
PIRKĖJO GIDAS

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.

KUNGSHOLMEN
lauko baldai

 

Ypatingas patogumas ir jokios specialios priežiūros
Kartu su moduline lauko sofa KUNGSHOLMEN parsivešite laisvę keisti jos dydį 
ir formą, nes sofą, sudarytą iš tarpusavyje derinamų vienviečių sėdimųjų dalių, 
paprasta performuoti, papildyti naujomis dalimis ar sumažinti pagal poreikį.  
Kartu įsigiję šios serijos taburetę, galėsite pasidaryti gulimąjį fotelį, o kavos 
staliukas puikiai tiks prie bet kokio derinio KUNGSHOLMEN.  
Šie lauko baldai gaminami iš patvaraus, įvairioms oro sąlygoms atsparaus plastiko 
bei nerūdijančio aliuminio, todėl jiems nereikia jokios ypatingos priežiūros. 
Sėdimosios ir atlošo pagalvės HÅLLÖ ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN užtikrina 
komfortą, o dekoratyvinėmis pagalvėlėmis, tokiomis kaip FUNKÖN, SÖTHOLMEN, 
GULLINGEN, lengva suteikti sofai asmeniškumo, pademonstruoti savo stiliaus 
pojūtį.



DERINIAI
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Matmenys: plotis × gylis × aukštis

Poilsiui pirmenybė. Prie sofos pristūmus taburetę  
KUNGSHOLMEN, galima susikelti kojas ir kuriam laikui 
pamiršti reikalus.
Derinio dydis: 142/222×80×73 cm.
Derinys su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN 460 €
Derinys su pagalvėmis HÅLLÖ 440 €

Derinyje yra
Kampinė dalis KUNGSHOLMEN 2 vnt.
Vienvietė dalis KUNGSHOLMEN 1 vnt.
Lauko taburetė KUNGSHOLMEN 1 vnt.
62×62 cm sėdimoji pagalvė FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba HÅLLÖ 4 vnt.
62×44 cm atlošo pagalvė FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba 62×42 cm 
atlošo pagalvė HÅLLÖ

3 vnt.

Laisvė keisti. Šiandien L formos, rytoj tiesi – sofą galite 
performuoti, papildyti naujomis dalimis, sumažinti.
Derinio dydis: 142/222×80×73 cm.
Derinys su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN 475 €
Derinys su pagalvėmis HÅLLÖ 475 €

Derinyje yra
Kampinė dalis KUNGSHOLMEN 2 vnt.
Vienvietė dalis KUNGSHOLMEN 2 vnt.
62×62 cm sėdimoji pagalvė FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba HÅLLÖ 4 vnt.
62×44 cm atlošo pagalvė FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba 62×42 cm 
atlošo pagalvė HÅLLÖ 5 vnt.

Maža, bet patogi. Sofutė nedidelei poilsio erdvei.
Derinio dydis: 160×80×73 cm.
Derinys su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN 280 €
Derinys su pagalvėmis HÅLLÖ 250 €

Derinyje yra
Kampinė dalis KUNGSHOLMEN 2 vnt.
62×62 cm sėdimoji pagalvė FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba HÅLLÖ 2 vnt.
62×44 cm atlošo pagalvė FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba 62×42 cm 
atlošo pagalvė HÅLLÖ 2 vnt.

Pogulio valandėlei. Iš dviejų kampinių ir vienos įprastos 
sėdimosios dalies išeina ne itin didelė, bet patogi sofa. Pats 
tas norint nusnūsti pavėsyje.
Derinio dydis: 222×80×73 cm.
Derinys su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN 370 €
Derinys su pagalvėmis HÅLLÖ 355 €

Derinyje yra
Kampinė dalis KUNGSHOLMEN 2 vnt.
Vienvietė dalis KUNGSHOLMEN 1 vnt.
62×62 cm sėdimoji pagalvė FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba HÅLLÖ 3 vnt.
62×44 cm atlošo pagalvė FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba 62×42 cm 
atlošo pagalvė HÅLLÖ 3 vnt.



KAIP DERINTI?
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Kampinė dalis KUNGSHOLMEN, P80×G80×A73 cm. 
Sėdynės P62×G62×A34 cm.
Tamsiai ruda 102.670.46 90 €

Vienvietė dalis KUNGSHOLMEN, P62×G80×A73 cm. 
Sėdynės P62×G62×A34 cm.
Tamsiai ruda 502.670.49 70 €

Taburetė KUNGSHOLMEN, P62×I62×A34 cm.

