
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.

PIRKĖJO GIDAS

Ne tas žodis, kaip patogu!
Sofa LIDHULT – tai iki smulkmenų apgalvotas dizainas ir
maksimalus patogumas. Ji minkšta, tačiau su juosmenine atrama,
kaklo atrama ir aukšta atkalte, į kurias galima tvirtai, bet jaukiai
atsiremti. Sėdimojoje dalyje įtaisytos kišeninės spyruoklės
atkartoja sėdinčiųjų judesius ir prisitaiko, o viršutinis pluoštinių
kamuoliukų sluoksnis ypatingai ją paminkština. Įsitaisę pailsėti
ar pabendrauti turėsite užtektinai asmeninės erdvės, tad jausitės
visapusiškai komfortiškai.

Nėra padėties be... komforto
Erdvi, talpi, minkšta – projektuojant sofą LIDHULT buvo 
pagalvota apie komfortą kiekvienoje situacijoje: kai norisi 
numigti, atsipalaidavus šnekučiuotis su namiškiais ir draugais ar 
išsitiesti su knyga rankose. Sofa gali būti jums reikalingo dydžio 
ir pageidaujamos formos, nes komplektuojama iš atskirų dalių, 
aptrauktų minkšta natūralia oda arba apvilktų nuimamaisiais 
užvalkalais, kuriuos galima skalbti. Jei reikia sofos-lovos, rinkitės 
sėdimąją dalį su miegojimo funkcija, o kartu išsirinkę gulimąjį 
fotelį, turėsite ir patalynės dėžę.

DIZAINAS
Henrik Preutz

DALYS
Vienvietė sėdimoji dalis
Dvivietė sėdimoji dalis
Trivietė sėdimoji dalis
Dvivietė dalis su miegojimo funkcija
Kampinė sėdimoji dalis
Gulimasis fotelis
Vienvietė dalis-daiktadėžė
Porankis

moduliniai sėdimieji baldai

LIDHULT

Galite kurti įvairius 
derinius

Skalbiamieji 
užvalkalai

Užvalkalų  
pasirinkimas

Yra sėdimųjų dalių 
su daiktadėžėmis

Sofa-lova

Su kišeninėmis 
spyruoklėmis

Apie sąlygas 
skaitykite garantijos 
buklete.
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Štai keletas derinių LIDHULT pavyzdžių. Galite rinktis iš to, 
kas jau yra arba susikurti savo.

Asmeninį derinį ypač lengvai susiprojektuosite naudodami 
nemokamą internetinę planavimo programą prekybos 
vietose bei www.IKEA.lt.

LIDHULT trivietė sofa.
Dydis: P259×G98×A102 cm.

Kaina su užvalkalu
GASSEBOL šviesiai smėlinė 492.569.71 599 €
LEJDE pilka ir juoda 392.569.76 629 €
LEJDE raudonai ruda 292.569.86 629 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 092.570.29 1199 €

LIDHULT fotelis.
Dydis: P119×G98×A102 cm.

Kaina su užvalkalu
GASSEBOL šviesiai smėlinė 192.568.97 349 €
LEJDE pilka ir juoda 892.568.94 369 €
LEJDE raudonai ruda 292.568.92 369 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 592.570.03 599 €

LIDHULT dvivietė sofa.
Dydis: P189×G98×A102 cm.

Kaina su užvalkalu
GASSEBOL šviesiai smėlinė 992.569.16 479 €
LEJDE pilka ir juoda 792.569.17 529 €
LEJDE raudonai ruda 392.569.19 529 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 792.570.16 949 €

DERINIAI
Dydis: plotis x gylis x aukštis.

LIDHULT gulimasis fotelis. 
Dydis: P139×G164×A102 cm.

Kaina su užvalkalu
GASSEBOL šviesiai smėlinė 092.661.23 500 €
LEJDE pilka ir juoda 992.661.28 530 €
LEJDE raudonai ruda 892.661.38 530 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 792.661.48 850 €
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LIDHULT trivietė sofa su gulimuoju foteliu. 
Dydis: P279×G98/164×A102 cm.

