Lauko prekės
Pirkėjo gidas 2020
TÄRNÖ
lauko stalas ir 2 kėdės
Beicuota akacijos masyvinė mediena ir
milteliniu būdu dažytas plienas. 698.984.15

39 €

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
arba IKEA interneto svetainėje. Visus baldus reikia surinkti.
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Visas lauko baldų ir jų priedų pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.

3

Patiekti
džiaugsmą
Gaminti ir valgyti po atviru dangumi toks
įsimintinas malonumas, kad įspūdžių užtenka ilgam.
Tarsi maistas tampa gardesnis, kai virš galvos šviečia
saulė. Galbūt taip mus veikia gamta, tačiau tikrai
ne mažiau prisideda tinkamas valgomojo stalas,
patogios kėdės ir gera kepsninė. Visų šių prekių
galite įsigyti IKEA‘oje.
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Atsipalaiduoti
Būnant gamtoje paprasta atsipalaiduoti ir nieko neveikti.
Jei neišeina ištrūkti į parką, užmiestį ar prie jūros, tokį
poilsį galima susikurti nuvykus visai netoli – į balkoną
ar terasą. Pas mus rasite sėdimųjų baldų ir hamakų,
šezlongų, pavėsinių, lauko skėčių, šviestuvų, pagalvėlių
ir kitų lauko prekių įvairioms erdvėms.
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Kaip įrengti poilsio kampelį lauke?
Šylant orui savo kiemelyje, terasoje ar balkone leisite vis daugiau laiko, todėl ypač
svarbu, kad ta erdvė būtų tinkamai suplanuota. Tai išties didelis pliusas.
Šiame ir kitame pirkėjo gide puslapiuose pateikiame išmintingų patarimų, kuriuos
galėsite pritaikyti atsižvelgdami į turimą plotą – didelį ar mažą.

Apšvietimas
Šviesa drąsina neskubėti vidun ir kuo ilgiau
mėgautis šiltomis naktimis. Taip pat – teikia
jaukumo, grožio.

Pagalvėlės
Pagalvėlėmis galite pademonstruoti
savo skonį, išreikšti save. Derinkite
skirtingo dydžio, įvairių spalvų ir raštų,
kad būtų įdomiau. Padėkite pagalvėlių
ant krėslų ir kėdžių – bus patogiau
sėdėti. Rekomenduojame lauko
pagalvėles laikyti tam skirtame krepšyje
ar dėžėje, kad ilgiau išliktų gražios ir
tvarkingos.

Taupyti laiką ir vietą
Jei šiame poilsio kampelyje praleisite
mažai laiko arba norite jį įrengti
greitai ir be didelių pastangų, rinkitės
lengvus, vieną ant kito sudedamus arba
sulankstomus baldus, kuriuos prireikus
be vargo įnešite po stogu, ir įsigykite
vandeniui nelaidžių uždangalų, kurie
saugos baldus nuo blogo oro laikant
lauke.

Tęskite, ką pradėjote
Lauko poilsio erdvė gali atkartoti
namų interjerą. Dermė sukelia
teigiamas emocijas, teikia jaukumo.
Medžiagų svarba
Būna reiklių ir nereiklių medžiagų.
Jei mėgstate medinius baldus,
reikėtų nepamiršti juos reguliariai
prižiūrėti, nes medienai patinka
dėmesys. Plastikas, aliuminis ir
plienas reikalauja kur kas mažiau
priežiūros.

Gėlės ir kiti augalai
Augalai priartina prie gamtos.
Jie gali būti dirbtiniai, jei oro sąlygos
natūraliems augti nėra tinkamos arba
jei jūs neturite laiko ar noro jų auginti
bei prižiūrėti.

Kilimai ir grindų danga
Kilimai, kaip ir grindų danga, gali iš esmės pakeisti
aplinkos išvaizdą. Be to, grindimis patogiau vaikščioti,
jas lengviau prižiūrėti.
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Pavėsis ir apsauga nuo kaitros
Lauko skėčiai, stogeliai, pavėsinės, tinkleliai ir sienelės
saugos nuo ultravioletinių spindulių, suteiks pavėsį,
privatumo.

Saulės ir drėgmės poveikis:
saugokite lauko baldus visais
įmanomais būdais. Ne tik medinius,
bet ir plastikinius, plieninius ar
aliumininius. Nors ir patvarūs,
tokie baldai gali rimtai nukentėti
ilgai kaitinami saulės ar merkiami
lietaus.
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Debesims ganyti užtenka nedaug vietos, galbūt – tik patogiai įsitaisyti. Tai nėra sunku pasitelkus IKEA‘os baldus ir sprendimus. Mėgaukitės
dangaus grožiu, knyga, poguliu ar draugija savo poilsio oazėje lauke.

Dideliame plote lengviau pasireikšti, bet gali būti sunkiau apsispręsti. Rekomenduojame susiaurinti variantus iki savo mėgstamiausio kampelio
namuose – kas daro jį tokį jaukų ir mielą? Atsakymą pritaikykite lauko erdvei.

Ką galite ir ką norėtumėte nuveikti mažoje
lauko poilsio erdvėje?

Didelė, bet jauki kaip namai
lauko poilsio erdvė

1.

2.

Leisti laiką vienumoje ir su draugija
Jūsų favoritai – sėdimieji baldai, kurių pasirinkimas
yra ypač gausus. Tai krėslai, sofos ir hamakai,
atlošiamosios ir sulankstomosios kėdės, viena
ant kitos sudedamos taburetės, pufai. Jei įsigysite
modulinių sėdimųjų baldų, turimą derinį galėsite
bet kada performuoti, sumažinti arba papildyti
naujomis dalimis. Toks sprendimas suteiks laisvės
keisti ir eksperimentuoti.
Valgyti gryname ore
Jūsų prioritetas – tinkamas valgomojo stalas. Jei
neužtenka vietos valgomojo komplektui, įsigykite
stalą ir kėdžių ar suolą atskirai.

3.

4.

Užsiimti mėgstama veikla
Dėmesio centre atsiduria augalų stovai, pinučiai,
kabamieji vazonai. Jei čia mėgstate mankštintis
ar džiaunate skalbinius, pasirūpinkite lengvai
išnešamais ar išstumdomais baldais, įsigykite
sulankstomą drabužių džiovyklą.
Sandėliuoti
Jei telpa suolas su daiktadėže, turėsite papildomą
vietą daiktams susidėti. Dar jų galite pakabinti ant
kabliukų, sudėti į dėžes, padėti ant lentynos ir į
spinteles.

