
Hem gündüz hem de gece hizmetinizde
Gündüz hoş görünümlü ve dayanıklı bir kanepe, gece ise rahat 
ve ferah bir yatak. FRIHETEN serisindeki yataklı kanepeler gece 
gündüz hizmetinizdedir. Kanepeden yatağa veya yataktan kanepeye 
dönüştürmek çok kolaydır. Alt iskeleti çekmeniz veya itmeniz yeterlidir. 
Nevresim seti ve diğer aksesuarları koltuğun altındaki kullanışlı alanda 
saklayabilirsiniz. Kolay ve rahat!

SATIN ALMA KILAVUZU

MODELLER
3’lü kanepe
Yataklı köşe kanepe

Sabit kılıf

Kılıf seçenekleri

Stok ürünü

FRIHETEN
Yataklı kanepe serisi
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NASIL AÇILIR?

FRIHETEN yataklı kanepeyi ferah ve konforlu bir yatağa 
dönüştürmek çok kolaydır. Önce arka minderleri kaldırın. 
Sonra oturma yeri ve alt iskeleti kaldırarak kendinize 

doğru çekin. Kanepenin altındaki saklama alanı açılacaktır. 
Ardından arka iskeleti indirerek saklama alanını kapatın ve 
iyi bir uykunun tadını çıkarın.

FRIHETEN yataklı köşe kanepeyi ferah ve konforlu bir 
yatağa dönüştürmek çok kolaydır. Alt iskeleti kendinize 
doğru çekin ve yatak bölmesini kaldırın.  

Minderleri depolamak için kanepenin altındaki saklama 
alanını kullanabilirsiniz. 
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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.

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 liflerin 
karıştırılmasıyla elde edilen kumaşlar yalnız doğal liften 
yapılan kumaşlara göre aşınmaya daha fazla dayanır. İplik 
boyama kumaşlar baskılı desenlerden daha dayanıklıdır. 
Ayrıca kirli bir kılıf temiz bir kılıftan daha çabuk yıpranır. 
Kanepenizi kullanım şekliniz de kumaşın dayanıklılığını 
etkiler.

TÜM PARÇALAR

3’lü yataklı kanepe Yataklı köşe kanepe

Genişlik×Derinlik×Yükseklik, cm cinsinden 230×91×79 230×78 cm/151×66

Uygun yatak ölçüsü, cm cinsinden 140×200 140×204

Yatak ve kılıf ile tamamlayın
SKIFTEBO bej X X
SKIFTEBO kahverengi X X
SKIFTEBO koyu gri X X
SKIFTEBO koyu turuncu X X

Yıpranmaya
karşı dayanıklılık
(sürtünme say.)

Solmazlık
(0-6)

SKIFTEBO bej. Sabit kılıf: 100% polyester. 35.000 5

SKIFTEBO kahverengi. Sabit kılıf: 100% polyester. 35.000 5

SKIFTEBO koyu gri. Sabit kılıf: 100% polyester. 35.000 5

SKIFTEBO koyu turuncu. Sabit kılıf: 100% polyester. 35.000 5
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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. 


