
Evinizdeki rahatlığa hoş geldin deyin!
Ferah ve sıcak, yumuşak ve cömert. FARLÖV kanepe güzelliği ve 
rahatlığıyla yıllarca size hizmet eder. Paket yaylar vücudunuza 
göre şekil alır, gerekli yerlere destek verir ve kanepenin yıllarca 
yeni kalmasını sağlar. Üst katmandaki sünger parçaları ve seçkin 
kılıflar, yumuşak kadife veya doğal keten rahatlığınıza rahatlık 
katar. Cömert genişliğiyle tüm aileyi misafir edebilir. Oturun ve 
rahat kanepenize hoş geldin deyin!

SATIN ALMA KILAVUZU

FÄRLÖV
Kanepe serisi

MODELLER
2’li kanepe
3’lü kanepe
Koltuk
Sandıklı ayak uzatma taburesi 

Çıkarılabilir ve 
yıkanabilir kılıf

Kılıf seçenekleri

Ayak uzatma taburesinde sandık

Paket yaylar

Garanti broşüründe daha 
ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
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MODELLER

FÄRLÖV 2’li kanepe
Toplam ölçü: G178×D106×Y88 cm
DJUPARP koyu gri 191.926.26
DJUPARP sarı-bej 991.926.32
FLODAFORS bej 691.924.07
FLODAFORS beyaz 991.924.01

FÄRLÖV 3’lü kanepe
Toplam ölçü: G218×D106×Y88 cm

DJUPARP koyu gri 991.926.51
DJUPARP sarı-bej 691.926.57
FLODAFORS bej 191.926.45
FLODAFORS beyaz 691.926.38

FÄRLÖV ayak uzatma taburesi
Toplam ölçü: G93×D101×Y88 cm
DJUPARP koyu gri 691.926.76
DJUPARP sarı-bej 491.926.82
FLODAFORS bej 991.926.70
FLODAFORS beyaz 491.926.63

FÄRLÖV koltuk
Toplam ölçü: G84×D64×Y51 cm
DJUPARP koyu gri 091.923.87
DJUPARP sarı-bej 691.923.94
FLODAFORS bej 691.922.52
FLODAFORS beyaz 491.917.05



TÜM PARÇALAR

KILIF SEÇENEKLERİ

Sandıklı ayak uzatma taburesi kılıfı

DJUPARP koyu gri 303.062.40
DJUPARP sarı-bej 103.062.41
FLODAFORS bej 703.062.43
FLODAFORS beyaz 903.062.42 

Koltuk kılıfı

DJUPARP koyu gri 603.062.34 
DJUPARP sarı-bej 803.062.33
FLODAFORS bej 303.062.35
FLODAFORS beyaz 003.062.32

2’li kanepe kılıfı

DJUPARP koyu gri 603.062.29
DJUPARP sarı-bej 203.062.31
FLODAFORS bej 403.062.30 
FLODAFORS beyaz 803.062.28

3’lü kanepe kılıfı

DJUPARP koyu gri 103.062.22
DJUPARP sarı-bej 903.062.23
FLODAFORS bej 702.886.25 
FLODAFORS beyaz 303.062.21 

Farklı yönlerden dayanıklı
Zor testler kumaş kılıfların dayanıklılığını anlamanın önemli 
bir yolu olsa da, yeterli değildir. Dayanıklılık aynı zamanda 
malzemelere, imalata ve kullanım şekline de bağlıdır.  
Sık dokunmuş, kalın ve düz yüzeyli kumaşlar yıpranmaya 
karşı en dayanıklı kumaşlardır. Doğal ve sentetik elyaf 
karışımı kumaşlar yıpranmaya karşı sadece doğal elyaf 
kumaşlardan daha dayanıklıdır. İplik boyama kumaşlar 
baskılı desenlerden daha dayanıklıdır. Ayrıca kirli bir kılıf 
temiz bir kılıftan daha çabuk yıpranır. Tabii, kanepenizi 
kullanım şekliniz de kumaşın dayanıklılığını etkiler.

Kumaşlarımız test edilmiştir
IKEA olarak kanepe ve koltuklarımızın döşeme kumaşlarını 
teste sokarız. Hepsinin sağlamlığından emin olabilirsiniz. 
Kumaşın yıpranmalara karşı dayanıklılığı, yoğun basınç 
altında başka bir kumaşa sürtünmesini sağlayan bir makine 
tarafından test edilir. 15,000 tur sürtünmeye dayanan 
kumaş, mobilyada kullanılmaya uygundur ve ev hayatının 
günlük zorluklarına göğüs gerebilir. 30,000 turdan fazlasına 
dayanan kumaş ise yıpranmaya karşı çok dayanıklı olarak 
sınıflandırılır. Tüm kumaşlar güneş ışığına karşı hassas 
olduğu için kumaşlarımızın solmaya karşı etkin bir şekilde 
dayanıp dayanmadığını kontrol ederiz.

Yıkama talimatları

Yıpranmaya 
karşı dayanıklılık 
(sürtünme say.)

Solmazlık 
(0-6)

DJUPARP koyu gri Makinede 40°C’de yıkanabilir. 25,000 5

DJUPARP sarı-bej Makinede 40°C’de yıkanabilir. 25,000 5

FLODAFORS bej Makinede 40°C’de yıkanabilir. 25,000 6

FLODAFORS beyaz Makinede 40°C’de yıkanabilir. 25,000 5

BİLMEKTE FAYDA VAR

KUMAŞ KANEPELER

DJUPARP kılıf, geleneksel bir dokuma tekniği ile kumaşa sıcaklık, derin renk, 
yoğun bir doku ve ışık ile parlaklık kazandıran, yumuşak bir yüzeye sahip 
kadifeden yapılmıştır. Kadife, güçlü ve dayanıklı viskoz ve polyesterden 
dokunmuştur. 62% polyester, 38% viskoz/rayon.

FLODAFORS: Doğal görünüme sahip iplik boyama kürk kumaş, kılıfa pürüzsüz 
bir doku kazandırır. 59.5% pamuk, 24% polyester, 16.5% keten.
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Özel Bilgilendirme:
IKEA Türkiye, işbu satın alma kılavuzunda yer alan tüm ürünleri satma garantisi vermediği 
gibi, IKEA Türkiye’nin satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etme zorunluluğu 
da bulunmamaktadır. IKEA Türkiye, satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etmek 
için her türlü çabayı gösterecektir ancak satın alma kılavuzunda yer alan ve satışı devam 
eden ürünler stoklarla sınırlıdır.
 
IKEA Türkiye gerekli gördüğü zamanlarda satın alma kılavuzunda yer alan ürünlerin, kalite 
ve görünümlerini değiştirmemesi kaydıyla özelliklerinde ve malzemelerinde değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar. Satın alma kılavuzu içinde IKEA Türkiye’nin kontrolü dışında 
oluşan baskı v.b. hatalardan dolayı IKEA Türkiye’ye hiçbir sorumluluk atfedilemez. IKEA 
Türkiye, söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar. Müşterilerimizin montaj kılavuzuna 
uygun olarak yaptığı montaj hataları sonucu meydana gelecek hasar ve zarardan IKEA 
Türkiye sorumlu değildir. 
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