Viską, kas išvardyta aukščiau!
Daugelį norų įmanoma įgyvendinti, tik verta susidėlioti juos nuo
geidžiamiausio iki mažiau svarbaus ir veikti po truputį. Sukurdami
vietos mėgstamai veiklai turimoje lauko poilsiavietėje, dažniau ją
lankysite ir, tikėtina, labiau puoselėsite. Ji taps antraisiais namais.
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1.

Didiesiems pirmenybė
Parinkite vietą herojui – didžiausiam baldui. Tai gali būti modulinė sofa
ar valgomojo stalas. Radę jam tinkamą vietą, lengviau apžaisite likusią
erdvę.

2.

Suskirstykite erdvę į mažesnes zonas
Sukurkite poilsio, valgymo, maisto ruošimo, žaidimo erdvių. Kilimai ar
speciali grindų danga, šviestuvai, sienelės ir stogeliai padės prisijaukinti
didelį plotą, suteiks jausmo.

3.

Kurkite svetingą aplinką
Suteikite artimiesiems ir svečiams galimybę rinktis, kur sėdėti ir kur
pasidėti daiktus: turėkite keletą sėdimųjų baldų ir daug pagalvėlių.
Pagalvokite apie vaikų poreikius.

4.

2
2

3
4

Laikykite daiktus po ranka
Kuo mažiau reikės lakstyti į vidų, tuo patogiau jausitės. Apsirūpinkite
lentynomis, suolais-daiktadėžėmis, spintelėmis, lauko dėžėmis, naudokite
sieninius kabliukus, kad stalo reikmenys, pagalvėlės, žaislai ir kitas turtas
būtų ranka pasiekiamas.
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Valgomasis
lauke
Gero valgomojo receptas
Turint patogų stalo ir kėdžių komplektą paprasta mėgautis užkandžiais vėlų vakarą
balkone ar lėtais savaitgalio pusryčiais terasoje. Pas mus galite įsigyti didelių ir
mažų stalų, kėdžių, suolų ir taburečių, pagamintų iš daugiau arba mažiau priežiūros
reikalaujančių medžiagų. Gausus ir dizaino bei spalvų pasirinkimas. Tokia įvairovė leidžia
išsirinkti geriausią sprendimą kiekvienam pagal galimybes ir skonį.
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Mūsų favoritai
Jau pasiruošę leistis į lauko baldų paieškas, tik nežinote, nuo ko pradėti? Paskaitykite šį pirkėjo gidą.
Susipažinsite su IKEA lauko baldų šeimomis, galėsite įvertinti jų privalumus ir dizainą, savybes –
praktiškumą, funkcionalumą, kokybę, komplektavimo galimybes, priežiūrą – ir kainą. Taip pat galite
apžiūrėti ir išbandyti mūsų lauko baldus prekybos vietose, daugiau pasiskaityti interneto svetainėje
www.IKEA.lt.

Lauko baldai ÄPPLARÖ gaminami iš ypač tvirtos
akacijos medienos (tik iš tvarių šaltinių!). Smulkūs
sulankstomieji šios serijos baldai puikiai tinka mažoms
erdvėms, tokioms kaip balkonai, o stambesni,
pavyzdžiui, išskleidžiamieji stalai – terasoms, privatiems
kiemams, sodui. Šią baldų šeimą mėgstame truputį
labiau už kitas, nes ji didžiausia ir įvairiausia. Sudaryta
iš poilsio, valgomojo, daiktų laikymo ir lauko virtuvės
baldų: sulankstomųjų kėdžių, taburečių, kėdžių su
porankiais ir reguliuojamaisiais atlošais, šezlongų,
įprastų suolų, suolų su daiktadėžėmis, baro kėdžių,
12

modulinių sofų, funkcionalių skirtingo dydžio stalų
(ištraukiamųjų, išskleidžiamųjų, sieninių, baro),
vežimėlių, sienelių daiktams sukabinti. Nors lauko
baldų pasirinkimas tikrai didelis, mūsų nuomone,
geriausia pradėti nuo ÄPPLARÖ. Ypač todėl, kad turimą
ÄPPLARÖ komplektą visada galėsite papildyti naujais
šios serijos baldais, ir jie idealiai derės kartu.

Patvarūs, nereiklūs baldai
SJÄLLAND gaminami
iš eukalipto medienos,
aliuminio ir stiklo. Dviejų
dydžių: mažesni ir didesni.

BONDHOLMEN yra nauja
poilsio ir valgomojo
baldų šeima. Tradicinį
BONDHOLMEN dizainą
įkvėpė senų laikų
sodo baldai, todėl ją
projektuojant itin daug
dėmesio buvo skirta
detalėms ir patogumui.
Šie baldai pagaminti iš
aukštos kokybės eukalipto
medienos (tik iš tvarių
šaltinių!) ir padengti pilku
beicu, kad būtų atsparesni
aplinkos poveikiui.
Daugiau 14 p.

Tvirti sulankstomieji baldai
TÄRNÖ ypač mėgstami
už akacijos medienos ir
plieno derinį. Mediena (iš
tvarių šaltinių) padengta
pilkšvai rudu beicu, todėl
dar gražesnė ir atsparesnė
aplinkos poveikiui.

Lauko baldai iš beicuotos
akacijos masyvinės
medienos ASKHOLMEN
yra tvirti ir ilgaamžiški.
Dauguma jų sulankstomi,
todėl tinka ir mažam
balkonui. Mediena – iš
tvarių šaltinių.

Baldams FALHOLMEN
pagaminti naudojama
akacijos mediena iš tvarių
šaltinių. Jie padengti
pilkšvai rudu beicu, todėl
dar gražesni ir atsparesni
aplinkos poveikiui. Kėdes
galima dėti vieną ant kitos.

Sulankstomieji baldai
SALTHOLMEN ypač tiks
ankštoje erdvėje, kur vos
apsisuksi. Gaminami iš
milteliniu būdu dažyto
plieno, todėl tvirti, juos
lengva valyti. Nereikia
surinkti – galite naudoti
iš karto.

