KAUPLEIÐBEININGAR

FLOTTEBO

Svefnsófar

EININGAR

Svefnsófi (90x200 cm)
Svefnsófi (120×200 cm)
Hliðarborð

Laust áklæði

Úrval áklæða

Áklæði má þvo

Gormakjarni

Sófi fyrir amstur dagsins
FLOTTEBO svefnsófinn er hannaður til að vera alveg jafn
gagnlegur og hann er þægilegur. Það má fjarlægja bakpúðana til
að hægt sé að slaka á eða nota sófann sem rúm. Stór hirsla undir
sætinu er með nóg pláss fyrir allt sem þú þarft að fela en vilt
þó hafa við hendina. Slakaðu bara á og horfðu á kvikmynd eða
spjallaðu við vini þína. Sendu tölvupóst eða leggðu þig. FLOTTEBO
svefnsófinn er fyrir amstrið sem fylgir daglegu lífi.
Alltaf þægindi
FLOTTEBO svefnsófinn er þægilegur alveg sama hvort þú situr,
hallar þér aftur eða leggur þig. Þú færð alltaf stuðning á réttum
stöðum en sófinn er með pokagormum sem hreyfast hver fyrir
sig og fylgja líkamanum. Lausir bakpúðar auðvelda líka að aðlaga
dýpt sætisins og stuðning við bak. Það eina sem þú þarft að gera
til að breyta sófanum í rúm er að fjarlægja púðana. Fljótlegt,
auðvelt og þægilegt!

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.

SVONA BREYTIR ÞÚ FLOTTEBO Í RÚM

Það er auðvelt að breyta FLOTTEBO svefnsófa í stórt og
þægilegt rúm. Taktu í handföngin og lyftu sætinu upp. Stór
hirsla með nógu plássi fyrir rúmfatnað er undir sætinu. Svo

eru bakpúðarnir fjarlægðir, búið um rúmið og þá er hægt
að njóta nætursvefnsins.
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SAMSETNINGAR
Heildarmál: Breidd × Dýpt × Hæð.

FLOTTEBO svefnsófi.
Heildarmál: B90×D200×H55 cm.
Stærð rúms: B9090×D200 cm.

FLOTTEBO svefnsófi.
Heildarmál: B120×D200×H55 cm.
Stærð rúms: B90120×D200 cm.

Þessi samsetning:

Þessi samsetning:

LOFALLET drappað

092.272.83*

LOFALLET drappað

292.272.77*

LYSED dökkgrátt

492.273.04*

LYSED dökkgrátt

092.272.97*

LYSED grænt

092.272.21*

LYSED grænt

292.222.32*

FLOTTEBO svefnsófi með borði.
Heildarmál: B90×D200×H55 cm.
Stærð rúms: B9090×D200 cm.

FLOTTEBO svefnsófi með borði.
Heildarmál: B120×D200×H55 cm.
Stærð rúms: B90120×D200 cm.

Þessi samsetning:and table.

Þessi samsetning:and table.

LOFALLET drappað

992.272.07*

LOFALLET drappað

092.221.53*

LYSED dökkgrátt

792.272.13*

LYSED dökkgrátt

692.222.25*

LYSED grænt

292.272.20*

LYSED grænt

792.222.39*

* Samsetningarnúmer. Nánari upplýsingar fást í versluninni.
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TENGDAR VÖRUR

AUKAÁKLÆÐI

HLIÐARBORÐ

FLOTTEBO áklæði, svefnsófi, B90×D200 cm.

FLOTTEBO hliðarborð.

LOFALLET drappað

703.425.28

32×27 cm

LYSED dökkgrátt

803.425.18

LYSED grænt

803.425.23

703.425.33

FLOTTEBO áklæði, svefnsófi, B120×D200 cm.
LOFALLET drappað

303.425.06

LYSED dökkgrátt

703.424.96

LYSED grænt

403.425.01

GOTT AÐ VITA
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 lengi 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)

LOFALLET drappað 55% bómull, 45% pólýester.

Má þvo í vél á 40°C.

25.000
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LYSED dökkgrátt: 100% pólýester.

Má þvo í vél á 40°C.

25.000
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LYSED grænt: 100% pólýester.

Má þvo í vél á 40°C.

25.000
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Kíktu á vefinn IKEA.is til að fá upplýsingar um verð.
Þú getur leitað eftir vörunúmerum!
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