PIRKĖJO GIDAS

DELAKTIG
sėdimieji baldai

DIZAINAS
Tom Dixon

DALYS

Fotelio pagrindas
Dvivietė sėdimoji dalis
Trivietė sėdimoji dalis
Atlošas su pagalve
Porankis su pagalve
Staliukas
Grindinis šviestuvas

Nuimamasis užvalkalas

Užvalkalų pasirinkimas

Skalbiamasis užvalkalas

Daugiau apie sąlygas
skaitykite garantijos buklete.

Kolekcija DELAKTIG atspindi visiškai naują požiūrį į baldus.
Ją kūrėme kartu su dizaineriu Tomu Dixonu, įkvėpti lėktuvų
pramonėje naudojamų gamybos technologijų ir žaliavų.
Pavyzdžiui, baldų rėmus pagaminome iš tvirtos, už medieną
perpus lengvesnės žaliavos – kurios 50 proc. sudarė antrinė
žaliava – aliuminio. Tačiau visų pirma atsirado idėja: sukurti
sėdimuosius baldus, kurie tiktų įvairiuose namuose, būtų
lengvai komplektuojami į derinius ir nekeltų rūpesčių pasikeitus
poreikiams. Baldai DELAKTIG gali atgimti naujam gyvenimui
visiškai kitu pavidalu bent keletą kartų, nes yra perdirbami.
Kaip sako juos projektavęs dizaineris: „Neišmeskite baldų
DELAKTIG, kai pabos ar nebereikės. Iš jų galima padaryti kažką
kito, kažką naujo. Arba palikite juos vaikams – padovanosite, kai
jie kelsis į savo namus.“

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.

KAIP DERINTI?

+
Viena dvivietė
sėdimoji dalis

+
vienas porankis
su pagalve

+
du atlošai
su pagalvėmis

Pirmiausia išsirinkite pagrindą: fotelį, dvivietę arba trivietę
sėdimąją dalį. Tada priderinkite atlošus, porankius,
staliukus ir šviestuvus. Kiek jų reikia, priklauso tik nuo
jūsų poreikių ir pageidavimų. Jei patinka nestandartiniai
sprendimai, kiekviena derinio dalis gali būti apvilkta
skirtingais užvalkalais.
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=
vienas staliukas

DERINIAI
Štai keletas galimų derinių.

Fotelis.
Kaina su užvalkalu
HILLARED antracito spalva

992.537.29

449 €

HILLARED tamsiai mėlyna

992.537.34

449 €

TALLMYRA balta ir juoda
GUNNARED smėlinė
GUNNARED rusvai rausva

892.537.39
692.890.08
192.893.03

449 €
449 €
449 €

GUNNARED pilka

492.894.48

449 €

Derinyje yra

Matmenys: 94×84×79 cm.

DELAKTIG fotelio pagrindas

1 vnt.

DELAKTIG atlošas su pagalve

1 vnt.

DELAKTIG porankis su pagalve

2 vnt.

Fotelis su staliuku ir šviestuvu.
Kaina su užvalkalu

Šiuolaikinė fotelio versija: fotelis su staliuku, kurį galima
pritvirtinti vienoje arba kitoje jo pusėje. Prie rėmo dar
galima pritaisyti ir šviestuvą (rinkinyje yra specialus
keičiamasis korpusas).
Matmenys: 114×84×79 cm.

HILLARED antracito spalva

892.537.44

471 €

HILLARED tamsiai mėlyna

992.537.53

471 €

TALLMYRA balta ir juoda

092.537.62

471 €

GUNNARED smėlinė

692.890.13

471 €

GUNNARED rusvai rausva

092.893.08

471 €

GUNNARED pilka

492.894.53

471 €

Derinyje yra
DELAKTIG fotelio pagrindas

1 vnt.

DELAKTIG atlošas su pagalve

1 vnt.

DELAKTIG staliukas

1 vnt.

DELAKTIG grindinis šviestuvas

1 vnt.

Dvivietė sofa.
Kaina su užvalkalu

Įprasto dydžio sofa tinka ne tik tradiciniu stiliumi, bet
ir moderniai įrengtuose namuose. Galite rinktis iš trijų
spalvų, pritvirtinti atlošus, kaip patinka ir, pavyzdžiui, turėti
dvipusio naudojimo sofą.
Matmenys: 149×84×79 cm.

HILLARED antracito spalva

192.537.71

609 €

HILLARED tamsiai mėlyna

892.537.77

609 €

TALLMYRA balta ir juoda

892.577.42

609 €

GUNNARED smėlinė

492.890.52

609 €

GUNNARED rusvai rausva

092.893.46

609 €

GUNNARED pilka

292.894.92

609 €

Derinyje yra
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DELAKTIG dvivietė sėdimoji dalis

1 vnt.

DELAKTIG atlošas su pagalve

2 vnt.

DELAKTIG porankis su pagalve

2 vnt.

