Panduan pembelian

Pindai untuk selengkapnya

BACKSÄLEN
Seri sofa
Model
Kursi berlengan 1.5 dudukan
Sofa 2 dudukan
Sofa 3 dudukan
Sofa 3 dudukan dengan chaise
longue

Penyimpanan pada chaise longue

Sarung yang dapat dilepas dan
dicuci

Pilihan sarung

Seri sofa BACKSÄLEN memiliki
garansi 10 tahun. Baca lebih lanjut
di brosur garansi.

Tempat yang nyaman dan personal
Sofa BACKSÄLEN mengundang Anda untuk beristirahat setelah hari
yang sibuk. Kursi yang dalam bersama dengan tinggi punggung dan
sandaran lengan memberikan posisi duduk yang santai dan perasaan
dirangkul - tempat yang nyaman untuk meringkuk saat hujan turun
dan bersantai menonton serial TV. Sofa ini juga dirancang untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang berbeda sehingga Anda dapat
menambahkan sentuhan pribadi Anda dengan bantal dan selimut
kecil yang lembut agar sesuai dengan rumah Anda.

Tidak semua produk (yang ditampilkan di sini) tersedia di toko. Silakan hubungi staf kami atau lihat di
www.IKEA.co.id untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih detail tentang produk, silakan lihat
label harga dan Internet. Semua unit harus dirakit.
IKEA Indonesia berhak melakukan penyesuaian harga, mengoreksi kesalahan harga, atau salah cetak,
berdasarkan perubahan apa pun yang berada di luar kendali kami yang sewajarnya.
IKEA Indonesia berusaha memastikan bahwa semua informasi benar saat dicetak.

Kombinasi

BACKSÄLEN Kursi berlengan 1.5 dudukan.
Ukuran keseluruhan: L115×K94×T85 cm

BACKSÄLEN sofa 2 dudukan
Ukuran keseluruhan: L165×K94×T85 cm

Harga total termasuk sarung

Harga total termasuk sarung

4.295.000

Putih blekinge

093.932.01

Rp

Katorp alami

593.932.08

Rp

4.995.000

BACKSÄLEN sofa 3 dudukan.
Ukuran keseluruhan: L205×K94×T85 cm

5.495.000

Putih blekinge

393.931.67

Rp

Katorp alami

093.931.78

Rp

6.295.000

BACKSÄLEN sofa 3 dudukan dengan chaise longue.
Ukuran keseluruhan: L205×K94×T85 cm

Harga total termasuk sarung

Harga total termasuk sarung
6.495.000

Putih blekinge

293.931.82

Rp

7.295.000

Katorp alami

993.931.93

Rp

Putih blekinge

393.931.53

Rp

Katorp alami

293.931.63

Rp
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9.495.000
10.295.000

Item pelengkap
Sarung tambahan
BACKSÄLEN sarung untuk kursi berlengan 1.5
dudukan.
1.500.000

Putih blekinge

904.971.33

Rp

Katorp alami

904.972.32

Rp

2.200.000

BACKSÄLEN sarung untuk sofa 2 dudukan.
1.800.000

Putih blekinge

604.971.96

Rp

Katorp alami

004.972.36

Rp

2.600.000

BACKSÄLEN sarung untuk sofa 3 dudukan.
1.900.000

Putih blekinge

604.972.00

Rp

Katorp alami

204.972.40

Rp

2.700.000

BACKSÄLEN sarung untuk sofa 3 dudukan dengan
chaise longue.
Rp
Putih blekinge
804.972.04
2.600.000
Katorp alami

404.972.44

3.400.000

Rp

Informasi tambahan
Kain kami telah diuji
Di IKEA kami menguji sarung kain di sofa dan kursi berlengan kami sehingga Anda dapat memastikannya tahan lama.
Kemampuan kain untuk menahan pudar diuji dengan menggunakan mesin dengan menggosokkannya ke kain lain sambil
ditekan dengan kuat. Kain yang dapat bertahan 15.000 siklus
cocok untuk perabot yang harus tahan terhadap kehidupan
sehari-hari di rumah - dan jika dapat bertahan lebih dari 30.000
siklus, maka kain tersebut sangat tahan terhadap pudar. Semua
kain sensitif terhadap sinar matahari, itulah sebabnya kami
juga memastikan bahwa kain kami mampu menahan pudar
secara efektif.

Tahan lama dengan berbagai cara
Pengujian yang sulit adalah cara yang penting untuk memeriksa ketahanan kain sarung kami, tetapi tidak menjelaskan
keseluruhan cerita. Daya tahan juga tergantung pada bahan,
produksi dan cara penggunaan. Kain berat yang ditenun rapat
dengan permukaan rata paling tahan terhadap pudar. Kain
dengan campuran serat alami dan sintetis dapat menahan
pudar lebih baik daripada kain yang hanya serat alami. Kain
dengan pewarna benang lebih tahan lama dibandingkan kain
dengan pola cetakan. Serta sarung yang kotor lebih cepat aus
daripada yang bersih. Kain juga dipengaruhi oleh cara Anda
menggunakan sofa tentunya.

Petunjuk pencucian

Ketahanan
Ketahanan ter- terhadap
hadap abrasi
pudar
(siklus)
(1-8)

Blekinge

Dapat dicuci dengan mesin
pada suhu 60°C

25,000

5

Katorp

Dapat dicuci dengan mesin
pada suhu 40°C

25,000

5
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