PIRKĖJO GIDAS

SÖDERHAMN

minkštieji baldai

MODELIAI

Foteliai
Pufai
Vienvietės sėdimosios dalys
Kampinės sėdimosios dalys
Gulimieji foteliai
Trivietės sėdimosios dalys

Nuimamas užvalkalas

Užvalkalų pasirinkimas

Užvalkalą galima skalbti

Sofa kiekvienam
Būtų keista, jei visiems žmonėms patiktų ta pati sofa. Štai kodėl
baldų seriją SÖDERHAMN sukūrėme iš patvarių ir patogių atskirų
dalių, kurias kiekvienas gali savaip derinti. Ieškote didelės, o gal
mažos sofos? Jums reikia jaukaus poilsio kampelio? Su SÖDERHAMN
rasite tinkamiausią sprendimą.

Užvalkalą galima skalbti

Daugiau žr. garantijos
brošiūroje.

Kitoks patogumas
Kurdami SÖDERHAMN siekėme kuo efektyviau panaudoti medžiagas
ir pagaminti išties patogią, lengvo, subtilaus dizaino sofą. Viską
darėme kiek kitaip nei įprastai ir ant sofos dugno pritvirtinome
elastingą tinklą, kuris, kartu su sofos pagalvėmis, sėdint maloniai
spyruokliuoja. Sofos pagalvės nepritvirtintos, tad bet kada galėsite
jas pasidėti, kaip jums patogiau.

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.

DERINIAI

Fotelis SÖDERHAMN
Dydis iš viso: 105×99×83 cm.

Trivietė sofa SÖDERHAMN
Dydis iš viso: 198×99×83 cm.

Kaina su užvalkalu

Kaina su užvalkalu

Samsta rausvas

491.512.76

250 €

Samsta rausva

691.513.22

400 €

Samsta tamsiai pilkas

398.994.78

250 €

Samsta tamsiai pilka

199.019.67

410 €

Finnsta turkio spalvos

591.356.48

330 €

Finnsta turkio spalvos

891.359.44

500 €

Finnsta baltas

391.335.65

330 €

Finnsta balta

991.352.60

500 €

Keturvietė sofa su gulimuoju foteliu SÖDERHAMN
Dydis iš viso: 291×99/151×83 cm.

Keturvietė kampinė sofa SÖDERHAMN
Dydis iš viso: 291×99/198×83 cm.

Kaina su užvalkalu

Kaina su užvalkalu

Samsta rausvos spalvos

691.513.17

650 €

Samsta rausva

391.512.86

810 €

Samsta tamsiai pilkos spalvos

299.020.37

670 €

Samsta tamsiai pilka

699.020.59

820 €

Finnsta turkio spalvos

891.362.36

790 €

Finnsta turkio spalvos

891.368.54

1010 €

Finnsta baltos spalvos

491.359.60

790 €

Finnsta balta

191.367.82

1010 €

Šešiavietė kampinė sofa SÖDERHAMN
Dydis iš viso: 291×291/99×83 cm.
Kaina su užvalkalu
960 €

Samsta rausva

391.512.91

Samsta tamsiai pilka

299.020.80

980 €

Finnsta turkio spalvos

791.359.49

1180 €

Finnsta balta

691.352.71

1180 €
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VISOS DALYS IR KAINOS

Porankis

Kojų kėdutė

Vienvietė dalis*

Kampinė dalis*

Gulimasis
fotelis*

Trivietė dalis**

82×53×6 cm

93×93×40 cm

93×99×83 cm

99×99×83 cm

93×151×83 cm

186×99×83 cm

SAMSTA rausva

40 €

140 €

170 €

240 €

250 €

320 €

SAMSTA tamsiai pilka

40 €

140 €

170 €

240 €

260 €

330 €

LEJDE pilka/juoda

45 €

150 €

180 €

260 €

270 €

350 €

FINNSTA balta

50 €

160 €

230 €

280 €

290 €

400 €

FINNSTA turkio spalva

50 €

160 €

230 €

280 €

290 €

400 €

SAMSTA rausva

10 €

20 €

40 €

50 €

70 €

70 €

SAMSTA tamsiai pilkas

10 €

20 €

40 €

50 €

80 €

80 €

LEJDE pilka/juoda

15 €

30 €

50 €

70 €

90 €

100 €

FINNSTA baltas

20 €

40 €

100 €

90 €

110 €

150 €

FINNSTA turkio spalvos

20 €

40 €

100 €

90 €

110 €

150 €

Plotis x gylis x aukštis
Rėmas su užvalkalu

Tik užvalkalas

Tik rėmas
Porankio rėmas

30 €

Kojų kėdutės rėmas

120 €

Vienvietės dalies rėmas

130 €

Kampinės dalies rėmas

190 €

Gulimojo krėslo rėmas

180 €

Trivietės dalies rėmas

250 €

* Rinkinyje yra viena atlošo pagalvė.
** Rinkinyje yra dvi atlošo pagalvės.

Išbandyti audiniai
IKEA sofų ir fotelių užvalkalai siuvami iš patikrintų,
išbandytų audinių, todėl galite būti tikri – juos naudosite
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 svarbus ir veiksmingas
būdas patikrinti medžiaginių užvalkalų kokybę. Tačiau
jų patvarumas dargi priklauso nuo medžiagų kokybės,
baldo konstrukcijos ir žmonių 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 baldas būna naudojamas.

SAMSTA: patvarus, švelnus mikropluoštinis audinys.

Priežiūros instrukcijos

Atsparumas
dilimui
(ciklais)

Skalbti skalbyklėje, 30 °C

40 000

5

25 000

5

30 000
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FINNSTA: tvirtas medvilninis-poliesterinis audinys. Maloni faktūra ir audžiant
išgautas dviejų atspalvių efektas.

Skalbti skalbyklėje, 40 °C

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

Skalbti skalbyklėje, 40 °C
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Blukimo
lygis (0-6)

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.

© Inter IKEA Systems B.V. 2012/2016.

Mūsų paslaugos

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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