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Selamat datang di diri Anda yang paling nyaman!
Luas dan merangkul, lembut dan ramah. Sofa FÄRLÖV  
indah dan nyaman untuk digunakan selama bertahun-tahun.  
Saku pegas mengikuti tubuh Anda sehingga memberikan  
dukungan di tempat yang diperlukan dan membantu sofa mem-
pertahankan bentuknya. Potongan busa potongan lapisan atas 
dan penutup yang dipilih, dengan beludru halus atau dengan linen 
alami yang ditambahkan, memberikan kenyamanan tambahan. 
Dan ukuran yang besar cocok untuk seluruh keluarga. Duduk dan 
rileks - dan biarkan sofa membawa diri Anda yang paling nyaman!

Seri Sofa

FÄRLÖV
PANDUAN PEMBELIAN

MODEL
Sofa 3 dudukan
Kursi berlengan
Bangku kaki  
dengan penyimpanan

Sarung yang dapat dilepas

Pilihan sarung

Sarung yang dapat dicuci

Penyimpanan pada bangku kaki

Kantong pegas

Baca lebih banyak  
pada brosur garansi.
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Model

FÄRLÖV Sofa 3 dudukan
Ukuran keseluruhan: W218×D106×H88 cm

Harga total termasuk sarung
FLODAFORS krem 991.926.46 Rp8.995.000
FLODAFORS putih 491.926.39 Rp8.995.000
DJUPARP abu-abu tua 791.926.52 Rp9.995.000
DJUPARP kuning-krem 491.926.58 Rp9.995.000

FÄRLÖV bangku kaki
Ukuran keseluruhan: W93×D101×H88 cm

Harga total termasuk sarung
FLODAFORS krem 791.926.71 Rp2.995.000
FLODAFORS putih 291.926.64 Rp2.995.000
DJUPARP abu-abu tua 491.926.77 Rp3.495.000
DJUPARP kuning-krem 291.926.83 Rp3.495.000

FÄRLÖV Kursi berlengan
Ukuran keseluruhan: W84×D64×H51 cm

Harga total termasuk sarung
FLODAFORS krem 491.922.53 Rp4.495.000
FLODAFORS putih 291.917.06 Rp4.495.000
DJUPARP abu-abu tua 691.923.89 Rp4.995.000
DJUPARP kuning-krem 391.923.95 Rp4.995.000
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Tahan lama dengan berbagai cara
Tes yang sulit adalah cara penting untuk memeriksa keta-
hanan kain sarung kami, tapi mereka tidak menceritakan 
keseluruhan ceritanya. Ketahanan juga tergantung pada 
bahan, konstruksi serta cara penggunaan. Kain tenun yang 
padat dan berat dengan permukaan datar paling tahan ter-
hadap abrasi. Kain dengan campuran serat alami dan sin-
tetis dapat menahan abrasi lebih baik daripada kain hanya 
dengan serat alami. Kain dengan benang yang dicelup lebih 
tahan lama daripada kain dengan pola cetak. Dan sarung 
yang kotor lebih cepat usang daripada yang bersih. Kain 
juga dipengaruhi oleh cara Anda menggunakan sofa Anda.

Kain kami telah diuji
Di IKEA, kami menguji kain sarung sofa dan kursi sehingga 
Anda dapat memastikannya tahan lama. Kemampuan kain 
untuk menahan abrasi diuji dengan menggunakan mesin 
untuk menggosoknya ke kain lain sambil menerapkan te-
kanan yang kuat. Sebuah kain yang dapat menahan 15.000 
siklus cocok untuk perabot yang digunakan sehari-hari di 
rumah - dan jika itu bisa lebih dari 30.000 siklus, perabot 
itu sangat tahan terhadap abrasi. Semua kain sensitif terha-
dap sinar matahari, itulah sebabnya kami juga memeriksa 
bahwa kain kami tahan proses pemudaran secara efektif.

Instruksi pencucian

Ketahanan
terhadap
abrasi(siklus)

Tingkat
daya tahan 
luntur
(0-6)

DJUPARP
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

25.000 6

FLODAFORS putih
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

25.000 6

FLODAFORS krem
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

25.000 5

PENTING UNTUK DIKETAHUI

KAIN SOFA
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SARUNG EKSTRA
Sarung untuk bangku kaki dengan penyimpanan.

FLODAFORS krem 503.067.05 Rp1.000.000
FLODAFORS putih 803.067.04 Rp1.000.000
DJUPARP abu-abu tua 303.067.06 Rp1.500.000
DJUPARP kuning-krem 003.067.03 Rp1.500.000

Sarung untuk Kursi berlengan.

FLODAFORS krem 303.066.93 Rp1.500.000
FLODAFORS putih 503.066.92 Rp1.500.000
DJUPARP abu-abu tua 103.066.94 Rp2.000.000
DJUPARP kuning-krem 703.066.91 Rp2.000.000

Sarung untuk sofa 3 dudukan.

FLODAFORS krem 703.067.14 Rp3.000.000
FLODAFORS putih 903.067.13 Rp3.000.000
DJUPARP abu-abu tua 403.067.15 Rp4.000.000
DJUPARP kuning-krem 103.067.12 Rp4.000.000


