
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.

Tradicinio stiliaus svetainės baldai
Minkštieji baldai BACKABRO pasižymi jaukiu tradiciniu dizainu, todėl 
puikiai derės prie kitų svetainės baldų. Sofų-lovų atlošai su storu 
užpildo sluoksniu, o sėdimosios pagalvės minkštos, tad bus patogu ir 
sėdėti, ir miegoti. Visos sofos-lovos BACKABRO yra su patalynės dėže, 
kad nereikėtų sukti galvos, kur laikyti miegamojo tekstilę.

Įvairių formų ir dydžių sofos-lovos
Sofos-lovos BACKABRO būna kelių skirtingų dydžių, ant jų patogu 
ne tik sėdėti, bet ir miegoti, nes kietas čiužinys su patvariomis 
kišeninėmis spyruoklėmis prisitaiko prie gulinčiojo kūno padėties, 
suteikdamas tinkamą atramą. Taip pat yra tvirtų medžiaginių 
užvalkalų pasirinkimas. Visus juos galima nuimti ir skalbti skalbyklėje.

PIRKĖJO GIDAS

MODELIAI
Dvivietės sofos-lovos
Trivietės sofos-lovos
Sofos-lovos su gulimaisiais 
foteliais

Nuimamieji užvalkalai

Galima rinktis užvalkalus

Užvalkalą galima skalbti 

Su spyruoklėmis

BACKABRO
sofos-lovos
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Sofą-lovą su gulimuoju foteliu BACKABRO taip pat paprasta 
išskleisti – reikia ištraukti jos apatinę dalį ir iškelti gulimąją 
dalį.

Sofą-lovą BACKABRO labai paprasta išskleisti – reikia tik
patraukti jos rėmą į save prieš tai nuėmus pagalvėles. Tada
ištiesti gulimąją dalį ir galvūgalyje sudėti pagalvėles. 
Štai ir viskas – liko tik pakloti patalynę!

Rinkinyje esanti čiužinio apsauga saugos čiužinį nuo 
nešvarumų ir greito dėvėjimosi. Ją galima skalbti 
skalbyklėje.

Kartu su sofa-lova gausite čiužinio apsaugą, kuri apsaugos
čiužinį nuo nešvarumų ir greito dėvėjimosi. Ją galima skalbti
skalbyklėje.

KAIP IŠSKLEISTI?

SOFŲ-LOVŲ ČIUŽINIAI
Čiužinys MARIEBY: kietas, 9 cm storio 
spyruoklinis čiužinys. Jis suteikia puikią 
atramą, nes kišeninės spyruoklės prisi-
taiko prie kūno, išlaiko stuburą tiesioje 
padėtyje, kol miegate.
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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 naudo-
jimui 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 patvaru-
mas dargi priklauso nuo audinių savybių, baldų konstrukci-
jos ir jūsų naudojimo įpročių. Sunkūs, tvirtai suausti, lygaus
paviršiaus audiniai yra atspariausi dėvėjimuisi. Audiniai
iš sintetinio ir natūralaus pluoštų mišinio yra tvirtesni nei
grynieji natūralaus pluošto 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 sofą.

Kaip skalbti?

Medžiagos
atsparumas
dilimui

Spalvos
atsparumas
šviesai (0–6)

HYLTE: medvilninis-poliesterinis užvalkalas. Skalbti skalbyklėje, 40 °C. 30 000 ciklų 5

NORDVALLA: ypač tvirtas poliesterinio tvilo užvalkalas. Skalbti skalbyklėje, 40 °C. 50 000 ciklų 5

TYGELSJÖ: užvalkalai iš tvirto poliesterinio-medvilninio audinio (tvilas). Skalbti skalbyklėje, 40 °C. 45 000 ciklų 5

VISOS DALYS IR KAINOS

Sofa-lova su gulimuoju 
foteliu

Dvivietė sofa-lova Trivietė sofa-lova

Plotis × gylis × aukštis centimetrais (cm) 240×88/150×71 162×88×71 202×88×71

Miegamosios dalies dydis centimetrais (cm) 140×200 120×200 160×200

Su čiužiniu ir užvalkalu
TYGELSJÖ smėlinė 689 € 489 € 579 €
NORDVALLA tamsiai pilka 759 € 509 € 629 €
NORDVALLA raudona 759 € 509 € 629 €
HYLTE smėlinė 809 € 559 € 679 €
HYLTE balta 809 € 559 € 679 €

Tik čiužinys
MARIEBY kietas spyruoklinis čiužinys 100 € 60 € 80 €

Tik užvalkalas
TYGELSJÖ smėlinis 139 € 79 € 99 €
NORDVALLA tamsiai pilkas 209 € 99 € 149 €
NORDVALLA raudonas 209 € 99 € 149 €
HYLTE smėlinis 259 € 149 € 199 €
HYLTE baltas 259 € 149 € 199 €
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HOW TO BUILD
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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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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.

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.

Mūsų paslaugos
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.


