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PIRKĖJO GIDAS

DIZAINAS 
Tord Björklund 
 
PRIEŽIŪRA 
Valyti šluoste, sudrėkinta 
švelniame valiklyje. 
Nusausinti švaria šluoste.
 
 
SAUGUMAS 
Rekomenduojame tvirtinti 
baldus prie sienos pridedama 
apsaugine atrama, kad jie 
nevirstų, kai, pavyzdžiui, vaikas 
užsilipa ar užsikabina ant jų. 
Skirtingoms sienų apdailos 
medžiagoms reikalingos 
skirtingos tvirtinimo detalės. 
Pasirinkite tvirtinimo detales 
pagal jūsų namų sienų apdailos 
medžiagas. Parduodamos 
atskirai.

BJURSTA

Kasdienai 
Valgomojo stalus iš tiesų reikėtų vadinti kasdieniniais stalais, nes 
būtent prie jų visi susirenkame gaminti, valgyti, ruošti namų darbus 
ir žaisti žaidimus. Serijoje BJURSTA galite rinktis iš keturių skirtingų 
formų ir dydžių  stalų - skirtų nuo 1 iki 10 asmenų. Visi valgomojo 
stalai išskleidžiami, todėl jie užima mažiau vietos įprastą dieną ir 
greitai padidinami, kai susirenka draugai ar giminaičiai. Lakuotą 
paviršių paprasta prižiūrėti. Taip ir turi būti, nes kasdieninis stalas
ir turi būti pirmiausia praktiškas. 
 
Praktiškas valgomojo sprendimas 
Stalą labai greitai padengsite, jei šalia jo bus indauja ar lentynos su 
indais. Gal čia galėtų pasitarnauti BJURSTA spintelė su stiklinėmis 
durelėmis ar indauja? Abiejų spalvos dera su šios serijos valgomojo 
stalais, o vietos ant reguliuojamų lentynų ir švelniai užsidarančiuose 
stalčiuose užteks viskam. Baldai paprasto ir aiškaus dizaino, todėl 
lengvai derinami, o pasirinkę kėdes sukursite būtent jums labiausiai 
patinkantį stilių.

Valgomojo baldai
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Valgomojo stalas BJURSTA, 50/70/90x90x74 cm. 
Valgomojo stalas su 2 ištraukiamomis papildomomis 
dalimis 1–2 asmenims. Stalo dydį galima keisti pagal 
poreikius. Jis lengvai padidinamas papildomomis dalimis, 
kurias, kai nereikalingos, galima patogiai laikyti po 
stalviršiu.

Ruda 701.823.08 79,99 €
Rudai juoda 701.168.46 79,99 €

Valgomojo stalas BJURSTA, 90/129/168x90x74 cm. 
Prie valgomojo stalo su 2 ištraukiamomis papildomomis 
dalimis gali susėsti 4 asmenys. Stalo dydį galima keisti 
pagal poreikius. Jis lengvai padidinamas papildomomis 
dalimis, kurias, kai nereikalingos, galima patogiai laikyti 
po stalviršiu.

Ruda 101.823.11 99,99 €
Rudai juoda 501.168.09 99,99 €
Ąžuolo lukštas 101.168.11 99,99 €

Valgomojo stalas BJURSTA, 140/180/220x84x74 cm. 
Pietų stalas su 2 ištraukiamomis papildomomis dalimis 
4–8 asmenims. Stalo dydį galima keisti pagal poreikius. 
Išskleidžiamąsias dalis galima laikyti po stalviršiu.

Ruda 901.823.07 144 €
Rudai juoda 301.162.64 144 €
Ąžuolo lukštas 801.162.66 144 €

Valgomojo stalas BJURSTA, 175/218/260x95x74 cm. 
Lengva pakeisti stalo dydį pagal poreikius. Su
2 papildomomis dalimis, kurias galima patogiai laikyti 
po stalviršiu, prie stalo galės sėsti 6–8 asmenys. 
Išskleidžiamąsias dalis galima laikyti po stalviršiu.

Ruda 201.823.15 199 €
Rudai juoda 701.162.62 199 €
Ąžuolo lukštas 501.162.63 199 €

Atlenkiamas pakabinamas stalas BJURSTA,
90x50 cm. Stalas sulankstomas, todėl neužima vietos, 
kai nenaudojamas. Stalo paviršius dengtas skaidriu laku 
ir lengvai valomas.

