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PARTS

Vienvietės dalys
Vienvietės dalys su
daiktadėžėmis
Vienvietės dalys su miegojimo
funkcija
80×80 cm atlošai
100×80 cm atlošai
Porankiai
Atlošo pagalvės

Miegojimo funkcija
(sofa-lova)

Yra daiktadėžė

VALLENTUNA – itin funkcionalūs moduliniai minkštieji baldai. Juos
galite derinti, kaip geriausiai tinka ir patinka, kas kartą gaudami
asmeninius poreikius atitinkantį rezultatą. Visas modulines dalis
VALLENTUNA galima naudoti atskirai bei jungti į norimo dydžio ir
formos derinius. Rinkitės vienvietes dalis su miegojimo funkcija,
kad būtų kur paguldyti nakvoti likusius draugus ar giminaičius, su
daiktadėžėmis, nes visada atsiranda daiktų, kuriuos reikia kažkur
padėti, pritaisykite aukštus arba žemus atlošus ir porankius –
kurkite savitą dizainą.

Galima jungti į
derinius

Įrengtos kišeninės
spyruoklės

Skalbiamieji
užvalkalai

Užvalkalų /
apmušalų
pasirinkimas

Dengtinis audinys
(dirbtinė oda)

Apie sąlygas
skaitykite garantijos
buklete.

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?
SOFA KIEKVIENAI PROGAI

Moduliniai baldai VALLENTUNA – tai tarpusavyje derinamos
minkštosios dalys, iš kurių galite suformuoti norimo dydžio
sofą ir bet kada ją performuoti. Jūsų derinys gali turėti

+

Vienvietė dalis

+

Atlošas,
100×80 cm

+

Vienvietė dalis su
miegojimo funkcija
(sofa-lova)

miegojimo funkciją, daiktadėžių ir užvalkalus ar apmušalus,
kurie atitinka jūsų skonį bei namų interjerą.

+

Atlošas,
80×80 cm

Atlošo pagalvės,
2 vnt.

+

Atlošas,
100×80 cm

=

=

+

Atlošas,
80×80 cm

Atlošo pagalvės,
2 vnt.
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DERINIAI

Čia parodyti deriniai VALLENTUNA yra tik pavyzdžiai.
Daugiau apie pasirinkimą – 7 puslapyje.

Vienvietė dalis su atlošais.
Kaina su užvalkalu

Vienvietė dalis su miegojimo f-ja ir atlošais.
Kaina su užvalkalu

ORRSTA šviesiai pilka

792.774.44

304 €

ORRSTA šviesiai pilka

392.774.98

414 €

ORRSTA alyvuogių žalia

692.774.30

304 €

ORRSTA alyvuogių žalia

692.774.92

424 €

HILLARED tamsiai pilka

092.769.71

339 €

HILLARED tamsiai pilka

492.770.73

459 €

HILLARED žydra

592.774.16

339 €

HILLARED žydra

892.774.86

459 €

MURUM* juoda

492.774.74

380 €

MURUM* juoda

592.775.05

557 €

Dvivietė modulinė sofa su daiktadėže.
Kaina su užvalkalu
ORRSTA šviesiai pilka

292.770.26

499 €

Dvivietė modulinė sofa su miegojimo f-ja ir
daiktadėže.
Kaina su užvalkalu

ORRSTA alyvuogių žalia

392.775.30

504 €

ORRSTA šviesiai pilka

292.770.31

609 €

HILLARED tamsiai pilka

892.775.18

559 €

ORRSTA alyvuogių žalia

792.776.46

624 €

HILLARED žydra

692.775.24

594 €

HILLARED tamsiai pilka

492.780.15

679 €

MURUM* juoda

092.775.36

640 €

HILLARED žydra

592.776.52

714 €

MURUM* juoda

292.776.58

817 €

* Dengtinio audinio apmušalas

3

DERINIAI

Dvivietė modulinė sofa.
Kaina su užvalkalu

Dvivietė modulinė sofa: dvi dalys su miegojimo f-ja.
Kaina su užvalkalu

ORRSTA šviesiai pilka

292.776.82

608 €

ORRSTA šviesiai pilka

792.777.12

828 €

ORRSTA alyvuogių žalia

492.776.76

608 €

ORRSTA alyvuogių žalia

992.777.06

848 €

HILLARED tamsiai pilka

492.770.49

678 €

HILLARED tamsiai pilka

192.770.79

918 €

HILLARED žydra

792.776.70

678 €

HILLARED žydra

292.777.00

918 €

MURUM* juoda

992.776.88

760 €

MURUM* juoda

492.777.18

1114 €

Trivietė modulinė sofa su daiktadėžėmis.
Kaina su užvalkalu
ORRSTA alyvuogių žalia ir MURUM* juoda