Lauko baldai LÄCKÖ
panašūs į tradicinius
sodo baldus iš suvirinimo
geležies. Galite rinktis
plieninius arba pintus
plastikinius. Juos lengva
valyti, nereikia specialios
priežiūros.
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Tai – BONDHOLMEN
Duoklė meistrystei ir tvarumui
Dizaineriai Tina Christensen ir Kai Legaardas suprojektavo lauko baldus
BONDHOLMEN įkvėpti praeities – senovinių tradicinio stiliaus rankų darbo baldų ir
noro praktikoje panaudoti turimas žinias apie žmonių gyvenimo būdą ankstesniais
laikais.
Kopenhagos muziejus po atviru
dangumi „Frilandsmuseet“ šiems
dizaineriams tapo antraisiais namais,
kol jie kaupė žinias apie viduriniosios
klasės skandinavų gyvenimo įpročius iki
atsirandant internetui ir mobiliesiems
telefonams.
Neskaičiuojantiems valandų
Tais laikais gyvenusiems, kaip ir mums
šiandien, rūpėjo tie patys dalykai:
dirbti, ilsėtis ir leisti laiką kartu. Todėl
baldus BONDHOLMEN projektavę
dizaineriai T. Christensen ir K. Legaardas
pasirūpino, kad baldai būtų užtektinai
platūs ir patogūs ilgas valandas.
Jie sako: „Norėjome, kad baldai
BONDHOLMEN nevargintų, leistų
atsipalaiduoti tiek įsitaisius paplepėti,
tiek atrašyti į elektroninius laiškus,
pažaisti telefonu ar pavalgyti.“

Stiprus dizainerių duetas: Kai Legaardas ir Tina Christensen, dirbę prie
BONDHOLMEN projekto.
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Detalių svarba
Pasak Tinos, senesnės kartos atstovai
ypač daug dėmesio skyrė baldų
funkcionalumui, kiekviena detalė buvo
apgalvojama ir turėjo paskirtį.
Ji sako „Žmonės atsakingai rinkdavosi
medžiagas, naudojo jų tik tiek, kiek
reikia. Anksčiau buvo įprasta vadovautis
sveiku protu. Šiandien mes tai vadiname
tvarumu.“
Kalbant apie baldų BONDHOLMEN
funkcionalumą, atkreipkite dėmesį į iki
smulkmenų apgalvotą dizainą: kampu
įtaisytas ir stabilumą užtikrinančias
kojeles, sėdynes su paaukštintomis
galinėmis briaunomis, kad nenuslystų
sėdimosios pagalvės ir paprastą
sandėliavimą sezonui pasibaigus.
Gamyboje naudojama kokybiška
eukalipto mediena tik iš tvarių šaltinių.

Atsakingas požiūris ir dėmesingumas kiekviename gamybos žingsnyje.

Patvarumo bandymais patikrintas baldų tvirtumas ir patikimumas.

Dizaineris Kai Legaardas savo studijoje-dirbtuvėse išbando idėjas.
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Dviviečiai valgomojo komplektai

TÄRNÖ 39 €
Sulankstomasis stalas, 55×54 cm; sulankstomosios
kėdės. Beicuota akacijos mediena ir milteliniu būdu
dažytas plienas. (698.984.15)

TÄRNÖ 39 €
Sulankstomasis stalas, 55×54 cm; sulankstomosios
kėdės. Beicuota akacijos mediena ir milteliniu būdu
dažytas plienas. (393.124.11)

TÄRNÖ 39 €
Sulankstomasis stalas, 55×54 cm; sulankstomosios
kėdės. Beicuota akacijos mediena ir milteliniu būdu
dažytas plienas. (593.124.10)

LÄCKÖ 65 €
Stalas Ø 70 cm; kėdės, sudedamos viena ant
kitos. Pilkai dažytas plienas. (498.984.35)

Vandeniui nelaidus uždangalas TOSTERÖ saugos lauko
baldus nuo lietaus, saulės, purvo, dulkių ir žiedadulkių,
kol bus nenaudojami.
TOSTERÖ baldų komplekto uždangalas 100×70 cm,
A90 cm. Tinka stalo ir dviejų kėdžių komplektui.
Juodas

ASKHOLMEN 59 €
Sulankstomasis sieninis stalas, 70×44 cm;
sulankstomosios kėdės. Beicuota akacijos mediena.
(191.779.18)

ÄPPLARÖ 135,99 €
Sieninis išskleidžiamasis stalas, 80×56 cm;
sulankstomosios kėdės; sienelė, 80×158 cm;
sienelės lentyna, 68×27 cm. Beicuota akacijos
mediena. (892.911.52)

ÄPPLARÖ 129 €
Išskleidžiamasis stalas, 34/83/131×70 cm;
sulankstomosios kėdės. Beicuota akacijos
mediena. (593.265.39)

BONDHOLMEN 225 €
Stalas, 65×65 cm; kėdės su porankiais. Pilkai beicuota
eukalipto mediena. (493.294.54)

SJÄLLAND 259 €
Rėmas, 71×71×73 cm; stalviršis, 68×68 cm;
kėdės su porankiais; galima sudėti kelias vieną
ant kitos. Milteliniu būdu dažytas aliuminis.
(592.649.42)

SJÄLLAND 259 €
Rėmas, 71×71×73 cm; stalviršis, 68×68 cm; kėdės
su porankiais; galima sudėti kelias vieną ant kitos.
Eukalipto mediena ir milteliniu būdu dažytas
aliuminis. (592.649.04)

SJÄLLAND 253 €
Rėmas, 71×71×103 cm; stalviršis, 68×68 cm;
baro kėdės su atlošais. Milteliniu būdu
dažytas aliuminis. (792.678.50)

SJÄLLAND 253 €
Rėmas, 71×71×103 cm; stalviršis, 68×68 cm; baro
kėdės su atlošais. Eukalipto mediena ir milteliniu
būdu dažytas aliuminis. (392.678.47)

SALTHOLMEN 64,97 €
Sulankstomasis stalas, Ø 65 cm;
sulankstomosios kėdės. Smėline spalva
dažytas plienas. (191.838.15)
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Taip pažymėti baldai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros. Daugiau apie baldų priežiūrą skaitykite 92 p.

502.852.65

19,99 €

Visas lauko baldų ir jų priedų pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Keturviečiai valgomojo komplektai

Šešiaviečiai, aštuonviečiai baldų komplektai

ASKHOLMEN 125 €
Sulankstomasis stalas, 112×62 cm;
sulankstomosios kėdės. Beicuota akacijos
mediena. (192.121.82)

ÄPPLARÖ 189 €
Išskleidžiamasis stalas, 34/83/131×70 cm;
sulankstomosios kėdės. Rudai beicuota akacijos
mediena. (993.254.58)

BONDHOLMEN 415 €
Stalas, Ø 108 cm; kėdės su porankiais. Pilkai beicuota
eukalipto mediena. (293.304.82)

ÄPPLARÖ 415 €
Išskleidžiamasis stalas, 140/200/260×78 cm; kėdės
su porankiais; galima sudėti kelias vieną ant kitos.
Beicuota akacijos mediena. (398.984.74)

ÄPPLARÖ 464 €
Stalas, 140×140 cm; kėdės su porankiais; galima
sudėti kelias vieną ant kitos. Beicuota akacijos
mediena. (992.898.13)

ÄPPLARÖ 537 €
Išskleidžiamasis stalas, 140/200/260×78 cm;
sulankstomos atlošiamosios kėdės. Beicuota akacijos
mediena. (690.539.82)

