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MODELIAI
Pufas
Sukamasis krėslas
Fotelis aukštu atlošu
Trivietė odinė sofa 
Trivietė sofa

Nuimamas užvalkalas

Užvalkalų pasirinkimas

Natūrali oda

Sausasis valymas

Akivaizdi kokybė
Sofos STOCKHOLM didelės ir erdvios, trauktos aukštos kokybės 
apmušalais ir pasižyminčios kruopščiai apgalvotomis detalėmis.
Viena tokių detalių yra patogios sėdimosios pagalvėlės, atgaunančios 
savo pirminę formą, nes pripildytos didelio elastingumo putų ir
poliesterio. Taip pat minkštos atlošo pagalvėlės ir paminkštinti
porankiai, į kuriuos jauku atsiremti. Galima rinktis itin patvarią
nepakeistos struktūros odą ar minkštą prabangų aksomą ir dar daug 
kitų. STOCKHOLM reiškia aukštą kokybę už puikią kainą.

Naujas mylimiausias krėslas
Fotelis STOCKHOLM aukšta atkalte ir sukamasis krėslas STOCKHOLM 
užpildyti suformuotomis didelio elastingumo putomis, suteikiančiomis 
absoliučiai patogią atramą ir išsaugančiomis formą ilgus metus. 
Krėsle ypač jauku įsitaisyti skaitant ar žiūrint televizorių, nes atkaltė 
aukšta, o sėdimoji dalis plati. Abiejų fotelių apmušalai iš aukštos 
kokybės audinių, pavyzdžiui, aksomo. Fotelį galima statyti atskirai, 
vieną, arba derinti su kitais STOCKHOLM serijos baldais.

Aukštos kokybės gracingai senstanti oda
Sofa STOCKHOLM traukta aukštos kokybės, patvaria nepakeistos 
struktūros oda. Ji dažyta ir padengta plonu apsauginiu sluoksniu. 
Oda „kvėpuoja“, ji minkšta, švelni ir vėsi. Nepakeistos struktūros oda 
minkštės ir įgaus švelnesnių tonų metams bėgant.

Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti. Kreipkitės į mūsų darbuotojus arba
ieškokite www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje arba internete.
Visus baldus reikia surinkti.

Minkšti sėdimieji baldai

STOCKHOLM
PIRKĖJO GIDAS



Pufas Trivietė sofa

Plotis x gylis x aukštis, cm
50x50,
60x51x41

211x88x80

Rėmas su užvalkalu
SANDBACKA tamsiai mėlynos spalvos 99,99 € 999 €
SANDBACKA tamsiai pilkos spalvos 99,99 € 999 €
SANDBACKA oranžinės spalvos 99,99 € 999 €
DELIKAT baltos / juodos spalvos 199 € —
SEGLORA tamsiai rudos spalvos — 1 499 €
SEGLORA natūralios spalvos — 1 499 €

VISOS DALYS IR KAINOS



Įvairiapusis patvarumas
Atsparumo dilimui bandymai yra svarbus ir veiksmingas 
būdas patikrinti medžiaginių užvalkalų kokybę. Tačiau 
jų patvarumas dargi priklauso nuo medžiagų kokybės, 
baldo konstrukcijos ir žmonių naudojimo įpročių. Sunkūs, 
tvirtai suausti, lygaus paviršiaus audiniai yra atspariausi 
dėvėjimuisi. Audiniai iš sintetinio ir natūralaus pluoštų 
mišinio yra tvirtesni nei grynieji natūralaus pluošto audiniai. 
Kalbant apie spalvotus ir raštuotus audinius, iš dažytų 
siūlų išausti audiniai išlieka gražūs ilgiau nei audiniai su 
įspaustais raštais. Ir dar, švarūs užvalkalai dėvisi lėčiau  
nei purvini. Galiausiai, ne mažiau svarbu, kokiu būdu bei 
kaip dažnai baldas būna naudojamas.

Išbandyti audiniai
IKEA sofų ir fotelių užvalkalai siuvami iš patikrintų, 
išbandytų audinių, todėl galite būti tikri – juos naudosite 
ilgai. Audinio atsparumas dilimui tikrinamas mašininiu būdu, 
taikant trinties bandymą. Tai reiškia, kad du įtempti audiniai 
yra trinami vienas į kitą tam tikrą ciklų kiekį. Jei audinys
atlaiko 15 000 ciklų, jis yra tinkamas kasdieniam
naudojimui namuose. Daugiau nei 30 000 ciklų atlaikantys 
audiniai laikomi itin patvariais. Taip pat IKEA audiniai 
apdorojami taip, kad būtų kuo atsparesni šviesai ir lėčiau 
bluktų.

Kaip skalbti
Atsparumas
dilimui (ciklais)

Blukimo 
lygis (0-6)

SANDBACKA: aksominis medvilnės / poliesterio audinys. Sausasis valymas. 35.000 5

NAUDINGA ŽINOTI

1. SEGLORA: minkšta oda mažai apdorotu paviršiumi. Nenaudokite jokių 
odos priežiūros priemonių (taip pat ir ABSORB), valykite siurbliu su minkštu 
šepetėliu ir, jei reikia, drėgna šluoste.

2. DELIKAT: karvės kailio užvalkalas; kiekvienas pufas išskirtinis ir kitaip 
margas.
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Mūsų paslaugos

PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI
Parduotuvėje IKEA pirkimo išsimokėtinai paslaugas teikia  
„General Financing“. Išsimokėtinai atsiskaityti galite už 
parduotuvėje IKEA esančias prekes, kurių vertė siekia
nuo 50 iki 15 000 €.

PREKIŲ PRISTATYMAS
Dauguma mūsų prekių supakuotos taip, kad galėtumėte  
parsivežti jas patys. Jei reikia, galime pristatyti pirkinius į 
jūsų namus ar biurą už papildomą mokestį. Paslaugos kainų  
teiraukitės Pirkėjų aptarnavimo skyriuje.

IKEA prekės sukurtos taip, kad galėtumėte parsivežti ir surinkti jas patys.  
Jei reikia pagalbos, pasinaudokite mūsų teikiamomis paslaugomis. Daugiau  
informacijos apie paslaugas ir jų kainas teiraukitės IKEA parduotuvėje arba  
apsilankykite interneto svetainėje www.IKEA.lt.

BALDŲ SURINKIMAS
IKEA baldus paprasta surinkti patiems. Jei pageidausite,  
už papildomą mokestį galėsime surinkti įsigytus baldus  
jūsų namuose ar biure. Paslaugos kainos teiraukitės Pirkėjų  
aptarnavimo skyriuje.
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