392.777.33

850 €

Trivietė modulinė sofa su miegojimo f-ja ir
daiktadėžėmis.
Kaina su užvalkalu

MURUM* juoda ir ORRSTA alyvuogių žalia

992.777.54

889 €

MURUM* juoda ir ORRSTA alyvuogių žalia

292.778.75

HILLARED tamsiai pilka ir MURUM* juoda

392.770.97

900 €

ORRSTA alyvuogių žalia ir MURUM* juoda

592.778.45

1027 €

HILLARED tamsiai pilka ir MURUM* juoda

492.771.05

1077 €

* Dengtinio audinio apmušalas
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1009 €

DERINIAI

Trivietė modulinė sofa su daiktadėžėmis, atviras
galas.
Kaina su užvalkalu

Trivietė modulinė sofa su miegojimo f-ja, atviras
galas.
Kaina su užvalkalu

ORRSTA šviesiai pilka

892.779.00

724 €

ORRSTA šviesiai pilka

592.779.30

834 €

ORRSTA alyvuogių žalia

392.778.94

734 €

ORRSTA alyvuogių žalia

892.779.24

854 €

HILLARED tamsiai pilka

792.769.20

809 €

HILLARED tamsiai pilka

292.769.65

929 €

HILLARED žydra

592.778.88

879 €

HILLARED žydra

092.779.18

999 €

MURUM* juoda

592.779.06

920 €

MURUM* juoda

292.779.36

1097 €

Trivietė kampinė modulinė sofa su daiktadėžėmis.
Kaina su užvalkalu

Trivietė kampinė modulinė sofa su miegojimo f-ja.
Kaina su užvalkalu

ORRSTA šviesiai pilka

292.779.60

979 €

ORRSTA šviesiai pilka

792.779.91

ORRSTA alyvuogių žalia

592.779.54

999 €

ORRSTA alyvuogių žalia

992.779.85

1119 €

HILLARED tamsiai pilka

792.770.62

1104 €

HILLARED tamsiai pilka

692.770.91

1224 €

HILLARED žydra

792.779.48

1209 €

HILLARED žydra

492.779.78

1329 €

MURUM* juoda

992.779.66

1250 €

MURUM* juoda

492.779.97

1427 €

* Dengtinio audinio apmušalas
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1089 €

DERINIAI

Keturvietė modulinė sofa: 3 dalys su miegojimo f-ja
ir viena su daiktadėže.
Kaina su užvalkalu

Keturvietė kampinė modulinė sofa su daiktadėže.
Kaina su užvalkalu
ORRSTA alyvuogių žalia ir MURUM* juoda

292.780.21

1181 €

ORRSTA alyvuogių žalia ir MURUM* juoda

692.780.57

1541 €

HILLARED tamsiai pilka ir MURUM* juoda

092.768.53

1301 €

HILLARED tamsiai pilka ir MURUM* juoda

792.768.83

1661 €

MURUM* juoda ir ORRSTA alyvuogių žalia

492.780.39

1425 €

MURUM* juoda ir ORRSTA alyvuogių žalia

992.780.70

1956 €

KAIP IŠSKLEISTI SOFĄ-LOVĄ?

1

2

3

Vienvietę dalį su miegojimo funkcija VALLENTUNA (sofą-lovą) paprasta išskleisti.

* Dengtinio audinio apmušalas

6

4

VISOS DALYS IR JŲ KAINOS
Matmenys: plotis × gylis × aukštis (su kojelėmis). Kojelių aukštis – 4 cm.

Vienvietė dalis, 100×80×46 cm.
ORRSTA šviesiai pilka
ORRSTA alyvuogių žalia
HILLARED tamsiai pilka
HILLARED žydra
MURUM* juoda

791.495.93
792.794.24
891.498.75
792.794.19
203.294.83

129 €
129 €
144 €
144 €
170 €

403.295.52
304.178.65
803.294.99
804.181.17

30
30
45
45

Atlošas, 100×13×84 cm. Papildomai galite įsigyti
atlošo pagalvę.
ORRSTA šviesiai pilkas
ORRSTA alyvuogių žalias
HILLARED tamsiai pilkas
HILLARED žydras
MURUM* juodas

Tik užvalkalas
ORRSTA šviesiai pilkas
ORRSTA alyvuogių žalias
HILLARED tamsiai pilkas
HILLARED žydras

ORRSTA šviesiai pilkas
ORRSTA alyvuogių žalias
HILLARED tamsiai pilkas
HILLARED žydras

691.496.02
592.794.44
091.498.84
503.294.91
592.794.39

130 €
135 €
145 €
170 €
180 €

Atlošo pagalvė, 85×50 cm.