FALHOLMEN 195 €
Stalas, 153×73 cm; kėdės su porankiais; galima sudėti
kelias vieną ant kitos. Beicuota akacijos mediena.
(192.178.58)

SJÄLLAND 428 €
Rėmas, 156×90 cm; stalviršiai 86×72 cm, 2 vnt.;
suolas, 136 cm; kėdės su porankiais; galima
sudėti kelias vieną ant kitos. Milteliniu būdu
dažytas aliuminis. (992.523.72)

SJÄLLAND 428 €
Rėmas, 156×90 cm; stalviršiai, 86×72 cm, 2 vnt.; suolas,
136 cm; kėdės su porankiais; galima sudėti kelias vieną
ant kitos. Eukalipto mediena ir milteliniu būdu dažytas
aliuminis. (992.651.57)

SJÄLLAND 669 €
Rėmas, 156×90 cm, stalviršiai, 86×72 cm,
2 vnt.; kėdės su porankiais; galima sudėti
kelias vieną ant kitos. Milteliniu būdu dažytas
aliuminis. (192.652.03)

SJÄLLAND 669 €
Rėmas, 156×90 cm; stalviršiai, 86×72 cm, 2 vnt.;
kėdės su porankiais; galima sudėti kelias vieną ant
kitos. Eukalipto mediena ir milteliniu būdu dažytas
aliuminis. (192.651.99)

SJÄLLAND 753 €
Rėmas, 156×90 cm; stalviršiai, 86×72 cm,
2 vnt.; sulankstomos atlošiamosios
kėdės. Milteliniu būdu dažytas aliuminis.
(992.654.35)

Vandeniui nelaidus uždangalas TOSTERÖ saugos lauko baldus nuo lietaus,
saulės, purvo, dulkių ir žiedadulkių, kol bus nenaudojami.

SJÄLLAND 499 €
Rėmas, 156×90 cm; stalviršiai, 86×72 cm, 2 vnt.;
kėdės su porankiais; galima sudėti kelias vieną
ant kitos. Milteliniu būdu dažytas aliuminis.
(292.650.14)

SJÄLLAND 499 €
Rėmas, 156×90 cm; stalviršiai, 86×72 cm, 2 vnt.;
kėdės su porankiais; galima sudėti kelias vieną ant
kitos. Eukalipto mediena ir milteliniu būdu dažytas
aliuminis. (192.523.71)

ÄPPLARÖ 325 €
Išskleidžiamasis stalas, 140/200/260×78 cm; kėdės
su porankiais; galima sudėti kelias vieną ant kitos.
Beicuota akacijos mediena. (990.483.95)

SJÄLLAND 753 €
Rėmas, 156×90 cm; stalviršiai 86×72 cm, 2 vnt.;
sulankstomos atlošiamosios kėdės. Eukalipto
mediena ir milteliniu būdu dažytas aliuminis.
(692.654.32)

TOSTERÖ baldų komplekto uždangalas
215×135 cm, A105 cm. Tinka stalo ir šešių kėdžių
komplektams.
Juodas

SALTHOLMEN 164,96 €
Stalas, 115×74×A72 cm. Sulankstomosios
kėdės. Smėline spalva dažytas plienas.
(592.180.83)
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SJÄLLAND 555 €
Rėmas, 156×90 cm; stalviršiai, 86×72 cm,
2 vnt.; sulankstomos atlošiamosios kėdės.
Milteliniu būdu dažytas aliuminis. (392.654.81)

SJÄLLAND 555 €
Rėmas, 156×90 cm; stalviršiai, 86×72 cm, 2 vnt.;
sulankstomos atlošiamosios kėdės. Eukalipto mediena
ir milteliniu būdu dažytas aliuminis. (792.654.84)

Taip pažymėti baldai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros. Daugiau apie baldų priežiūrą skaitykite 92 p.

802.923.25

49,99 €

TOSTERÖ baldų komplekto uždangalas
145×145 cm, A120 cm. Tinka stalo ir keturių kėdžių
komplektams.
Juodas

302.923.23

Visas lauko baldų ir jų priedų pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Valgomojo kėdės, taburetės, suolai

TÄRNÖ sulankstomoji kėdė.
Sėdynės P39×G28×A45 cm. Akacijos mediena ir
milteliniu būdu dažytas plienas.
900.954.28

10 €

Raudona, šviesiai rudas beicas 004.245.70

10 €

Balta, šviesiai rudas beicas

10 €

Juoda, šviesiai rudas beicas

004.449.69

ÄPPPLARÖ sulankstomoji kėdė.
Sėdynės P38×G37×A44 cm. Akacijos mediena.
Rudas beicas

404.131.31

102.051.81

30 €

20

103.865.01

502.400.31

20 €

Rudas beicas

202.085.27

45 €

ÄPPPLARÖ suolas su atlošu.
Sėdynės P117×G65×A80 cm. Akacijos mediena.
45 €

SJÄLLAND kėdė su porankiais.
Sėdynės P44×G46×A43 cm. Milteliniu būdu
dažytas aliuminis. Galima dėti vieną ant kitos,
kad užimtų mažiau vietos.
Šviesiai ir tamsiai pilka

Šviesiai rudas beicas

ÄPPPLARÖ sulankstomoji taburetė.
Sėdynės P40×G38×A42 cm. Akacijos mediena.

ÄPPLARÖ kėdė su porankiais.
Sėdynės P49×G49×A41 cm. Akacijos mediena. Galima
dėti vieną ant kitos, kad užimtų mažiau vietos.

ÄPPLARÖ suolas.
Dviejų vietų. Sėdynės P114×G41×A44 cm.
Akacijos mediena.
Rudas beicas

ASKHOLMEN sulankstomoji kėdė.
Sėdynės P36×G30×A46 cm. Akacijos mediena.

Rudas beicas

802.085.29

Šviesiai pilka ir ruda

703.865.03

15 €

202.049.25

ÄPPLARÖ sulankstoma atlošiamoji kėdė.
Sėdynės P44×G48×A41 cm. Akacijos mediena.
Rudas beicas

69 €

85 €

Pilkas beicas

49 €

702.085.39

804.206.29

70 €

SJÄLLAND suolas.
Sėdynės P127×G42×A43 cm. Milteliniu būdu
dažytas aliuminis.
Šviesiai ir tamsiai pilka

Taip pažymėti baldai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros. Daugiau apie baldų priežiūrą skaitykite 92 p.

704.017.06

Šviesiai pilka ir ruda

504.019.86

99 €

SJÄLLAND baro kėdė su atlošu.
Sėdynės P40×G40×A74 cm. Milteliniu būdu
dažytas aliuminis.

BONDHOLMEN kėdė su porankiais.
Sėdynės P50×G50×A42 cm. Eukalipto mediena.

