
Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti: kreipkitės į darbuotojus arba patikrinkite prekių 
likutį internete www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje ar IKEA interneto 
svetainėje. Visus baldus reikia surinkti.

Pats sau sofos dizaineris
Didelė ar maža, kampinė ar tiesi, su atviru galu ar uždara? 
Modulinė sofa KUNGSHAMN gali būti visokia. Sustumkite 
vienvietes sėdimąsias dalis, kaip jums reikia, kad būtų patogu 
ir tiktų interjere. Nesenstantis šiuolaikiškas dizainas ir komfortą 
užtikrinančios spyruoklės „Bonnell“ puikiai papildo funkcionalumą. 

PIRKĖJO GIDAS

DIZAINAS
Mikael Axelsson.

DALYS
Vienvietė sėdimoji dalis; 
kampinė sėdimoji dalis;
kojų kėdutė.

Nuimamasis užvalkalas

Užvalkalų pasirinkimas

Modulinis baldas

Spyruoklės „Bonnell“

Apie sąlygas skaitykite 
garantijos buklete.

KUNGSHAMN
moduliniai sėdimieji baldai



KAIP DERINTI?

2

Žingsnis po žingsnio iki asmeninės sofos
Sėdimųjų baldų serija KUNGSHAMN sudaryta iš vienviečių 
komplektuojamų dalių. Jas galite jungti į skirtingo dydžio 
ir formos derinius – sofas. Pavienės dalys lengvos, nors jų 

rėmai iš medienos ir metalo, kad būtų tvirtos ir stabilios. 
Baldų užvalkalai KUNGSHAMN harmoningai papildo vieni 
kitus, todėl drąsiai derinkite skirtingus.

+ +

Vienvietė dalis
Matmenys: P67×G85×A71 cm.

Kampinė dalis
Matmenys: P85×G85×A71 cm.

Kojų kėdutė 
Matmenys: P67×G85×A44 cm.
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DERINIAI

Čia rodome keletą pavyzdžių, kokios gali būti sofos 
KUNGSHAMN, tačiau visada galite suprojektuoti savo 

derinį. Tam sukūrėme specialią planavimo programą. 
Naudokite nemokamai neišeidami iš namų www.IKEA.lt.

Kampinė dvivietė sofa. 
Matmenys: P170xG152xA71 cm.

Kaina su užvalkalu
IDEKULLA smėlinė 892.453.63 369 €
IDEKULLA rausva 892.481.73 369 €
YTTERED marga 692.495.45 369 €

Rinkinyje:
Vienvietė dalis 1 vnt.
Kampinė dalis 2 vnt.

Keturvietė sofa. 
Matmenys: P286xG85xA71 cm.

Kaina su užvalkalu
IDEKULLA smėlinė 892.456.07 438 €
IDEKULLA rausva 192.453.66 438 €

Rinkinyje:
Vienvietė dalis 2 vnt.
Kampinė dalis 1 vnt.
Kojų kėdutė 1 vnt.

Trivietė sofa. 
Matmenys: P237xG219xA71 cm.

Kaina su užvalkalu
IDEKULLA smėlinė 192.513.81 459 €
IDEKULLA rausva 292.513.85 459 €

Rinkinyje:
Vienvietė dalis 1 vnt.
Kampinė dalis 2 vnt.
Kojų kėdutė 1 vnt.

Trivietė sofa.  
Matmenys: P237xG219xA71 cm.

Kaina su užvalkalu
IDEKULLA smėlinė 692.513.93 549 €
IDEKULLA rausva 792.513.97 549 €

Rinkinyje:
Vienvietė dalis 1 vnt. 
Kampinė dalis 2 vnt. 
Kojų kėdutė 2 vnt.



Įvairiapusis patvarumas
Atsparumo dilimui bandymai yra ypač veiksmingas būdas
medžiaginių užvalkalų kokybei patikrinti. Tačiau jų
patvarumas dargi priklauso nuo audinių savybių, baldų
konstrukcijos ir jūsų naudojimo įpročių. Sunkūs, tvirtai
suausti, lygaus paviršiaus audiniai yra atspariausi
dėvėjimuisi. Audiniai iš sintetinio ir natūralaus pluoštų
mišinio yra tvirtesni nei vien natūralių pluoštų 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 naudojate baldą.

Išbandyti audiniai
IKEA sofų ir fotelių užvalkalai siuvami iš patikrintų,
išbandytų audinių, todėl galite būti tikri – jie tarnaus 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.

Priežiūra
Atsparumas  
dilimui (ciklais)

Spalvos 
atsparumas 
šviesai (0-6)

IDEKULLA: dviejų atspalvių, subtilios faktūros. 100 % poliesterio. Skalbti skalbyklėje, 40 °C 25 000 5

YTTERED: ryškiai margintas audinys. 100 % medvilnės. Skalbti skalbyklėje, 40 °C 25 000 5

Vienvietė dalis Kampinė dalis Kojų kėdutė

Plotis × gylis × aukštis 67×85×71 cm 85×85×71 cm 67×85×44 cm

Kaina su užvalkalu
IDEKULLA smėlinė 792.481.83 109 € 192.453.71 130 € 892.481.92 90 €

IDEKULLA rausva 092.481.86 109 € 292.453.42 130 € 192.481.95 90 €

YTTERED marga 492.481.89 109 € 592.453.69 130 € 592.481.98 90 €

Tik užvalkalas

IDEKULLA smėlinis 003.256.74 30 € 803.824.96 35 € 503.824.93 25 €

IDEKULLA rausvas 203.824.42 30 € 003.825.08 35 € 603.824.97 25 €

YTTERED margas 103.828.76 30 € 203.827.86 35 € 303.828.80 25 €

VISOS DALYS IR JŲ KAINOS
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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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