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?wi?ta wygodne jak nigdy!

?wi?ta to prezenty, tony pysznego jedzenia, oddech od obowi?zków, ale przede wszystkim chwila,
kiedy wreszcie mo?emy sp?dzi? czas z rodzin?. Rozmowy do pó?na, kol?dowanie, gry planszowe,
filmy, w tym przecie? obowi?zkowy, kultowy ju? „Kevin sam w domu”, potrzebuj? odpowiedniego i
wygodnego miejsca. W tym roku spraw swojej rodzinie wyj?tkowy prezent i wybierz sof?, która
wyniesie wspólne ?wi?towanie na zupe?nie nowy poziom!

Sofa dopasowana do Twojej rodzinyAby sp?dzanie ?wi?t by?o jak najbardziej komfortowe,
musimy dopasowa? sof? do wymogów Twojej rodziny. Po pierwsze, zastanów si?, ile osób
b?dziesz chcia? na niej ugo?ci?. Mamy do wyboru du?e, wieloosobowe sofy, mniejsze, mieszcz?ce
do 3-4 osób, zupe?nie niedu?e, tylko dla Ciebie i Twojej partnerki, lub wr?cz jednoosobowe – w
ko?cu samotne wilki te? sp?dzaj? ?wi?ta, prawda?
Po drugie, we? pod uwag?, czy na sof? wgramol? si? ma?e dzieci lub zwierzaki. Maluchy nie
zawsze trafiaj? ze wszystkim od razu do buzi albo akurat postanowi? porysowa? kredkami na
kanapie, a zwierzaki z brudnymi ?apami lub wypadaj?c? sier?ci? b?d? mia?y ochot? na g?askanie.
Z wymiennym pokryciem nie b?dzie to jednak zmartwienie – ?ci?gasz, wrzucasz do pralki, suszysz
i gotowe.
Po trzecie wreszcie, pomy?l, ile miejsca w Twoim salonie mo?esz wygospodarowa? na now? stref?
relaksu, a tak?e czy w sofie potrzebujesz dodatkowych udogodnie?, jak rozk?adanego ?ó?ka czy
miejsca do przechowywania. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak dopasowa? co? idealnego
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dla Twojej rodziny.

Odpoczynek wieloosobowy
Je?li ?wi?ta w Twoim domu to wielopokoleniowe wydarzenie, podczas którego go?ci? b?dziesz
rodziców, dzieciaki, ciocie, wujków, przyjació?, a nawet czworonogi, to najlepszym rozwi?zaniem
b?dzie modu?owa sofa z serii VALLENTUNA. Dopasujesz jej wielko?? do swoich potrzeb i stylu
ca?ego mieszkania, a tak?e wyposa?ysz j? we wszystkie elementy, które sprawi?, ?e stanie si?
Twoj? ?wi?teczn? sof? idealn?. W jakie? Na przyk?ad w le?ank? czy rozk?adane ?ó?ko, które nie
tylko b?dzie idealne do wspólnego sp?dzania czasu, ale te? gdy który? z go?ci b?dzie musia? u
Ciebie przenocowa?. Wystarczy? roz?o?y? odpowiedni modu? i gotowe – mamy dla niego
wygodne ?ó?ko. Do tego wi?kszo?? modu?ów ma wymienne obicia, tak?e niestraszne im
zabrudzenia, a gdy go?cie si? rozjad?, mo?esz ca?kowicie przearan?owa? ustawienie ca?ej sofy,
by by?a jak najwygodniejsza w codziennym u?ytkowaniu.
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Rodzina na swoim… relaksie
Je?li planujesz ?wi?teczne gry czy filmy w gronie najbli?szej rodziny, Twój wybór powinien pa?? na
naro?n? sof? z serii EKTORP. Nieziemsko wr?cz wygodna, o poduszkach wype?nionych piank? o
wysokiej spr??ysto?ci i w?óknami poliestrowymi, które s? tak mi?kkie, ?e trudno z nich wsta?.
Wyposa?ona w zmienne pokrycia, idealna dla czwórki osób. Ale je?li zjawi? si? niespodziewani
go?cie, to te? nie ma problemu – sofa jest tak du?a, ?e wystarczy si? lekko poprzesuwa? i wszyscy
wygodnie usi?dziecie do wspólnego ?wi?towania. Do tego ?wietnie si? na niej ?pi! Wystarczy zdj??
z niej boczne poduchy i kanapa zmienia si? w doskona?e ?ó?ko. Znam to z do?wiadczenia –
wielokrotnie bowiem zdarza?o mi si? przysn?? na niej w mieszkaniu mojej siostry.

Romantyczne ?wi?towanie
Cz??? z nas ?wi?teczne wieczory lubi sp?dza? jedynie z ukochan?. W takiej sytuacji trafionym
wyborem b?dzie dwuosobowa kanapa z serii STOCKSUND. Zapewnia ona wyj?tkowy komfort i
wsparcie, poniewa? gruba poducha siedziska ma wk?ad ze spr??yn kieszeniowych i górn? warstw?
z formatki pianki i w?ókien poliestrowych. Co wi?cej, szerszy k?t siedziska powoduje, ?e sofa
sprawia wra?enie g??bszej i siedzi si? na niej bardziej komfortowo. A je?li dodamy do niej
podnó?ek lub ?aw? z tej samej serii, która ?wietnie sprawdzi si? jako podnó?ek (ale te? jako
dodatkowe miejsce do przechowywania na przyk?ad po?cieli), to zapewnimy sobie ?wi?teczny
relaks idealny.
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A co, je?li w ?wi?teczne wieczory nie marzymy o niczym innym, tylko o sp?dzeniu chwili w
samotno?ci nad ulubion? ksi??k?, filmem czy konsol?? Wtedy zainwestuj w szezlong, na przyk?ad
ten z serii NORSBORG. Mi?kki i wygodny, wype?niony piank? wysokoelastyczn?, która podpiera
cia?o i szybko odzyskuje swój kszta?t, kiedy wstaniesz. Co wa?ne, jego pokrycie mo?na zdj??,
wi?c ?atwo utrzyma? mebel w czysto?ci. A do tego ksi??ki, piloty czy pady mo?esz przechowywa?
w praktycznych kieszeniach po bokach pod?okietników i mie? je zawsze pod r?k?.

Niezale?nie od tego, jakiej wielko?ci jest Twoja rodzina i jak lubicie sp?dza? ?wi?ta, w IKEA
znajdziesz sofy, które sprawi?, ?e wspólnie sp?dzony czas b?dzie jeszcze bardziej niezapomniany.
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