Kaina su užvalkalu
GASSEBOL šviesiai smėlinė 992.571.62 829 €
LEJDE pilka ir juoda 992.571.81 909 €
LEJDE raudonai ruda 992.571.76 909 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 292.571.27 1549 €

LIDHULT keturvietė sofa su gulimaisiais foteliais.
Dydis: P369×G98/164×A102 cm.

Kaina su užvalkalu
GASSEBOL šviesiai smėlinė 792.573.23 1179 €
LEJDE pilka ir juoda 692.573.28 1289 €
LEJDE raudonai ruda 592.573.38 1289 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 492.573.48 2149 €

LIDHULT keturvietė sofa su gulimuoju foteliu.
Dydis: P349×G98/164×A102 cm.

Kaina su užvalkalu
GASSEBOL šviesiai smėlinė 992.920.47 949 €
LEJDE pilka ir juoda 092.920.56 1009 €
LEJDE raudonai ruda 292.920.60 1009 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 992.920.52 1799 €

DERINIAI
Dydis: plotis x gylis x aukštis.

LIDHULT kampinė keturvietė sofa.
Dydis: P275×G205×A102 cm.

Kaina su užvalkalu
GASSEBOL šviesiai smėlinė 392.574.57 979 €
LEJDE pilka ir juoda 392.574.62 1099 €
LEJDE raudonai ruda 292.574.72 1099 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 992.574.16 1898 €
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DERINIAI
Dydis: plotis x gylis x aukštis.

LIDHULT kampinė šešiavietė sofa su gulimuoju 
foteliu. Dydis: P367×G98/164×A102 cm.

Kaina su užvalkalu
GASSEBOL šviesiai smėlinė 992.572.75 1459 €
LEJDE pilka ir juoda 992.572.80 1639 €
LEJDE raudonai ruda 892.572.90 1639 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 192.572.60 2848 €

LIDHULT kampinė penkiavietė sofa atviru galu. 
Dydis: P275×G253×A102 cm.

Kaina su užvalkalu
GASSEBOL šviesiai smėlinė 992.760.14 1095 €
LEJDE pilka ir juoda 692.760.39 1255 €
LEJDE raudonai ruda 692.760.44 1255 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 892.760.24 2004 €

LIDHULT kampinė penkiavietė sofa.
Dydis: P275×G275×A102 cm.

Kaina su užvalkalu
GASSEBOL šviesiai smėlinė 492.574.47 1109 €
LEJDE pilka ir juoda 692.574.27 1259 €
LEJDE raudonai ruda 592.574.37 1259 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 292.573.92 2248 €
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LIDHULT dvivietė sofa-lova. 
Dydis: P208×G98×A102 cm.

Kaina su užvalkalu
GASSEBOL šviesiai smėlinė 392.570.61 727 €
LEJDE pilka ir juoda 292.570.66 727 €
LEJDE raudonai ruda 192.570.76 727 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 392.660.08 1327 €

LIDHULT trivietė sofa-lova su gulimuoju foteliu.
Dydis: P301×G98/164×A102 cm.

Kaina su užvalkalu
GASSEBOL šviesiai smėlinė 392.660.89 1077 €
LEJDE pilka ir juoda 392.660.94 1107 €
LEJDE raudonai ruda 792.661.05 1107 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 592.660.74 1927 €

DERINIAI

LIDHULT penkiavietė kampinė sofa-lova.
P294×G275×A102 cm.

Kaina su užvalkalu
GASSEBOL šviesiai smėlinė 592.661.68 1357 €
LEJDE pilka ir juoda 292.661.84 1457 €
LEJDE raudonai ruda 192.661.94 1457 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 492.661.78 2626 €

LIDHULT šešiavietė kampinė sofa su gulimuoju 
foteliu. P387×G275×A102 cm.