DERINIAI

Dvivietė sofa su staliuku.
Kaina su užvalkalu

Derinys, kurį sudaro patogi, bet kompaktiška dvivietė sofa
ir staliukas. Idealus pasirinkimas, jei namuose nedaug
vietos.
Matmenys: 169×84×79 cm.

HILLARED antracito spalva

792.596.71

605 €

HILLARED tamsiai mėlyna

692.596.76

605 €

TALLMYRA balta ir juoda

692.596.81

605 €

GUNNARED smėlinė

792.890.60

605 €

GUNNARED rusvai rausva

092.893.51

605 €

GUNNARED pilka

192.894.97

605 €

Derinyje yra
DELAKTIG dvivietė sėdimoji dalis

1 vnt.

DELAKTIG atlošas su pagalve

2 vnt.

DELAKTIG porankis su pagalve

1 vnt.

DELAKTIG staliukas

1 vnt.

Trivietė sofa.
Kaina su užvalkalu
HILLARED antracito spalva

592.596.86

739 €

HILLARED tamsiai mėlyna

592.596.91

739 €

TALLMYRA balta ir juoda

492.596.96

739 €

GUNNARED smėlinė

092.890.68

739 €

GUNNARED rusvai rausva

992.893.56

739 €

GUNNARED pilka

892.895.02

739 €

Derinyje yra

Matmenys: 204×84×79 cm.

DELAKTIG trivietė sėdimoji dalis

1 vnt.

DELAKTIG atlošas su pagalve

3 vnt.

DELAKTIG porankis su pagalve

2 vnt.

Trivietė sofa su staliuku ir šviestuvu.
Kaina su užvalkalu

Talpi, patogi, praktiška – tokia yra ši sofa. Porankius galite
tvirtinti abiejose pusėse arba vieną pasirinktoje. Staliuką ir
šviestuvą galite perkelti kitur, jei norisi.
Matmenys: 224×84×79 cm.

HILLARED antracito spalva

092.597.59

814 €

HILLARED tamsiai mėlyna

192.597.68

814 €

TALLMYRA balta ir juoda

292.597.77

814 €

GUNNARED smėlinė

192.890.77

814 €

GUNNARED rusvai rausva

992.893.61

814 €

GUNNARED pilka

792.895.07

814 €

Derinyje yra
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DELAKTIG trivietė sėdimoji dalis

1 vnt.

DELAKTIG atlošas su pagalve

3 vnt.

DELAKTIG porankis su pagalve

1 vnt.

DELAKTIG staliukas

1 vnt.

DELAKTIG grindinis šviestuvas

1 vnt.

DERINIAI

Gulimasis fotelis su porankiu.
Kaina su užvalkalu
HILLARED antracito spalva

892.599.15

499 €

HILLARED tamsiai mėlyna

292.599.23

499 €

TALLMYRA balta ir juoda

092.599.38

499 €

GUNNARED smėlinė

692.890.32

499 €

GUNNARED rusvai rausva

092.893.27

499 €

GUNNARED pilka

492.894.72

499 €

Derinyje yra

Gulimasis fotelis puikiai tinka poguliui, ant jo patogu
įsitaisyti su knyga ar kompiuteriu. Porankis tvirtinamas
pasirinktoje pusėje.
Matmenys: 149×84×79 cm.

DELAKTIG dvivietė sėdimoji dalis

1 vnt.

DELAKTIG atlošas su pagalve

1 vnt.

DELAKTIG porankis su pagalve

1 vnt.

Gulimasis fotelis su staliuku ir šviestuvu.
Kaina su užvalkalu

Taip pat puikus derinys su staliuku ir šviestuvu. Idealiai
tinka ramiam poilsiui namuose.
Matmenys: 149×104×79 cm.

HILLARED antracito spalva

992.598.68

574 €

HILLARED tamsiai mėlyna

992.598.92

574 €

TALLMYRA balta ir juoda

892.599.01

574 €

GUNNARED smėlinė

592.890.37

574 €

GUNNARED rusvai rausva

092.893.32

574 €

GUNNARED pilka

392.894.77

574 €

Derinyje yra
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DELAKTIG dvivietė sėdimoji dalis

1 vnt.

DELAKTIG atlošas su pagalve

1 vnt.

DELAKTIG staliukas

1 vnt.

DELAKTIG grindinis šviestuvas

1 vnt.

VISOS DALYS IR JŲ KAINOS
Matmenys: plotis × gylis × aukštis (su kojelėmis). Kojelių aukštis – 20 cm, sėdimosios dalies aukštis – 42 cm.

SĖDIMOSIOS DALYS

UŽVALKALAI
Sėdimosios fotelio pagalvės užvalkalas
DELAKTIG.

