Panduan pembelian

Pindai untuk selengkapnya

FRIHETEN
Seri tempat tidur sofa

Model
Tempat tidur sofa 3 dudukan
Tempat tidur sofa sudut

Sarung berkaret

Pilihan sarung

Stok barang

Memberi kenyamanan sepanjang waktu
Sofa bergaya dan tahan lama di siang hari, tempat tidur nyaman
dan luas di malam hari. Tempat tidur sofa dalam seri FRIHETEN siap
melayani Anda sepanjang waktu. Produk ini mudah diubah dari sofa
menjadi tempat tidur dan kembali lagi - Anda hanya perlu menarik
atau mendorong rangka bawah. Anda juga dapat menyimpan seprai
dan aksesori lainnya pada tempat penyimpanan di bawah dudukan.
Itu mudah dan nyaman!

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.

Cara mengubah

Mengubah tempat tidur sofa FRIHETEN menjadi tempat tidur
yang luas dan nyaman sangatlah mudah. Pertama, lepaskan
bantal belakang. Kemudian angkat dan tarik kursi dan rangka
bawah ke arah Anda. Ruang penyimpanan akan terbuka di

bawah dudukan. Lalu cukup lipat ke bawah rangka belakang
untuk menutupi bagian penyimpanan dan nikmati tidur malam
yang nyenyak.

Mengubah tempat tidur sofa sudut FRIHETEN menjadi tempat
tidur yang luas dan nyaman sangatlah mudah. Cukup tarik
rangka bawah ke arah Anda dan angkat bagian kasur.

Penyimpanan untuk sprei atau bantal belakang dapat ditemukan di chaise lounge.
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Semua bagian dan harga

Kain kami telah diuji
Di IKEA kami menguji kain sarung sofa dan kursi kami sehingga
Anda dapat merasa yakin bahwa itu tahan lama. Kemampuan
kain untuk menahan abrasi telah diuji menggunakan mesin
dengan menggosokkannya ke kain lain sambil memberikan
tekanan yang kuat. Kain yang dapat bertahan 15.000 siklus
cocok untuk perabot yang digunakan dalam kehidupan seharihari di rumah - dan jika dapat bertahan lebih dari 30.000 siklus,
kain tersebut sangat tahan terhadap abrasi. Semua kain sensitif
terhadap sinar matahari, itulah sebabnya kami juga memeriksa
bahwa kain kami tahan pudar secara efektif.

Tahan lama dengan berbagai cara
Tes yang sulit adalah sebuah cara yang penting untuk memeriksa daya tahan kain sarung kami, tetapi tes ini tidak
menceritakan keseluruhan cerita. Daya tahan juga tergantung
pada bahan, konstruksi dan cara penggunaan. Kain tenun yang
rapat dengan permukaan rata sangat tahan terhadap abrasi.
Kain dengan campuran serat alami dan sintetis dapat menahan
abrasi lebih baik daripada kain dengan serat alami saja. Kain
yang diwarnai dengan benang tahan lebih lama dibandingkan
kain dengan pola yang dicetak. Dan sarung yang kotor lebih
cepat aus daripada yang bersih. Bahan juga dipengaruhi oleh
cara Anda menggunakan sofa.

Daya tahan
terhadap
abrasi (siklus)

Tahan pudar
(1-8)

HYLLIE krem. Sarung berkaret: 100% poliester.

30.000

5

HYLLIE abu-abu gelap. Sarung berkaret: 100% poliester.

30.000

5

SKIFTEBO biru. Sarung berkaret: 100% poliester.

35.000

5

SKIFTEBO abu-abu gelap. Sarung berkaret: 100% poliester.

35.000

5

BOMSTAD: Kain dilapisi. Sarung berkaret dalam katun dan poliester, dilapisi dengan poliuretan.

Kain dilapisi
Kain dilapisi adalah bahan kain dengan lapisan, yang dapat
diembos agar terlihat seperti kulit. Ini adalah bahan yang kuat
dan tahan lama dan sangat mudah dirawat - cukup vakum
permukaannya menggunakan sikat lembut pada vaccum
cleaner Anda lalu lap dengan kain lembab.

Semua kain berlapis kami telah dilapisi untuk melindungi
kainnya dan memudahkan Anda untuk merawatnya.
Semua kain juga telah diuji dan disetujui dalam kekuatan sobek,
fleksibilitas dan daya tahan terhadap luntur, sehingga Anda
dapat merasa yakin bahwa sofa atau kursi Anda masih terasa
seperti baru meski bertahun-tahun yang akan datang.

Tempat tidur sofa 3
dudukan

Tempat tidur sofa sudut

Lebar×Kedalaman×Tinggi dalam ukuran cm

225x105x83

230x90/151x66

Ukuran tempat tidur dalam ukuran cm

144x199

140×204

Lengkapi dengan kasur dan sarung
7.995.000

Rp

8.495.000

7.995.000

Rp

8.495.000

Rp

8.495.000

Rp

8.995.000

HYLLIE abu-abu gelap

Rp

8.495.000

Rp

8.995.000

BOMSTAD hitam

Rp

8.995.000

Rp

SKIFTEBO biru

Rp

SKIFTEBO abu-abu gelap

Rp

HYLLIE krem

10.995.000
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