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Sofa, o jakiej jeszcze Ci si? nie ?ni?o

Sofa to mebel centralny w domu ka?dego faceta. Sp?dzamy na niej mnóstwo czasu po pracy czy
szkole, cho? ka?dy z nas w troch? inny sposób. No w?a?nie, jak dostosowa? sof? do swoich
potrzeb? Oto kilka prostych wskazówek.

Wybierz sof? idealn? do swoich potrzeb
Przed zakupem sofy warto zastanowi? si?, w jakim celu b?dzie ona najcz??ciej wykorzystywana.
Je?li mamy du?? rodzin? i potrzebujemy sporo miejsca do wspólnego ogl?dania filmów czy grania
w gry, powinna by? ona dosy? du?a. Je?li lubimy wypoczywa? przed telewizorem w pozycji le??cej,
to wprost idealna b?dzie do tego sofa typu szezlong. W sytuacji, w której po naszym mieszkaniu
buszuj? zwierzaki i gubi? sier?? albo mamy ma?e dzieci, które nie zawsze maj? najczystsze r?czki
albo zdarza im si? zgubi? co? na linii talerz-buzia, nasza sofa powinna mie? wymienne obicie. A
gdy mamy ma?o miejsca i sofa musi by? jednocze?nie ?ó?kiem, to powinna by? rozk?adana i
wygodna, aby sen odbywa? si? w jak najbardziej komfortowych warunkach.
Na pewno znacie ludowe porzekad?o, ?e nie mo?na mie? wszystkiego. Na szcz??cie nie zawsze
jest to prawda, co doskonale udowadniaj? sofy z kolekcji VALLENTUNA. To meble tak
wielofunkcyjne i praktyczne, ?e a? trudno w to uwierzy?.
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VALLENTUNA,
VALLENTUNA to zupe?nie nowa seria sof dost?pna w IKEA, która wprowadza kupno kanapy na
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zupe?nie nowy poziom. Dlaczego? Po pierwsze VALLENTUNA to nie tyle sofa, a ca?y zestaw
modu?ów, dzi?ki którym ka?dy zbuduje mebel idealny do swojego pomieszczenia, rodziny, potrzeb
czy ulubionego stylu. Znajdziemy tu wi?c na przyk?ad modu?y z samym siedziskiem, z
wyci?ganym ?ó?kiem (któremu mo?na dopasowa? materac pod swoje potrzeby!), z pojemnikiem
na po?ciel, z le?ank?, oparciem, poduch? – w?a?ciwie ze wszystkim, co tylko b?dzie Ci potrzebne
do skomponowania mebla idealnego. Mo?e by? on wi?c ma?y, ?redni, ogromny, jaki tylko chcemy.
Ale to nie wszystko. Modu?y maj? ró?ne kolory, faktury i materia?y obi? – mo?esz wi?c kupi?
wszystkie w jednym stylu albo je wymiksowa? i stworzy? mebel jedyny w swoim rodzaju. Nie?le,
prawda?

Id?my dalej, bo to nie wszystko. VALLENTUNA daje nam mo?liwo?? nie tylko dobierania
modu?ów, tak jak chcemy, ale ??czenia ich w dowolne konfiguracje. Mo?emy mie? wi?c cz??? sofy
skierowan? do salonu, a drug? cz??? do okna czy kuchni. Oczywi?cie, wszystko mo?emy
przestawia? w dowolnym momencie, tak wi?c sofa mo?e by? praktycznie kilkoma meblami na raz –
szezlongiem przed telewizorem, rodzinn? sof? przy kawowym stoliku i ?ó?kiem skierowanym do
innej cz??ci mieszkania.
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A mo?e
brakuje Ci w domu miejsca do przechowywania? Pojemnik na po?ciel nie musi s?u?y?
jedynie do ukrycia pozosta?o?ci po ?nie. Mo?esz tam przechowywa? zabawki, komputer, gazety –
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cokolwiek chcesz, a dost?p do schowanych tam rzeczy b?dzie niezwykle ?atwy. A mo?e martwi
Ci?, ?e zwierzaki czy dzieci ubrudz? Twoj? now? sof?? Nie ma strachu – wi?kszo?? obi?
dost?pnych w serii VALLENTUNA jest ?atwo do zdj?cia i przystosowana do prania w pralce.

Gotowe albo w?asne rozwi?zania – wybór nale?y do Ciebie
W sklepach IKEA b?d? na stronie internetowej obejrzyj ju? przygotowane i po??czone zestawy
modu?ów, które mo?esz albo kupi? w takiej postaci, albo traktowa? jako inspiracj? do w?asnych
dzia?a?. Wybieraj, dopasowuj i baw si? seri? VALLENTUNA, bo to sofa stworzona po prostu dla
Ciebie i to na lata – wszystko z serii obj?te jest 10-letni? gwarancj? IKEA.
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