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Sebuah tempat tidur sofa untuk semua aktivitas kehidupan
Tempat tidur sofa FLOTTEBO dirancang untuk menjadi fleksibel 
karena nyaman. Bantal punggung yang dapat dilepas membuat 
sofa nyaman untuk digunakan bersantai atau tidur. Ruang  
penyimpanan besar di bawah tempat duduk yang luas dapat  
menampung semua hal yang ingin Anda sembunyikan, tapi 
tetap berada dalam jangkauan. Jadi, duduk dan tonton film atau 
mengobrol dengan sahabat Anda. Kirim surat atau tidur siang. 
FLOTTEBO Tempat tidur sofa adalah untuk semua aktivitas ke-
hidupan.

Selalu nyaman
Tempat tidur sofa FLOTTEBO nyaman untuk diduduki, bersandar 
atau berbaring. Anda selalu mendapatkan dukungan di tempat 
yang tepat dari kantong pegas yang dienkapsulasi secara individ-
ual yang bergerak secara independen dan mengikuti tubuh Anda. 
Bantal belakang yang longgar juga memudahkan penyesuaian 
kedalaman kursi dan sandaran punggung. Yang perlu Anda laku-
kan untuk mengubah sofa menjadi tempat tidur yang luas adalah 
dengan melepas bantal. Cepat, mudah - dan nyaman!

PANDUAN PEMBELIAN

MODEL
Tempat tidur sofa (120×200 cm)
Meja samping

 

Sarung yang bisa dilepas

Pilihan sarung

Sarung yang bisa dicuci

Inti pegas

FLOTTEBO
Seri tempat tidur sofa
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Sangat mudah untuk mengubah tempat tidur sofa 
FLOTTEBO menjadi tempat tidur yang luas dan nyaman. 
Pegang gagangnya dan angkat kursi ke atas. Ruang peny-

CARA MENGUBAH

FLOTTEBO tempat tidur sofa.
Ukuran total: W120×D200×H55 cm.
Ukuran tempat tidur: W120×D200 cm.

Harga total termasuk sarung
LOFALLET krem 092.272.78 Rp8.995.000
LYSED abu-abu tua 892.272.98 Rp9.995.000
LYSED hijau 092.222.33 Rp9.995.000

FLOTTEBO tempat tidur sofa dengan meja.
Ukuran total: W120×D200×H55 cm.
Ukuran tempat tidur: W120×D200 cm.

Harga total termasuk sarungand table.
LOFALLET krem 192.221.57 Rp9.495.000
LYSED abu-abu tua 492.222.26 Rp10.495.000
LYSED hijau 592.222.40 Rp10.495.000

impanan yang besar dengan banyak ruang untuk semua 
seprai akan terbuka ada di bawah kursi. Lalu cukup lepas-
kan bantal belakang, buat tempat tidur, dan nikmati tidur 
malam yang nyenyak.

KOMBINASI
Ukuran keseluruhan: Lebar x Dalam x Tinggi.



PRODUK PELENGKAP

MEJA SAMPING

FLOTTEBO meja samping. 

32×27 cm 503.425.34 Rp500.000
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PENTING UNTUK DIKETAHUI

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.

Instruksi pencucian

Ketahanan
terhadap
abrasi(siklus)

Tingkat
daya tahan 
luntur
(0-6)

LOFALLET Krem: 55% katun, 45% poliester.
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

25,000 5

LYSED abu-abu tua: 100% poliester.
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

25,000 5

LYSED hijau: 100% poliester.
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

25,000 5

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.

SARUNG EKSTRA

FLOTTEBO sarung untuk tempat tidur sofa, 
W120×D200 cm.
LOFALLET Krem 103.425.07 Rp2.000.000
LYSED abu-abu tua 503.424.97 Rp3.000.000
LYSED hijau 203.425.02 Rp3.000.000


