PIRKĖJO GIDAS

KLIPPAN

sofos

MODELIAI

Dvivietės sofos

Nuimamasis užvalkalas

Galimybė rinktis užvalkalą

Užvalkalą galima skalbti

Dengtinis audinys (dirbtinė oda)

Supakuota plokščioje pakuotėje

Apie sąlygas skaitykite
garantijos buklete

Atnaujinkite mėgstamą sofą
Tradicinio stiliaus sofas KLIPPAN mėgsta daugelis. Matyt, dėl jų
patogumo (sofų viduje įtaisyta patvarių metalinių spyruoklių,
todėl jos minkštos), dizaino ir priimtinos kainos. Sofos KLIPPAN su
medžiaginiais užvalkalais parduodamos nesurinktos, kad pakuotė
būtų nedidelė ir patogi parsivežti. Beveik visų šių sofų užvalkalus
galima skalbti skalbyklėje, yra galimybė jų įsigyti papildomai
ir keisti pagal poreikį ar nuotaiką. Dirbtinės odos apmušalais
aptrauktos sofos KLIPPAN parduodamos surinktos, visa sofa
vienoje dėžėje.
Sofos kiekvienam
Tvirtos metalinės sofų KLIPPAN spyruoklės užtikrina baldo
patogumą, ilgaamžiškumą. Padėjus minkštų pagalvėlių ir patiesus
apklotų bus dar patogiau ir jaukiau.

Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti: kreipkitės į darbuotojus arba patikrinkite prekių
likutį internete www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje ar IKEA interneto
svetainėje. Visus baldus reikia surinkti.

NAUDINGA ŽINOTI
Išbandyti audiniai
IKEA sofų ir fotelių užvalkalai siuvami iš patikrintų,
išbandytų audinių, todėl galite būti tikri – jie tarnaus ilgai.
Audinio atsparumas dilimui tikrinamas mašininiu būdu,
taikant trinties bandymą. Tai reiškia, kad du įtempti audiniai
yra trinami vienas į kitą tam tikrą ciklų kiekį. Jei audinys
atlaiko 15 000 ciklų, jis yra tinkamas kasdieniam naudojimui
namuose. Daugiau nei 30 000 ciklų atlaikantys audiniai
laikomi itin patvariais. Taip pat IKEA audiniai apdorojami
taip, kad būtų kuo atsparesni šviesai ir lėčiau bluktų.

Įvairiapusis patvarumas
Atsparumo dilimui bandymai yra ypač veiksmingas būdas
patikrinti medžiaginių užvalkalų kokybę. Tačiau jų
patvarumas dargi priklauso nuo audinių savybių, baldų
konstrukcijos ir jūsų naudojimo įpročių. Sunkūs, tvirtai
suausti, lygaus paviršiaus audiniai yra atspariausi
dėvėjimuisi. Audiniai iš sintetinio ir natūralaus pluoštų
mišinio yra tvirtesni nei vien natūralių pluoštų audiniai.
Kalbant apie spalvotus ir raštuotus audinius, iš dažytų
siūlų išausti audiniai išlieka gražūs ilgiau nei audiniai su
įspaustais raštais. Ir dar, švarūs užvalkalai dėvisi lėčiau nei
purvini. Galiausiai, ne mažiau svarbu, kokiu būdu bei kaip
dažnai naudojate baldą.

Priežiūros instrukcijos

Atsparumas
dilimui (ciklais)

Atsparumas
šviesai (0-6)

VISSLE: melanžinis, drobinio pynimo audinys, 100 % poliesterio.

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

50 000

5

MATTSBO: 100 % medvilnės. Paviršius lygus, ornamentuotas.

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

25 000

5

KABUSA: drobinio pynimo audinys, 100 % poliesterio.

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

25 000

5

Dengtinis audinys BOMSTAD (dirbtinė oda): apmušalas iš
medvilninio-poliesterinio audinio, padengto akrilu ir poliuretanu.
Valyti dulkių siurbliu su minkštų šerelių antgaliu ir drėgna šluoste.
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VISOS DALYS IR KAINOS

Plotis × gylis × aukštis

Dvivietė sofa
180×88×66 cm

Su užvalkalu
VISSLE pilka

139 €

VISSLE šviesi mėlyna

139 €

MATTSBO įvairių spalvų

169 €

KABUSA tamsiai pilka

149 €

Tik užvalkalas
VISSLE pilkas

30 €

VISSLE šviesi mėlyna

30 €

MATTSBO įvairių spalvų

60 €

KABUSA tamsiai pilkas

40 €

Tik rėmas
Dvivietės sofos rėmas

109 €

Su dirbtinės odos
apmušalu*
BOMSTAD juoda

299 €

*Dvivietės dirbtinės odos sofos plotis, gylis
ir aukštis iš viso: 177×88×66 cm.
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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
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.

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.

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 €.
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