Tamsiai ruda 102.670.51 60 €

Kavos staliukas KUNGSHOLMEN, P62×I62×A35 cm.

Tamsiai rudas 602.700.32 59 €

Pagalvių užvalkalai FRÖSÖN parduodami atskirai nuo pagalvių be
užvalkalų DUVHOLMEN, kad jums būtų lengviau juos keisti ir prižiūrėti.

Atlošo pagalvės užvalkalas FRÖSÖN, 62×44 cm. 
Papildomai reikia įsigyti 62×44 cm pagalvę be
užvalkalo DUVHOLMEN.
Smėlinė 703.917.12 7,50 €
Tamsiai pilka 003.917.15 7,50 €
Mėlyna 303.918.32 7,50 €

Atlošo pagalvė be užvalkalo DUVHOLMEN, 
62×44 cm. Storis 14 cm. Papildomai reikia įsigyti
62×44 cm užvalkalą FRÖSÖN.
Lauko pilka 103.918.33 12,50 €

Sėdimosios pagalvės užvalkalas FRÖSÖN, 
62×62 cm. Papildomai reikia įsigyti 62×62 cm pagalvę 
be užvalkalo DUVHOLMEN.
Smėlinė 903.917.11 10 €
Tamsiai pilka 403.917.18 10 €
Mėlyna 103.918.14 10 €

Sėdimoji pagalvė be užvalkalo DUVHOLMEN, 
62×62 cm. Storis 12 cm. Papildomai reikia įsigyti
62×62 cm užvalkalą FRÖSÖN.
Lauko pilka 503.918.50 20 €

Sėdimoji pagalvė HÅLLÖ, 62×62 cm, storis 8 cm.

Smėlinė 002.600.74 25 €
Juoda 602.645.40 25 €

Atlošo pagalvė HÅLLÖ, 62×42 cm. 

Smėlinė 002.616.72 10 €
Juoda 802.644.93 10 €

VISOS DALYS IR JŲ KAINOS

+ =+++

Susikurkite savo sofą KUNGSHOLMEN iš vienviečių 
sėdimųjų dalių. Prireikus turimą derinį galėsite bet kada 
papildyti naujomis dalimis, sumažinti, performuoti.



Lauko baldus reikia reguliariai valyti, nepalikti jų lauke neuždengtų ar kitaip neapsaugotų ilgiau nei būtina.

Sandėliavimas
Sofos KUNGSHOLMEN
Rekomenduojame lauko baldus laikyti vėsioje sausoje
vietoje patalpoje. Paliekant lauke, juos reikia uždengti
vandeniui nelaidžiais uždangalais. Praėjus lietui ar
sniegui, reikėtų nubraukti susirinkusį vandenį / sniegą,
kad neužsistovėtų. Taip pat svarbu, kad po uždangalais
nesusidarytų kondensatas, todėl būtina užtikrinti tinkamą
oro cirkuliaciją. Prisiminkite, kad dideli šalčiai gali 
susilpninti plastiką, todėl tokiu oru nerekomenduojame 
naudoti baldų.

PRIEŽIŪRA

Vandeniui nelaidūs krepšiai ir dėžė TOSTERÖ
Pagalvėlių krepšys TOSTERÖ, 116×49 cm, aukštis 
35 cm. 
Juodas 202.923.28 19,99 €

Pagalvėlių krepšys TOSTERÖ, 62×62 cm, aukštis 
35 cm. 
Juodas 604.098.21 14,99 €

Dėžė TOSTERÖ, 129×44 cm, aukštis 79 cm.

Juoda 104.114.40 39,99 €

Pagalvės
Nenaudojamas sofų pagalves laikykite sausoje, vėsioje
patalpoje, geriausia – sudėtas į tam skirtą krepšį
ar specialią dėžę, kur jos liks švarios, neapdulkės.
Sandėliuokite tik visiškai sausas.

Valymas 
Baldus valykite vandeniu ar švelniu plovikliu sudrėkinta
šluoste. Pagalvių užvalkalus HÅLLÖ ir FRÖSÖN skalbkite 
skalbyklėje.

Priežiūra 
Jokios specialios priežiūros.
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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.
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