KAUPLEIÐBEININGAR

FÄRLÖV

Sófar

EININGAR

Þriggja sæta sófi
Hægindastóll
Skemill með hirslu

Laust áklæði

Úrval áklæða

Áklæði má þvo

Skemill með hirslu

Pokagormar

Þægilegasta úfgáfan af þér!
Rúmgóður og notalegur, mjúkur og býður alla velkomna.
FÄRLÖV sófinn er fallegur og þægilegur í sambúð um ókomin
ár. Pokagormarnir fylgja útlínum líkamans, veita stuðning
nákvæmlega þar sem þú þarft á honum að halda og hjálpa
sófanum að halda aðlaðandi lögun sinni. Trefjakúlurnar í ysta
laginu, sem og áklæðið, veita aukin þægindi og það er nóg pláss
fyrir alla fjölskylduna. Sestu og slakaðu á – og leyfðu sófanum að
draga fram þægilegustu útgáfuna af þér!

Vörur sem sýndar eru hér gætu verið ófáanlegar tímabundið í versluninni.
Vinsamlega hafðu samband við starfsfólk okkar eða kíktu á IKEA.is til að fá meiri upplýsingar.
Til að fá ítarlegri upplýsingar um vörurnar er hægt að skoða verðmiðann á vörunni eða vefinn okkar.
Allar einingar þarf að setja saman.

EININGAR

FÄRLÖV hægindastóll
Heildarmál: B84×D64×H51 cm

FÄRLÖV skemill
Heildarmál: B93×D101×H88 cm

Þessi samsetning:

Þessi samsetning:
DJUPARP dökkgrátt

691.926.76*

DJUPARP dökkgrátt

091.923.87*

DJUPARP guldrappað

491.926.82*

DJUPARP guldrappað

691.923.94*

FLODAFORS drappað

991.926.70*

FLODAFORS drappað

691.922.52*

FLODAFORS hvítt

491.926.63*

FLODAFORS hvítt

491.917.05*

FÄRLÖV þriggja sæta sófi
Heildarmál: B218×D106×H88 cm
Þessi samsetning:
DJUPARP dökkgrátt

991.926.51*

DJUPARP guldrappað

691.926.57*

FLODAFORS drappað

191.926.45*

FLODAFORS hvítt

691.926.38*

* Samsetningarnúmer. Nánari upplýsingar fást í versluninni.
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GOTT AÐ VITA
TAUSÓFAR
Efnið í áklæðunum hefur verið prófað
Við prófum efnið sem við notum í áklæðin á sófana og
hægindastólana okkar til að vera viss um að það endist
vel. Við prófum þol efnisins fyrir eyðingu með því að láta
vél nudda því við annað efni með afli. Efni sem þolir 15.000
umferðir er hentugt á húsgögn sem þurfa að þola daglega
notkun – og ef það þolir meira en 30.000 umferðir, er það
mjög endingargott. Öll efni eru viðkvæm fyrir sólarljósi og
þess vegna prófum við líka hversu vel efnið okkar endist
áður en það upplitast.

Endingargott á mismunandi hátt
Strangar prófanir eru nauðsynlegar til að athuga hversu
vel efnið endist, en þær segja ekki alla söguna. Endingin
fer líka eftir því úr hverju efnið eru unnið, v
 efnaðinum
og hvernig það er notað. Þungt, slétt og þéttofið efni
þolir m
 eira. Efni sem er úr blöndu af náttúrulegum
og gerviefnum þolir meira en efni sem er einungis úr
náttúrulegum trefjum. Þráðlitað efni þolir meira en
áprentað efni. Óhreint efni eyðist meira en hreint. Svo
skiptir auðvitað líka máli hvernig sófinn er notaður.

Þvottaleiðbeiningar

Nuddpróf
(umferðir)

Ljósfesta
(0-6)

DJUPARP dökkgrátt

Má þvo í vél á 40°C

25.000

5

DJUPARP guldrappað

Má þvo í vél á 40°C

25.000

5

FLODAFORS hvítt

Má þvo í vél á 40°C

25.000

6

FLODAFORS drappað

Má þvo í vél á 40°C

25.000

5

DJUPARP áklæðið er úr flauel sem, með hefðbundinni vefnaðartækni,
gefur efninu hlýlegan djúpan lit og mjúkt yfirborð með þykku flosi og
fíngerðum glans. Flauelið er ofið úr viskósa og pólýester sem eru sterkar og
endingargóðar trefjar. 62% pólýester, 38% viskósi/reion.

FLODAFORS: Þráðlitað efni með ögn af náttúrulegum hör sem gefur áklæðinu
ákveðinn stífleika. 59,5% bómull, 24% pólýester, 16,5% hör.

ALLAR EININGAR
AUKAÁKLÆÐI
Áklæði fyrir skemil með hirslu.

Áklæði fyrir þriggja sæta sófa.

DJUPARP dökkgrátt

303.062.40

DJUPARP dökkgrátt

103.062.22

DJUPARP guldrappað

103.062.41

FLODAFORS drappað

703.062.43

DJUPARP guldrappað

903.062.23

FLODAFORS hvítt

903.062.42

FLODAFORS drappað

702.886.25

FLODAFORS hvítt

303.062.21

Áklæði fyrir hægindastól.
DJUPARP dökkgrátt

603.062.34

DJUPARP guldrappað

803.062.33

FLODAFORS drappað

303.062.35

FLODAFORS hvítt

003.062.32

Kíktu á vefinn IKEA.is til að fá upplýsingar um verð.
Þú getur leitað eftir vörunúmerum!
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