Kaina su užvalkalu
GASSEBOL šviesiai smėlinė 492.775.96 1707 €
LEJDE pilka ir juoda 792.776.32 1837 €
LEJDE raudonai ruda 292.776.39 1837 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 192.776.11 3226 €

KAIP IŠSKLEISTI?

Iš sofos į lovą per akimirksnį!
Sofą-lovą LIDHULT lengva išskleisti: nuimkite pagalves, 
pakelkite ir tempdami į save ištraukite sėdimąją dalį, 

atverskite kojūgalį. Sofos pagalves galite padėti atgal arba į 
šalį, kaip jums patogiau.
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VISOS DALYS IR KAINOS
Kaina su užvalkalu.

LIDHULT vienvietė dalis-daiktadėžė, 
P101×G72×A42 cm.
GASSEBOL šviesiai smėlinė 292.899.96 191 €
LEJDE pilka ir juoda 092.899.83 231 €
LEJDE raudonai ruda 192.899.87 231 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 804.058.03 231 €

LIDHULT porankis, P24×G98×A55 cm.

GASSEBOL šviesiai smėlinė 092.900.76 75 €
LEJDE pilka ir juoda 092.900.62 75 €
LEJDE raudonai ruda 192.900.71 75 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 504.070.21 125 €

LIDHULT vienvietė dalis, P71×G98×A95 cm.

GASSEBOL šviesiai smėlinė 192.895.48 199 €
LEJDE pilka ir juoda 392.895.33 219 €
LEJDE raudonai ruda 892.895.35 219 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 004.040.15 349 €

LIDHULT dvivietė dalis, P141×G98×A95 cm.

GASSEBOL šviesiai smėlinė 592.898.91 329 €
LEJDE pilka ir juoda 092.898.84 379 €
LEJDE raudonai ruda 592.898.86 379 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 704.043.66 699 €

LIDHULT dvivietė dalis su miegojimo funkcija, 
P160×G98×A95 cm.

GASSEBOL šviesiai smėlinė 292.900.56 577 €
LEJDE pilka ir juoda 192.900.14 577 €
LEJDE raudonai ruda 292.900.04 577 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 092.931.07 1077 €

LIDHULT trivietė dalis, P211×G98×A95 cm.

GASSEBOL šviesiai smėlinė 192.899.11 449 €
LEJDE pilka ir juoda 092.899.02 479 €
LEJDE raudonai ruda 192.899.06 479 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 204.050.85 949 €

LIDHULT gulimasis fotelis, P90×G164×A95 cm.

GASSEBOL šviesiai smėlinė 092.899.35 350 €
LEJDE pilka ir juoda 192.899.25 380 €
LEJDE raudonai ruda 192.899.30 380 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 404.058.76 600 €

LIDHULT kampinė dalis, P154×G98×A95 cm.

GASSEBOL šviesiai smėlinė 192.899.73 301 €
LEJDE pilka ir juoda 092.899.64 351 €
LEJDE raudonai ruda 192.899.54 351 €
GRANN/BOMSTAD tamsiai ruda 004.055.95 600 €
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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.

Priežiūros instrukcijos
Atsparumas
dilimui (ciklais)

Atsparumas
šviesai (0-6)

GASSEBOL: audinys iš medvilnės ir poliesterio pluoštų, todėl ir natūralus, ir 
tvirtas. Sudėtis: 76 % medvilnės, 24 % poliesterio.

Skalbti skalbyklėje, 40 °C. 30 000 5

LEJDE: margas faktūrinis audinys, sodri spalva. Sudėtis: 76 % medvilnės,
24 % poliesterio.

Skalbti skalbyklėje, 40 °C. 30 000 5

GRANN/BOMSTAD: labiausiai nusidėvinčios dalys apmušamos natūralia elastinga oda GRANN, o likusios baldo dalys – dengtiniu audiniu, dar vadinamu dirbtine 
oda, BOMSTAD.



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 €.

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.

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.

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.
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