Fotelio pagrindas DELAKTIG.
HILLARED antracito spalva

292.623.55 286 €

HILLARED tamsiai mėlyna

792.623.48 286 €

TALLMYRA balta ir juoda

992.623.52 286 €

GUNNARED smėlinė

492.890.47 286 €

GUNNARED rusvai rausva

192.893.41 286 €

GUNNARED pilka

292.894.87 286 €

Dvivietė sėdimoji dalis DELAKTIG.
HILLARED antracito spalva

092.654.06 389 €

HILLARED tamsiai mėlyna

492.654.09 389 €

TALLMYRA balta ir juoda

892.654.12 389 €

GUNNARED smėlinė

992.889.98 389 €

GUNNARED rusvai rausva

092.893.70 389 €

GUNNARED pilka

592.894.38 389 €

HILLARED antracito spalva

603.858.96 25 €

HILLARED tamsiai mėlyna

703.948.19 25 €

TALLMYRA balta ir juoda

503.948.20 25 €

GUNNARED smėlinė

104.300.33 25 €

GUNNARED rusvai rausva

804.265.08 25 €

GUNNARED pilka

204.264.98 25 €

Dvivietės sofos sėdimosios pagalvės užvalkalas
DELAKTIG.
HILLARED antracito spalva

503.858.92 49 €

HILLARED tamsiai mėlyna

903.947.95 49 €

TALLMYRA balta ir juoda

703.947.96 49 €

GUNNARED smėlinė

204.300.37 49 €

GUNNARED rusvai rausva

004.265.07 49 €

GUNNARED pilka

204.265.06 49 €

Trivietė sėdimoji dalis DELAKTIG.
HILLARED antracito spalva

492.662.01 462 €

HILLARED tamsiai mėlyna

592.662.05 462 €

Trivietės sofos sėdimosios pagalvės užvalkalas
DELAKTIG.

TALLMYRA balta ir juoda

792.662.09 462 €

HILLARED antracito spalva

003.948.08 40 €

GUNNARED smėlinė

792.890.03 462 €

HILLARED tamsiai mėlyna

803.948.09 40 €

GUNNARED rusvai rausva

992.893.75 462 €

TALLMYRA balta ir juoda

803.859.04 40 €

GUNNARED pilka

592.894.43 462 €

GUNNARED smėlinė

404.300.41 40 €

GUNNARED rusvai rausva

404.265.10 40 €

GUNNARED pilka

604.265.09 40 €

PORANKIAI IR ATLOŠAI SU PAGALVĖMIS

Porankio / pagalvės užvalkalas DELAKTIG.

Porankis su pagalve DELAKTIG.

HILLARED antracito spalva

803.896.19 13 €

HILLARED antracito spalva

092.599.62 53 €

HILLARED tamsiai mėlyna

603.948.29 13 €

HILLARED tamsiai mėlyna

892.599.58 53 €

TALLMYRA balta ir juoda

403.948.30 13 €

TALLMYRA balta ir juoda

792.599.54 53 €

GUNNARED smėlinė

704.300.25 13 €

GUNNARED smėlinė

792.890.22 53 €

GUNNARED rusvai rausva

604.264.82 13 €

GUNNARED rusvai rausva

192.893.17 53 €

GUNNARED pilka

804.264.81 13 €

GUNNARED pilka

592.894.62 53 €

Atlošo / pagalvės užvalkalas DELAKTIG.

Atlošas su pagalve DELAKTIG.

HILLARED antracito spalva

803.896.24 13 €

HILLARED antracito spalva

892.599.39 57 €

HILLARED tamsiai mėlyna

503.948.39 13 €

HILLARED tamsiai mėlyna

092.599.43 57 €

TALLMYRA balta ir juoda

303.948.40 13 €

TALLMYRA balta ir juoda

192.599.47 57 €

GUNNARED smėlinė

904.300.29 13 €

GUNNARED smėlinė

692.890.27 57 €

GUNNARED rusvai rausva

904.264.90 13 €

GUNNARED rusvai rausva

192.893.22 57 €

GUNNARED pilka

104.264.89 13 €

GUNNARED pilka

492.894.67 57 €

PRIEDAI
Staliukas (tvirtinamas prie rėmo) DELAKTIG,
47×22 cm.
Juodas

003.860.97 49 €

Grindinis LED šviestuvas DELAKTIG.
Juodas

003.965.86 79 €

Atitinka nebuitinio naudojimo baldams keliamus atsparumo,
patvarumo ir saugumo reikalavimus pagal standartą EN
16139 ir degumo reikalavimus pagal standartą EN1021-1.

6

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 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.

Priežiūros instrukcijos

Atsparumas
dilimui
(ciklais)

Atsparumas
šviesai (0-6)

HILLARED: daugiapluoštis dažytų siūlų audinys.

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

30 000

5

TALLMYRA: kokybiškas šenilinis audinys, žvilgus, dviejų atspalvių.

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

30 000
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GUNNARED: drobinis pynimas, dažytas, 100 % poliesterio.

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

50 000
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Mūsų paslaugos
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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