Ruda 202.175.22 39,99 €
Rudai juoda 802.175.24 39,99 €

Indauja BJURSTA, 155x40x68 cm. 2 lengvai ir švelniai 
atidaromi stalčiai su bėgeliais ir sustabdymo mechanizmu. 
2 reguliuojamos lentynos – sutvarkysite erdvę pagal 
poreikius.

Rudai juoda 001.170.24 179 €
Ruda 001.823.16 179 €

Suoliukas BJURSTA, 158x36x45 cm. 

Rudai juoda 402.590.40 79,99 €

Kėdė BÖRJE, 44x55x100 cm. Sėdimosios dalies aukštis 
47 cm. Paminkštinta sėdimoji dalis.

Beržas / Gobo balta 701.162.00 44 €
Rudai juoda / Gobo balta 301.168.48 44 €
Balta / Kungsvik smėlio spalva 902.115.31 38 €
Ruda / Gobo balta 201.822.78 44 €

Papildomas kėdės užvalkalas BÖRJE. Užvalkalą 
galima skalbti skalbyklėje.

Kungsvik smėlio spalva 801.936.98 5 €
Skiftebo smėlio spalva 802.830.57 5 €
Skiftebo ruda   603.181.52 5 €

Kėdė VILMAR, 52x55x89 cm. Sėdimosios dalies aukštis 
46 cm. Kėdes galima dėti vieną ant kitos,
kad neužimtų vietos, kai nenaudojamos.

Beržo lukštas / chromuota 498.897.56 34,99 €
Rudai juoda / chromuota 798.897.50 34,99 €
Oranžinė / chromuota 490.115.30 34,99 €
Balta / chromuota 198.897.48 34,99 €
Raudona / chromuota 098.897.58 34,99 €
Dryžuota juoda / chromuota 998.897.54 39,99 €

Kėdė HENRIKSDAL, 51x58x97 cm. Sėdimosios dalies 
aukštis 47 cm. Sėdimos dalys su poliesterio kamšalu 
ir aukšta atkaltė suteikia patogumo. Užvalkalą galima 
skalbti skalbimo mašinoje, todėl paprasta palaikyti švarą.

Beržas / Gobo balta 098.050.23 53,99 €
Beržas / Dansbo raudonai alyvinė 391.000.32 67,99 €
Beržas / Nolhaga pilka smėlio sp. 391.001.45 67,99 €
Beržas / Linneryd natūrali 398.729.64 67,99 €
Ruda / Gobo balta 698.741.17 53,99 €
Ruda / Dansbo raudonai alyvinė 691.000.35 67,99 €
Ruda / Nolhaga pilka smėlio sp. 591.001.49 67,99 €
Ruda / Linneryd natūrali 498.742.17 67,99 €
Rudai juoda / Gobo balta 598.478.17 53,99 €
Rudai juoda / Dansbo raud. alyvinė 091.000.38 67,99 €
Rudai juoda / Nolhaga pilka smėlio sp.791.001.53 67,99 €
Rudai juoda / Linneryd natūrali 498.745.09 67,99 €
Balta / Gobo balta 098.500.82 53,99 €
Balta / Dansbo raudonai alyvinė 891.000.44 67,99 €
Balta / Nolhaga pilka smėlio sp. 291.001.60 67,99 €
Balta / Linneryd natūrali 398.745.57 67,99 €

Kėdė HENRIKSDAL, ilgas užvalkalas. Plaunamą kėdės 
rėmo HENRIKSDAL užvalkalą lengva uždėti ir nuimti. 
Užvalkalas ilgaamžis, nes pagamintas iš tvilo - tvirto, 
sunkaus, austinio medvilninio audinio.

Beržas / Blekinge balta 598.500.46 67,99 €
Beržas / Risane pilka 691.224.57 69,99 €
Ruda / Blekinge balta 698.742.02 67,99 €
Ruda / Risane pilka 091.224.55 69,99 €
Rudai juoda / Blekinge balta 498.500.61 67,99 €
Rudai juoda / Risane pilka 491.224.58 69,99 €
Balta / Blekinge balta 798.501.06 67,99 €
Balta / Risane pilka 891.224.56 69,99 €