SJÄLLAND kėdė su porankiais.
Sėdynės P44×G46×A43 cm. Eukalipto mediena ir
milteliniu būdu dažytas aliuminis. Galima dėti vieną
ant kitos, kad užimtų mažiau vietos.
85 €

Rudas beicas

SJÄLLAND suolas.
Sėdynės P127×G42×A43 cm. Eukalipto mediena ir
milteliniu būdu dažytas aliuminis.

Šviesiai ir tamsiai pilka

304.017.08

102.553.07

75 €

Balta, smėlinė

904.207.61

504.053.38

99 €

Šviesiai pilka ir ruda

104.019.88

75 €

SALTHOLMEN sulankstomoji kėdė.
Sėdynės P38×G35×A46 cm. Milteliniu būdu
dažytas plienas.
9,99 €

TORPARÖ kėdė su porankiais, vidaus ir
lauko. Sėdynės P42×G41×A46 cm. Milteliniu
būdu dažytas plienas ir plastikas. Galima dėti
vieną ant kitos, kad užimtų mažiau vietos.
99 €

Šviesiai ir tamsiai pilka

SJÄLLAND sulankstoma atlošiamoji kėdė.
Sėdynės P45×G43×A42 cm. Eukalipto mediena ir
milteliniu būdu dažytas aliuminis.

SJÄLLAND baro kėdė su atlošu.
Sėdynės P40×G40×A74 cm. Eukalipto mediena ir
milteliniu būdu dažytas aliuminis.

FEJAN sulankstomoji kėdė.
Sėdynės P40×G39×A45 cm. Milteliniu būdu
dažytas plienas ir plastikas.
Balta

SJÄLLAND sulankstoma atlošiamoji kėdė.
Sėdynės P45×G43×A42 cm. Milteliniu būdu
dažytas aliuminis.

Smėlinė

803.118.28

Šviesiai pilka ir ruda

304.053.39

99 €

FALHOLMEN kėdė su porankiais.
Sėdynės P50×G42×A42 cm. Akacijos mediena. Galima
dėti vieną ant kitos, kad užimtų mažiau vietos.
Šviesiai rudas beicas

503.130.94

30 €

TORPARÖ sulankstomoji kėdė, vidaus ir
lauko. Sėdynės P40×G39×A46 cm. Milteliniu
būdu dažytas plienas ir plastikas.
19.99 €

Balta, smėlinė

204.246.30

15 €

TRANARÖ taburetė-staliukas, vidaus ir
lauko. Sėdynės P56×G41×A43 cm. Milteliniu
būdu dažytas plienas ir plastikas. Galima dėti
vieną ant kitos, kad užimtų mažiau vietos.
25 €

Raudona

104.114.21

15 €

Visas lauko baldų ir jų priedų pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Lauko valgomasis

Valgomojo kėdės, taburetės, pufai, suolai

Kėdžių pagalvėlės: kaip išsirinkti?
Valgomojo kėdės

HÅLLÖ
juoda,
smėlinė

FRÖSÖN/
DUVHOLMEN
smėlinė, tamsiai pilka,
mėlyna

JÄRPÖN/DUVHOLMEN
Antracito spalva

KUDDARNA
smėlinė, žydra,
pilka

YTTERÖN
mėlyna

BENÖ
tamsiai pilka

Pagalvėlės
ÄPPLARÖ
OTTERÖN/INNERSKÄR pufas, vidaus ir lauko.
Ø 48 cm, A41 cm. Milteliniu būdu dažytas plienas ir
polipropilenas.
Mėlyna

092.875.59

49,99 €

Raudona

792.875.65

49,99 €

Šviesi turkio spalva

493.048.49

49,99 €

Violetinė

693.048.53

49,99 €

OTTERÖN/INNERSKÄR pufas, vidaus ir lauko.
Ø 58 cm, A24 cm. Milteliniu būdu dažytas plienas ir
polipropilenas.
Tamsiai žalia

793.048.57

STACKHOLMEN taburetė.
Sėdynės P48×G35×A43 cm. Beicuota akacijos
mediena ir plastikas.

49,99 €

204.114.25

29 €

Sulankstomoji kėdė

—

Ø 35 cm

—

32×36 cm

40×40 cm

Ø 35 cm

Kėdė su porankiais

50×50 cm

50×50 cm

50×50 cm

50×50 cm

92×50 cm

—

Sulankstoma atlošiamoji kėdė

116×47 cm

116×45 cm

—

116×47 cm

—

—

Suolas su atlošu

50×50 cm

50×50 cm

50×50 cm

50×50 cm

92×50 cm

—

Kėdė su porankiais

44×44 cm

44×44 cm

—

44×44 cm

—

—

Sulankstoma atlošiamoji kėdė

116×47 cm

116×45 cm

—

116×47 cm

—

—

Suolas

—

Ø 35 cm

—

32×36 cm

—

Ø 35 cm

Baro kėdė su atlošu

—

Ø 35 cm

—

—

40×40 cm

Ø 35 cm

50×50 cm

50×50 cm

50×50 cm

50×50 cm

—

—

—

Ø 35 cm

—

32×36 cm

Ø 35 cm

Ø 35 cm

44×44 cm

44×44 cm

—

44×44 cm

92×50 cm

—

—

Ø 35 cm

—

32×36 cm

Ø 35 cm

Ø 35 cm

—

Ø 35 cm

—

—

Ø 35 cm

Ø 35 cm

—

Ø 35 cm

—

32×36 cm

Ø 35 cm

Ø 35 cm

44×44 cm

44×44 cm

—

44×44 cm

—

—

SJÄLLAND

VÄDDÖ kėdė.
Sėdynės P39×G46×A46 cm. Milteliniu
būdu dažytas bei galvanizuotas plienas ir
plastikas. Galima dėti vieną ant kitos, kad
užimtų mažiau vietos.
Balta

802.671.37

LÄCKÖ kėdė su porankiais.
Sėdynės P42×G42×A42 cm. Milteliniu būdu
dažytas plienas ir plastikas. Galima dėti
vieną ant kitos, kad užimtų mažiau vietos.
20 €

Pilka

401.604.78

BONDHOLMEN

LÄCKÖ kėdė.
Sėdynės P37×G38×A44 cm. Milteliniu būdu
dažytas plienas. Galima dėti vieną ant kitos,
kad užimtų mažiau vietos.
29 €

Pilka

601.518.40

Kėdė su porankiais
20 €

ASKHOLMEN
Sulankstomoji kėdė
FALHOLMEN
Kėdė su porankiais
TÄRNÖ
Sulankstomoji kėdė
LÄCKÖ

