
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.

Nuo sofos iki lovos – vienas spragtelėjimas 
Sofos-lovos NYHAMN turi paprastus išskleidimo mechanizmus, 
todėl užtruksite vos akimirksnį. Užvalkalo nuvilkti nereikės, tik 
pakelti sėdimąją dalį aukštyn, nuleisti atlošą ir nuleisti sėdimąją 
dalį. Štai ir dvigulė lova! Po ja laisvai tilps daiktadėžių su patalyne 
ar atsarginėms pagalvėms, antklodėms, apklotais. Toks baldas 
ypač tiks mažame būste ar vasarnamyje svečiams apnakvindinti. 

Stilius ir patogumas suderinami
Sofos-lovos NYHAMN būna su ketveriais čiužiniais: kišeninių 
spyruoklių ir dviejų rūšių putų poliuretano. Tiek vienas, tiek kitas 
suteiks tinkamą atramą, padės mėgautis poilsiu dieną ir naktį.  
Galite rinktis iš keleto skirtingo dizaino užvalkalų, įsigyti iš 
karto kelis, kad atsiradus poreikiui ar nuotaikai, galėtumėte 
nieko nelaukdami pervilkti sofą. Visus užvalkalus galima skalbti 
skalbyklėje. 

PIRKĖJO GIDAS

MODELIAI
Sofos-lovos

Nuimamasis užvalkalas

Galimybė rinktis užvalkalą

Užvalkalą galima skalbti

Sausasis valymas

Kišeninės spyruoklės

Supakuota plokščioje pakuotėje 

NYHAMN
sofos-lovos
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Nenuvilkite sofos užvalkalo, pakelkite sėdimąją dalį 
aukštyn ir nuleiskite atlošą – pasigirs spragtelėjimas. 
Jį išgirdę nuleiskite žemyn sėdimąją dalį. Štai ir dvigulė 
140×200 cm lova!  

Norėdami suskleisti, pakelkite sėdimąją dalį, užfiksuokite 
viršuje (vėl spragtelėjimas) ir nuleiskite žemyn.

KAIP IŠSKLEISTI?

ČIUŽINIAI

Putų poliuretano čiužinys NYHAMN
Kietas, elastingas putų poliuretano 
čiužinys patogus dieną ir naktį, teikia 
tinkamą atramą kūnui. Jo storis – 
10 cm. Čiužinio užvalkalą galima skalbti 
skalbyklėje.

Kišeninių spyruoklių čiužinys 
NYHAMN
Atskirose kišenėse įtaisytos spyruoklės 
teikia atramą kūnui ten, kur jos labiausiai 
reikia, čiužinys nespaudžia pečių ir klubų, 
todėl atsipalaiduoja visi raumenys, 
kūne nelieka įtampos. Jo storis – 
11 cm. Čiužinio užvalkalą galima skalbti 
skalbyklėje.

SPRAGT!



VISOS DALYS IR KAINOS

Plotis × gylis × aukštis

Miegamosios dalies dydis

Sofa-lova,
198×97×90 cm
su putų poliuretano 
čiužiniu
140×200 cm

Sofa-lova,
198×97×90 cm
su kišeninių 
spyruoklių čiužiniu
140×200 cm

Sofa-lova,
198×97×90 cm
su putų poliuretano 
čiužiniu
140×200 cm

Sofa-lova,
198×97×90 cm
su latekso čiužiniu
140×200 cm

Papildomas  
sofos-lovos užvalkalas

Su čiužiniu ir užvalkalu*

NYHAMN-KNISA pilka, smėlinė 209 € 249 € 269 € 299 € 39 €

NYHAMN-SKIFTEBO tamsi pilka 219 € 259 € 279 € 309 € 49 €

HYLLIE smėlinė 249 € 289 € 309 € 339 € 79 €

SKIFTEBO geltona 219 € 259 € 279 € 309 € 49 €

Tik čiužinys

Putų poliuretano čiužinys NYHAMN 70 €

Kišeninių spyruoklių čiužinys NYHAMN 110 €

Putų poliuretano čiužinys NYHAMN 130 €

Latekso čiužinys NYHAMN 160 €

NYHAMN trijų dalių pagalvė 

200×40 cm 703.437.97  49 €

SAMLA daiktadėžė, po sofa-lova NYHAMN telpa dvi 
tokios dėžės su dangčiais.
78×56×18 cm 001.301.29 7,99 €
79×57 cm 901.103.01 6 €

NYHAMN lovadėžė, juoda. 

160x63x21 cm 604.351.46 29 €
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Plotis × gylis × aukštis

Miegamosios dalies dydis

Sofa-lova,
198×97×90 cm
su putų poliuretano 
čiužiniu ir trijų dalių 
pagalve
140×200 cm

Sofa-lova,
198×97×90 cm
su kišeninių 
spyruoklių čiužiniu ir 
trijų dalių pagalve
140×200 cm

Sofa-lova,
198×97×90 cm
su putų poliuretano 
čiužiniu ir trijų dalių 
pagalve
140×200 cm

Sofa-lova,
198×97×90 cm
su latekso čiužiniu ir 
trijų dalių pagalve
140×200 cm

Papildomas  
sofos-lovos 
užvalkalas

Su čiužiniu ir užvalkalu*

NYHAMN-KNISA pilka, smėlinė 258 € 298 € 318 € 348 € 39 €

NYHAMN-SKIFTEBO tamsi pilka 268 € 308 € 328 € 358 € 49 €

HYLLIE smėlinė 298 € 338 € 358 € 368 € 79 €

SKIFTEBO geltona 268 € 308 € 328 € 358 € 49 €

NYHAMN
Lovadėžė

Juoda:  €29

160 cm
63 cm
21 cm
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N
V
Q
#
#
,
"

14
/0

2/
20

1
01

13

160x63x21 cm

©
 In

te
r I

KE
A 

Sy
ste

m
s B

. V
. 1

99
4

162x43x5 cm
13 kg

GAMINIO MATMENYS

PAKUOTĖ

12
-8

Palyginkite su numeriu ant 
pakuotės

MATMENYS
SVORIS

Ilgis
Plotis
Aukštis



VISOS DALYS IR KAINOS

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.

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 audin-
iai yra trinami vienas į kitą tam tikrą ciklų kiekį. Jei audinys 
atlaiko 15 000 ciklų, jis yra tinkamas kasdieniam naudo-
jimui 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.

Priežiūros instrukcijos
Atsparumas
dilimui (ciklais)

Atsparumas 
šviesai (0-6)

KNISA Skalbti skalbyklėje, 40 °C. 40 000 5-6

SKIFTEBO Skalbti skalbyklėje, 40 °C. 35 000 5
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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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