės dėžė LYCKSELE. Papildykite savo sofą-lovą ar 
išskleidžiamąjį fotelį praktiška patalynės dėže, kuri puikiai 
telpa po šiais baldais. Galėsite susidėti ne tik patalus, bet 
ir kitus daiktus.

Foteliui-lovai 401.169.61 10 €
Sofai-lovai 601.169.60 20 €

Plotis x gylis x aukštis, cm

Miegamosios dalies dydis, cm

Fotelis-lova 
80×100×87 cm
su čiužiniu LÖVÅS
80×188 cm

Fotelis-lova 
80×100×87 cm
su čiužiniu MURBO
80×188 cm

Fotelis-lova 
80×100×87 cm
su čiužiniu HÅVET
80×188 cm

Su čiužiniu ir užvalkalu
EBBARP juodos/baltos spalvos 149 € 169 € 199 €
RANSTA baltos spalvos 139 € 159 € 189 €
VALLARUM turkio spalvos 169 € 189 € 219 €
VALLARUM avietinė 169 € 189 € 219 €
VALLARUM pilkos spalvos 169 € 189 € 219 €



Nuo ko priklauso audinio patvarumas
Pagal griežtus reikalavimus atliekami testai padeda
patikrinti mūsų tekstilinių užvalkalų kokybę, tačiau
turite žinoti, kad audinio patvarumas priklauso ir nuo jo 
sudėties, baldo konstrukcijos bei naudojimo. Tvirti, tankiai 
suausti audiniai glotniu paviršiumi yra labiausiai atsparūs 
dėvėjimuisi. Audiniai iš natūralių ir sintetinių verpalų mišinio 
dėvisi lėčiau nei audiniai vien iš natūralių verpalų. Dažytų 
verpalų audiniai ilgiau išlieka ryškūs nei tie, kuriuos
nuspalvina jau po audimo. Be to, nešvarus užvalkalas 
susidėvi greičiau nei švarus. Žinoma, audinio ilgaamžiškumui 
įtakos turi ir tai, kaip baldas naudojamas.

Mūsų audiniai patikrinti
IKEA tikrina visus minkštųjų baldų užvalkalų audinius, kad 
įsitikintų jų patvarumu. Tikrinant, kiek audinys atsparus 
intensyviai trinčiai, jo pavyzdys specialia mašina stipriai 
spaudžiant trinamas į kitą audinį. Audiniai, atlaikantys
15 000 testo ciklų, yra tinkami baldams ir nenudils kasdien
naudojant buityje. 30 000 ciklų atlaikę audiniai pasižymi 
dideliu atsparumu dėvėjimuisi. Visi audiniai neišvengiamai 
kinta nuo saulės šviesos, todėl mes tikriname savo audinių 
atsparumą blukimui.

Kaip skalbti
Atsparumas
dilimui (ciklais)

Blukimo 
lygis (0-6)

EBBARP: grafiniu raštu margintas medvilninis audinys. Skalbyklėje, 40° C temperatūroje 20.000 5

RANSTA: garintas medvilninis audinys. Skalbyklėje, 40° C temperatūroje 30 000 5

VALLARUM: minkštas, dygsniuotas audinys, 100 % poliesterio (mikropluoštas). Skalbyklėje, 40° C temperatūroje 20.000 5

NAUDINGA ŽINOTI



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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