HÖGSTEN kėdė su porankiais.
Sėdynės P38×G48×A42 cm. Milteliniu būdu
dažytas plienas ir plastikas.
Balta

202.098.62

PRÄSTHOLM suolas su atlošu.
Sėdynės P107×G39×A44 cm. Trijų vietų.
Milteliniu būdu dažytas plienas ir buko mediena.
49 €

Pilka

704.181.70

119 €

Kėdė
SALTHOLMEN
Sulankstomoji kėdė
PRÄSTHOLM
Suolas su atlošu
Daugiau pagalvėlių XX–XX p.
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Valgomojo stalai

TÄRNÖ sulankstomasis stalas.
Dviejų vietų. I55×P54×A70 cm. Akacijos mediena ir
milteliniu būdu dažytas plienas.
Juoda, šviesiai rudas beicas

700.954.29

19 €

Raudona, šviesiai rudas beicas

204.245.74

19 €

Balta, šviesiai rudas beicas

404.449.72

19 €

ASKHOLMEN sulankstomasis stalas.
Keturių vietų. I112×P62×A73 cm.
Akacijos mediena.
Šviesiai rudas beicas

103.378.17

704.197.87

45 €

125 €

BONDHOLMEN stalas.
Keturių vietų. Ø 108 cm, A74 cm. Eukalipto mediena.
Pilkas beicas

24

904.205.77

Šviesiai rudas beicas

602.400.35

25 €

ÄPPLARÖ sieninis išskleidžiamasis stalas.
1–2 vietų. I80×P56×A72 cm. Galite derinti su sienele
ÄPPLARÖ arba tvirtinti tiesiai prie balkono sienos.
Akacijos mediena.

ÄPPLARÖ stalas. 4–8 vietų. I140×P140×A72 cm.
Stalo viduryje yra anga lauko skėčiui įtaisyti. Akacijos
mediena.
Rudas beicas

ASKHOLMEN sulankstomasis stalas.
Dviejų vietų. I62×P60×A73 cm. Akacijos mediena.

135 €

Rudas beicas

802.917.31

39 €

ÄPPLARÖ išskleidžiamasis stalas. 4–8 vietų.
I140/200/260×P78×A72 cm. Stalo viduryje yra anga
lauko skėčiui įtaisyti. Akacijos mediena.
Rudas beicas

402.085.31

145 €

SJÄLLAND stalas.
Dviejų vietų. I71×P71×A73 cm. Milteliniu
būdu dažytas aliuminis.
292.624.35

ASKHOLMEN sieninis sulankstomasis stalas.
Dviejų vietų. I70×P44×A71 cm. Būtina pritvirtinti prie
sienos. Akacijos mediena.
Šviesiai rudas beicas

803.210.21

19 €

ÄPPLARÖ išskleidžiamasis stalas. 2–4 vietų.
I34/83/131×P70×A72 cm. Akacijos mediena.

Rudas beicas

304.197.94

104.205.76

85 €

SJÄLLAND stalas.
Dviejų vietų. I71×P71×A73 cm. Eukalipto mediena ir
milteliniu būdu dažytas aliuminis.
89 €

Taip pažymėti baldai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros. Daugiau apie baldų priežiūrą skaitykite 92 p.

992.624.32

892.648.89

89 €

SJÄLLAND baro stalas.
Dviejų vietų. I71×P71×A 103 cm. Eukalipto mediena ir
milteliniu būdu dažytas aliuminis.
103 €

SJÄLLAND stalas.
4–6 vietų. I156×P90×A75 cm. Stalo viduryje yra anga
lauko skėčiui įtaisyti. Eukalipto mediena ir milteliniu
būdu dažytas aliuminis.

69 €

BONDHOLMEN stalas.
Dviejų vietų. I65×P65×A74 cm. Eukalipto mediena.
Pilkas beicas

SJÄLLAND baro stalas.
Dviejų vietų. I71×P71×A103 cm.
Milteliniu būdu dažytas aliuminis.

792.624.47

159 €

992.648.84

903.130.92

492.648.72

103 €

FALHOLMEN stalas.
I153×P73×A72 cm. Keturių vietų. Akacijos mediena.

Šviesiai rudas beicas

SJÄLLAND stalas.
4–6 vietų. I156×P90×A75 cm. Stalo viduryje
yra anga lauko skėčiui įtaisyti. Milteliniu
būdu dažytas aliuminis.

75 €

159 €

SALTHOLMEN sulankstomasis stalas.
Dviejų vietų. Ø 65 cm, A71 cm. Milteliniu
būdu dažytas plienas.
Smėlinė

803.118.33 24,99 €

SALTHOLMEN sulankstomasis stalas.
Keturių vietų. I115×P74×A71 cm. Stalo viduryje
yra anga lauko skėčiui įtaisyti. Milteliniu būdu
dažytas plienas.
Smėlinė

603.684.96

85 €

LÄCKÖ stalas. Dviejų vietų. Ø 70 cm, A71 cm.
Milteliniu būdu dažytas plienas.
Pilka

401.518.41

25 €

Visas lauko baldų ir jų priedų pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Vaikiški lauko baldai

Vaikiški lauko
baldai
Visos dienos žaidimams

MAMMUT vaikiška kėdė, vidaus ir lauko.
Kėdės P39×A67 cm; sėdynės G26×A30 cm.
Polipropileno plastikas.

MAMMUT vaikiška taburetė, vidaus ir lauko.
Ø 30 cm, A30 cm. Polipropileno plastikas.

MAMMUT vaikiškas stalas, vidaus ir lauko.
I77×P55×A48 cm. Polipropileno plastikas.

Mėlyna

603.653.46

9,99 €

Geltona

203.823.24

6,99 €

Balta

503.651.77

22,99 €

Balta

403.653.71

9,99 €

Oranžinė

503.653.61

6,99 €

Raudona

603.651.67

22,99 €

Raudona

403.653.66

9,99 €

Rožinė

803.823.21

9,99 €

Vaikai galėtų dūkti lauke visą dieną, ypač vasarą. Be abejonės, kai kurie laiko žaidimai
yra kur kas smagesni, turint vaikišką lauko stalą ir patogių kėdžių, krėslų bei sėdmaišių
draugams susodinti. Beveik visi IKEA’os vaikiški baldai yra lengvi, plastikiniai, todėl vaikas
gali nunešti kėdę ar nustumti stalą, kur jam patinka, neprašydamas pagalbos. Dar
smagiau, kad vasarai pasibaigus, daugelį šių baldų galima išvalyti ir laikyti kambaryje.

