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MODELIAI

Minkštasuoliai
Foteliai
Dvivietės sofos
Trivietės sofos

Nuimamieji užvalkalai

Užvalkalų pasirinkimas

Užvalkalus galima skalbti

Užvalkalus galima skalbti

Daugiau žr. garantijos
brošiūroje.

Jaukūs tradicinio stiliaus baldai
Kolekcija STOCKSUND – tai nesenstančio dizaino, tradicinio stiliaus
sėdimieji baldai. Minkšti, aptakių formų, su rankų darbo medinėmis
kojelėmis – jie suteiks jūsų namams jaukumo. Sofos gana didelės,
jų sėdimoji dalis su kišeninėmis spyruoklėmis ir didelio elastingumo
putų poliuretano užpildu, todėl ilgai nepraras formos. Vien pamačius
tokią, kils noras patogiai įsitaisyti. Taip pat šią seriją sudaro ypač
platūs foteliai ir minkštasuoliai su daiktadėže viduje. Baldai
STOCKSUND papuoš tiek jūsų prieškambarį, tiek miegamąjį ar
svetainę.
Visapusiškai kokybiški
Kuriant kolekciją STOCKSUND, buvo kruopščiai apgalvojama kiekviena
detalė, todėl baldai išsiskiria visapuse kokybe: tvirtomis kišeninėmis
spyruoklėmis, rankų darbo natūralios medienos kojomis, tvirtais
keičiamaisiais užvalkalais, kuriuos galima skalbti skalbyklėje.

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

NAUDINGA ŽINOTI
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.

Įvairiapusis patvarumas
Atsparumo dilimui bandymai yra ypač veiksmingas būdas
patikrinti medžiaginių užvalkalų kokybę. 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
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 naudojate baldus.

Priežiūros instrukcijos

Medžiagos
atsparumas
dilimui (ciklais)

LJUNGEN: užvalkalai iš tvirto poliesterinio audinio, minkšti ir švelnūs tarsi aksominiai. Puošti
smulkiomis detalėmis.

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

45 000

5

NOLHAGA: užvalkalai iš tvirto medvilninio-poliesterinio audinio. Austi iš dažytų verpalų,
išgaunant dviejų atspalvių efektą. Puošti smulkiomis detalėmis.

Skalbti skalbyklėje, 30 °C.

35 000

5

SEGERSTA: 78 % medvilnės, 22 % poliesterio. Languotas užvalkalas SEGERSTA iš medvilnės
ir poliesterio pluoštų yra patvarus, minkštas ir švelnus.

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

45 000

5

2

Spalvos
atsparumas
šviesai (0-6)

VISOS DALYS IR KAINOS
Bendras dydis: plotis × gylis × aukštis.

Juodos medinės kojelės

Minkštasuolis su
daiktadėže
P144×G49×A47 cm

Fotelis
P92×G95×A89 cm

Dvivietė sofa
P154×G95×A89 cm

Trivietė sofa
P199×G95×A89 cm

Šviesiai rudos medinės
kojelės

Užvalkalas

NOLHAGA pilkšvai smėlinės spalvos
SEGERSTA įvairių spalvų
NOLHAGA tamsiai žalios spalvos
LJUNGEN mėlynos spalvos

290.336.27
092.747.74
492.747.34
391.293.42

139
139
149
159

€
€
€
€

890.336.34
092.747.69
492.747.29
291.293.47

139
139
149
159

€
€
€
€

502.803.00
004.135.38
704.134.79
403.197.32

29
29
39
39

€
€
€
€

NOLHAGA pilkšvai smėlinės spalvos
SEGERSTA įvairių spalvų
NOLHAGA tamsiai žalios spalvos
LJUNGEN mėlynos spalvos

590.335.41
192.750.18
392.747.44
791.293.02

249
249
279
279

€
€
€
€

190.335.81
392.749.42
392.747.39
691.293.07

249
249
279
279

€
€
€
€

502.802.96
904.134.78
604.134.65
003.197.29

69
69
99
99

€
€
€
€

NOLHAGA tamsiai žalios spalvos
NOLHAGA pilkšvai smėlinės spalvos
LJUNGEN mėlynos spalvos
SEGERSTA įvairių spalvų

992.747.17
090.337.27
091.297.58
992.747.79

379
379
379
379

€
€
€
€

792.747.23
090.337.32
091.297.63
392.749.37

379
379
379
379

€
€
€
€

704.134.98
802.803.13
503.197.41
804.135.39

99
99
99
99

€
€
€
€

NOLHAGA tamsiai žalios spalvos
NOLHAGA pilkšvai smėlinės spalvos
LJUNGEN mėlynos spalvos
SEGERSTA įvairių spalvų

292.747.49
890.338.08
691.297.98
192.747.59

459
459
459
459

€
€
€
€

292.747.54
890.338.13
491.298.03
192.747.64

459
459
459
459

€
€
€
€

704.135.30
902.803.17
903.197.44
404.135.55

149
149
149
149

3

€
€
€
€

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.

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.

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.

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 €.
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