703.295.60
304.178.70
603.295.08
304.181.34

20
25
35
70

Tik užvalkalas

ORRSTA šviesiai pilka
ORRSTA alyvuogių žalia
HILLARED tamsiai pilka
HILLARED žydra
MURUM* juoda

Tik užvalkalas
ORRSTA šviesiai pilkas
ORRSTA alyvuogių žalias
HILLARED tamsiai pilksa
HILLARED žydras

€
€
€
€

ORRSTA šviesiai pilkas
ORRSTA alyvuogių žalias
HILLARED tamsiai pilkas
HILLARED žydras

Vienvietė dalis su miegojimo funkcija (sofa-lova),
100×80×46 cm. Miegamosios vietos plotis ir ilgis –
80×200 cm.
ORRSTA šviesiai pilka
ORRSTA alyvuogių žalia
HILLARED tamsiai pilka
HILLARED žydra
MURUM* juoda

891.495.97
692.794.34
091.498.79
692.794.29
303.294.87

239 €
249 €
264 €
264 €
347 €

503.295.56
104.180.26
503.295.04
504.180.34

45
55
70
70

€
€
€
€

791.495.69
992.793.76
091.498.03
092.793.71
403.294.63

45
50
60
60
60

€
€
€
€
€

903.295.64
904.179.71
604.180.43
603.294.95

10 €
15 €
25 €
25 €

Tik užvalkalas
ORRSTA šviesiai pilkas
ORRSTA alyvuogių žalias
HILLARED tamsiai pilkas
HILLARED žydras
Porankis, 80×13×64 cm.
ORRSTA šviesiai pilkas
ORRSTA alyvuogių žalias
HILLARED tamsiai pilkas
HILLARED žydras
MURUM* juodas
Tik užvalkalas
ORRSTA šviesiai pilkas
ORRSTA alyvuogių žalias
HILLARED žydras
HILLARED tamsiai pilkas

Atlošas, 80×13×84 cm. Papildomai galite įsigyti atlošo
pagalvę.
ORRSTA šviesiai pilkas
ORRSTA alyvuogių žalias
HILLARED tamsiai pilkas
HILLARED žydras
MURUM* juodas

591.495.89
092.794.13
691.498.19
292.794.07
003.294.79

60
60
65
65
70

€
€
€
€
€

203.295.48
804.180.18
803.295.12
504.180.48

20
20
25
25

€
€
€
€

Tik užvalkalas
ORRSTA šviesiai pilkas
ORRSTA alyvuogių žalias
HILLARED tamsiai pilkas
HILLARED žydras

75 €
75 €
80 €
80 €
80 €

903.297.24
804.179.76
203.297.13
504.180.53

20
20
25
25

€
€
€
€

391.496.08
892.793.91
191.498.07
992.793.81
503.294.67

20
20
25
25
30

€
€
€
€
€

103.295.44
104.178.52
903.295.16
004.180.79

10
10
15
15

€
€
€
€

Tik užvalkalas

€
€
€
€

Vienvietė dalis su daiktadėže, 80×80×46 cm.
ORRSTA šviesiai pilka
ORRSTA alyvuogių žalia
HILLARED tamsiai pilka
MURUM* juoda
HILLARED žydra

291.495.81
592.794.01
391.498.11
792.793.96
703.294.71

* Dengtinio audinio apmušalas
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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.

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.

Priežiūra

Medžiagos
atsparumas
dilimui (ciklais)

Spalvos
atsparumas
šviesai (0-6)

HILLARED: 55 % medvilnės, 25 % poliesterio, 12 % viskozės, 8 % lino.
Nelygi faktūra, atspalvių žaismas.

Skalbyklėje, 40 °C.

30 000

5

ORRSTA: 65 % poliesterio, 35 % medvilnės. Lygus audimas, klasikinis dizainas.

Skalbyklėje, 40 °C.

20 000

5

Dengtinis audinys
Dengtiniu vadinamas audinys atrodo tarsi natūrali oda ir
yra tvirtas bei ilgaamžiškas, jį lengva prižiūrėti – reikia tik
valyti dulkių siurbliu su minkštų šerelių antgaliu ir šluostyti
drėgna šluoste.

Gamyboje naudojame skirtingų rūšių dengtinius audinius,
tačiau visi jie apdoroti apsaugine medžiaga, kad būtų
lengviau prižiūrėti. Taip pat mūsų audiniai tikrinami taikant
patvarumo, elastingumo ir atsparumo blukimui bandymus,
todėl galite būti ramūs – naująja sofa ar foteliu džiaugsitės
daugelį metų.

Priežiūra
MURUM: apmušalas iš 100 % poliesterio su poliuretano danga.
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Valyti dulkių siurbliu.
Nedideles dėmes šalinti
drėgna kempinėle, naudoti
švelnų ploviklį, jei reikia.

Medžiagos atsparumas dilimui
(ciklais)

Spalvos
atsparumas
šviesai (0-6)

50 000

5

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. 2007/2016.

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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