MAMMUT vaikiškas stalas, vidaus ir lauko.
Ø 85 cm, A48 cm. Polipropileno plastikas.
Mėlyna

903.651.80

UTTER vaikiška taburetė, vidaus ir lauko.
P28×28×A27 cm. Armuotasis polipropileno
plastikas.
28,99 €

RESÖ vaikiškas iškylų stalas.
I92×P89×A49 cm. Akacijos mediena.
Pilkšvai rudas beicas
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702.283.25

Balta

503.577.85

UTTER vaikiškas stalas, vidaus ir lauko.
I58×P42×A43 cm. Armuotasis polipropileno
plastikas.
4€

BUNSÖ vaikiškas krėslas.
Sėdynės P37×G36×A26 cm.
Polipropileno plastikas.
35 €

Balta

Balta

603.577.37

8,29 €

BUSSAN sėdmaišis, vidaus ir lauko.
I94/187×P67×A20/70 cm. Poliesteris ir plastikas.
Sėdmaišyje galima sėdėti kaip fotelyje arba jį ištiesti.
902.874.13

11,99 €

Pilka

503.129.09

Visas lauko baldų ir jų priedų pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Svetainė
lauke
Poilsis ir dar kartą poilsis
Praplėskite svetainės ribas – įtraukite balkoną, kiemą arba pajūrį. Su mūsų modulinėmis
sofomis ir kitais sėdimaisiais baldais, pagalvėlėmis, stalais bei šviestuvais netruksite
lauke pasijusti kaip namuose. Šnekučiuotis, gerti kavą, gulėti ir ganyti debesis ar užsiimti
kita mėgstama veikla – čia viskas galima.
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Svetainė lauke

Atraskite savo modulinę
lauko sofą
ÄPPLARÖ dvivietė modulinė
lauko sofa su pagalvėmis
FRÖSÖN/DUVHOLMEN.

Beicuota akacijos masyvinė
mediena. 192.599.09

239,94 €

Kaip jums patinka ilsėtis? Jaukiai ant dvivietės sofutės? Visu ūgiu išsitiesus ant didelės
sofos? Ar atsisėdus krėsle ir susikėlus kojas ant kėdutės? Turite tik balkoną, o gal
atvirkščiai – erdvią terasą ar didelį kiemą? Rinkdamiesi modulinius baldus niekada
neprašausite, nes jie ypač funkcionalūs ir lengvai pritaikomi. Deriniai sudaromi iš
pavienių dalių, todėl juos paprasta performuoti, papildyti naujomis dalimis arba
sumažinti. Pas mus rasite modulinių sėdimųjų baldų ÄPPLARÖ, SOLLERÖN, HAVSTEN.

Baldai ÄPPLARÖ gaminami iš itin patvarios akacijos
masyvinės medienos. Gamykloje jie padengiami
medienos beicu, kad būtų dar atsparesni aplinkos
poveikiui. Daugiau 32 p.

Tvirti plastikiniai baldai SOLLERÖN atrodo taip puikiai,
lyg būtų nupinti iš natūralaus rotango. Sėdimosiose
dalyse, kaip daiktadėžėse, galima laikyti pagalvėles,
apklotus. Daugiau 36 p.

Baldai HAVSTEN žavi patvarumu ir grakščiu dizainu.
Jų rėmai pagaminti iš dažytų plieninių vamzdžių,
sėdimosios dalys – iš plastikinio tinklo. Tai šiuolaikiški,
nereiklūs baldai su ypač patogiomis pagalvėmis.
Daugiau 42 p.
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Modulinės sofos ÄPPLARÖ
Modulinių sofų dalys

ÄPPLARÖ vienvietė dalis. Akacijos mediena. P63×G80×A73 cm.
Sėdynės P63×G63×A28 cm. Papildomai galite įsigyti pagalvių KUDDARNA/HÅLLÖ,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN, JÄRPÖN/DUVHOLMEN, KUNGSÖ.

ÄPPLARÖ kampinė dalis. Akacijos mediena. P80×G80×A73 cm.
Sėdynės P63×G63×A28 cm. Papildomai galite įsigyti pagalvių KUDDARNA/HÅLLÖ,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN, JÄRPÖN/DUVHOLMEN, KUNGSÖ

Rudas beicas

Rudas beicas

602.051.88

55 €

502.051.79

65 €

ÄPPLARÖ stalas-taburetė. Akacijos mediena. I63×P63×A28 cm.
Papildomai galite įsigyti pagalvių KUDDARNA/HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN,
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, KUNGSÖ.
Rudas beicas

802.134.46

35 €

Susikurkite derinį patys
Susikomplektuokite jūsų poreikius atitinkančią
sofą. Deriniai sudaromi iš pavienių dalių, todėl juos
paprasta performuoti, papildyti naujomis dalimis,
sumažinti. Arba galite rinktis iš mūsų paruoštų derinių.

+
Lauko baldai ÄPPLARÖ gaminami iš akacijos masyvinės medienos – tamsaus, patvaraus kietmedžio – ir dar fabrike
padengiami keliais sluoksniais medienos beico, kad ilgiau atrodytų kaip nauji, ir kurį laiką jiems nereikėtų ypatingos
priežiūros. IKEA gamyboje naudoja medieną tik iš tvariai valdomų miškų.
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Modulinių sofų ÄPPLARÖ deriniai
Dvivietė sofa su pagalvėmis
KUDDARNA

Derinio kaina 188 € (593.037.12)
Su pagalvėmis KUDDARNA, smėlinė.
Dydis: P160×G80×A80 cm;
sėdynės aukštis 36 cm.

Dvivietė sofa su pagalvėmis HÅLLÖ

Derinio kaina 210 € (490.247.35)
Su pagalvėmis HÅLLÖ, juoda.
Dydis: P160×G80×A78 cm;
sėdynės aukštis 36 cm.

Trivietė sofa su kojų kėdute ir pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Derinio kaina 210 € (790.203.21)
Su pagalvėmis HÅLLÖ, smėlinė.
Dydis: P160×G80×A78 cm;
sėdynės aukštis 36 cm.

Dvivietė sofa su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Derinio kaina 239,94 € (192.599.09)
Su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN,
smėlinė. Dydis: P160×G80×A84 cm;
sėdynės aukštis 40 cm.

Derinio kaina239,94 € (092.600.55)
Su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN,
tamsiai pilka. Dydis: P160×G80×A84 cm;
sėdynės aukštis 40 cm.

Derinio kaina 239,94 € (192.600.69)
Su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN,
mėlyna. Dydis: P160×G80×A84 cm;
sėdynės aukštis 40 cm.

Derinio kaina 460 € (393.053.59)
Su pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN, antracito
spalva. Dydis: G80×A86 cm. Plotis dešinėje 223 cm,
kairėje – 143 cm; sėdynės aukštis 42 cm.

