
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.

Įsipatoginkite!
Talpi, jauki, minkšta, kviečianti prisėsti, graži, nebijanti buities – 
tokia yra sofa FÄRLÖV. Metai iš metų ji džiugins patogumu, nes 
kišeninės spyruoklės, prisitaikydamos prie jūsų judesių, teiks 
reikiamą atramą kūnui, padės sofai išlaikyti pradinę formą. Putų 
poliuretano užpildas ir dailūs užvalkalai – aksominiai ar su linų 
pluoštu – prideda papildomos vertės ir patogumo. Ant tokios sofos 
užteks vietos visai šeimai.

PIRKĖJO GIDAS

FÄRLÖV
sėdimieji baldai

MODELIAI
Foteliai
Kojų kėdutės su 
daiktadėžėmis
Dvivietės sofos-
lovos

Nuimamieji 
užvalkalai

Užvalkalų pa-
sirinkimas

Skalbiamieji 
užvalkalai

Sofa-lova

Kojų kėdutė su 
daiktadėže

Kišeninės 
spyruoklės

Apie sąlygas skai-
tykite 
garantijos buklete.
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MODELIAI

Kojų kėdutė FÄRLÖV
Matmenys: P93×G101×A88 cm.

Kaina su užvalkalu 
FLODAFORS smėlinė 991.926.70 149 €
FLODAFORS balta 491.926.63 149 €
DJUPARP tamsiai pilka 691.926.76 169 €
DJUPARP gelsva 491.926.82 169 €

Fotelis FÄRLÖV
Matmenys: P84×G64×A51 cm.

Kaina su užvalkalu 
FLODAFORS smėlinė 691.922.52 259 €
FLODAFORS balta 491.917.05 259 €
DJUPARP tamsiai pilka 091.923.87 289 €
DJUPARP gelsva 691.923.94 289 €

Dvivietė sofa-lova FÄRLÖV
Matmenys: P175×G109×A90 cm.

Kaina su užvalkalu 
FLODAFORS smėlinė 392.527.42 719 €
FLODAFORS balta 092.527.48 719 €
DJUPARP tamsiai pilka 492.527.32 749 €
DJUPARP gelsva 392.527.37 749 €

Čiužinys FÄRLÖV
Putų  
poliuretanas  

Skalbti  
60 oC temp.

• Jaukus 12 cm storio putų poliuretano čiužinys lygiu paviršiumi, be 
erzinančių siūlių. 

• Paprasta palaikyti švarą, nes čiužinio užvalkalą galima skalbti skalbyklėje.

 140×200 cm 403.488.19 109 €
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Lengvai išskleidžiama sofa per kelias minutes taps dvigule 
lova: nuimkite atlošo pagalves, minkštą sėdimąją dalį ir 
paėmę už rankenėlės ištraukite rėmą su čiužiniu.

KAIP IŠSKLEISTI SOFĄ-LOVĄ?



VISOS DALYS IR JŲ KAINOS
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PAPILDOMI UŽVALKALAI

Kojų kėdutės užvalkalas

FLODAFORS smėlinė 703.062.43 49 €
FLODAFORS balta 903.062.42 49 €
DJUPARP tamsiai pilka 303.062.40 69 €
DJUPARP gelsva 103.062.41 69 €

Fotelio užvalkalas

FLODAFORS smėlinė 303.062.35 79 €
FLODAFORS balta 003.062.32 79 €
DJUPARP tamsiai pilka 603.062.34 109 €
DJUPARP gelsva 803.062.33 109 €

Dvivietės sofos-lovos užvalkalas

FLODAFORS smėlinė 603.483.14 99 €
FLODAFORS balta 703.483.18 99 €
DJUPARP tamsiai pilka 203.483.06        129 €
DJUPARP gelsva 403.483.10 129 €

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.

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.

Priežiūra

Audinio 
atsparumas 
dilimui (ciklais)

Spalvos
atsparumas
šviesai (0–6)

DJUPARP tamsiai pilka Skalbti skalbyklėje 40 °C. 25 000 5

DJUPARP gelsva Skalbti skalbyklėje 40 °C. 25 000 5

FLODAFORS balta Skalbti skalbyklėje 40 °C. 25 000 6

FLODAFORS smėlinė Skalbti skalbyklėje 40 °C. 25 000 5

NAUDINGA ŽINOTI

SOFOS MEDŽIAGINIAIS UŽVALKALAIS

Aksominis užvalkalas DJUPARP: austas tradiciniu būdu, švelnus, jaukus, 
sodrios spalvos, tankus, dailiai žvilga. Sudėtis: 62 % poliesterio ir 38 % 
viskozės.

Užvalkalas FLODAFORS: išaustas iš dažytų verpalų, švelniai šiugžda.  
Sudėtis: 59,5 % medvilnės, 24 % poliesterio, 16,5 % lino.



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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