Trivietė kampinė sofa su
pagalvėmis KUDDARNA

Trivietė kampinė sofa su pagalvėmis HÅLLÖ

Derinio kaina 342 € (193.038.27)
Su pagalvėmis KUDDARNA, smėlinė.
Dydis: G80×A80 cm. Plotis dešinėje 223 cm,
kairėje – 143 cm; sėdynės aukštis 36 cm.

Derinio kaina 380 € (890.540.23)
Su pagalvėmis HÅLLÖ, juoda.
Dydis: G80×A78 cm. Plotis dešinėje 223 cm,
kairėje – 143 cm; sėdynės aukštis 36 cm.

Dvivietė sofa su pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Trivietė kampinė sofa su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Derinio kaina 240 € (893.052.91)
Su pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN,
antracito spalva. Dydis: P160×G80×A86 cm;
sėdynės aukštis 42 cm.

Derinio kaina 429,90 € (592.621.46)
Su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN, smėlinė.
Dydis: G80×A84 cm. Plotis dešinėje 223 cm,
kairėje – 143 cm; sėdynės aukštis 40 cm.

Derinio kaina 429,90 € (592.621.94)
Su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN, tamsiai pilka.
Dydis: G80×A84 cm. Plotis dešinėje 223 cm,
kairėje – 143 cm; sėdynės aukštis 40 cm.

Trivietė sofa su kojų kėdute ir
pagalvėmis KUDDARNA

Trivietė sofa su kojų kėdute ir pagalvėmis HÅLLÖ

Trivietė kampinė sofa su pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Derinio kaina 315 € (593.037.69)
Su pagalvėmis KUDDARNA, smėlinė.
Dydis: G80×A80 cm. Plotis dešinėje 223 cm,
kairėje – 143 cm; sėdynės aukštis 36 cm.

Derinio kaina 350 € (990.547.44)
Su pagalvėmis HÅLLÖ, juoda.
Dydis: G80×A78 cm. Plotis dešinėje 223 cm,
kairėje – 143 cm; sėdynės aukštis 36 cm.

Derinio kaina 500 € (993.053.37)
Su pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN, antracito
spalva. Dydis: G80×A86 cm. Plotis dešinėje 223 cm,
kairėje – 143 cm; sėdynės aukštis 42 cm.

Derinio kaina 350 € (190.546.96)
Su pagalvėmis HÅLLÖ, smėlinė.
Dydis: G80×A78 cm. Plotis dešinėje 223 cm,
kairėje – 143 cm; sėdynės aukštis 36 cm.

Trivietė sofa su kojų kėdute ir pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Derinio kaina 380 € (290.203.33)
Su pagalvėmis HÅLLÖ, smėlinė.
Dydis: G80×A78 cm. Plotis dešinėje 223 cm,
kairėje – 143 cm; sėdynės aukštis 36 cm.

Derinio kaina 429,90 € (992.621.68)
Su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN, mėlyna.
Dydis: G80×A84 cm. Plotis dešinėje 223 cm,
kairėje – 143 cm; sėdynės aukštis 40 cm.

Vandeniui nelaidus uždangalas TOSTERÖ saugos lauko baldus nuo
lietaus, saulės, purvo, dulkių ir žiedadulkių, kol bus nenaudojami.
TOSTERÖ baldų komplekto uždangalas
260x165 cm, A85 cm. Tinka kampinėms trivietėms lauko sofoms ir kavos staliukams,
kurių didž. ilgis 260 cm, didž. plotis 165 cm, didž. aukštis 85 cm. Tinka trivietėms
lauko sofoms su krėslu ir kavos staliuku, kurių didž. ilgis 260 cm, didž. plotis 165 cm,
didž. aukštis 85 cm.

Derinio kaina 394,91 € (292.673.34)
Su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN, smėlinė.
Dydis: G80×A84 cm. Plotis dešinėje 223 cm,
kairėje – 143 cm; sėdynės aukštis 40 cm.
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Derinio kaina 394,91 € (792.620.32)
Su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN, tamsiai pilka.
Dydis: G80×A84 cm. Plotis dešinėje 223 cm,
kairėje – 143 cm; sėdynės aukštis 40 cm.

Derinio kaina 394,91 € (592.608.78)
Su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN, mėlyna.
Dydis: G80×A84 cm. Plotis dešinėje 223 cm,
kairėje – 143 cm; sėdynės aukštis 40 cm.

Juoda

304.114.96

49,99 €

Visas lauko baldų ir jų priedų pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Modulinės sofos SOLLERÖN
Modulinių sofų dalys

SOLLERÖN vienvietė dalis. Milteliniu būdu dažytas plienas ir plastikas.
P62×G82×A74 cm. Sėdynės P62×G62×A32 cm. Papildomai galite įsigyti
pagalvių FRÖSÖN/DUVHOLMEN, JÄRPÖN/DUVHOLMEN, KUNGSÖ,
KUDDARNA, HÅLLÖ. Sėdimosiose dalyse patogu laikyti pagalvėles, apklotus.
Papildomai galite įsigyti 62×62 cm krepšį TOSTERÖ pagalvėlėms sudėti.

SOLLERÖN kampinė dalis. Milteliniu būdu dažytas plienas ir plastikas.
W82×G82×A 74 cm. Sėdynės P62×G62×A32 cm. Papildomai galite įsigyti
pagalvių FRÖSÖN/DUVHOLMEN, JÄRPÖN/DUVHOLMEN, KUNGSÖ,
KUDDARNA, HÅLLÖ. Sėdimosiose dalyse patogu laikyti pagalvėles,
apklotus. Papildomai galite įsigyti 62×62 cm krepšį TOSTERÖ pagalvėlėms
sudėti.

Ruda

603.736.24

100 €

Ruda

203.736.21

120 €

Tamsiai pilka

504.245.96

100 €

Tamsiai pilka

204.245.93

120 €

SOLLERÖN taburetė. Milteliniu būdu dažytas plienas ir plastikas.
I62×P62×A32 cm. Papildomai galite įsigyti pagalvių FRÖSÖN/DUVHOLMEN,
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, KUNGSÖ, KUDDARNA, HÅLLÖ. Sėdimosiose dalyse
patogu laikyti pagalvėles, apklotus. Papildomai galite įsigyti 62×62 cm krepšį
TOSTERÖ pagalvėlėms sudėti.

SOLLERÖN porankiai, 2 vnt. Milteliniu būdu dažytas plienas ir plastikas.
P18×G82×A53 cm.

Ruda

403.736.15

80 €

Ruda

103.864.50

90 €

Tamsiai pilka

904.245.99

80 €

Tamsiai pilka

604.245.86

90 €

Susikurkite derinį patys
Susikomplektuokite jūsų poreikius atitinkančią
sofą SOLLERÖN. Deriniai sudaromi iš pavienių dalių,
todėl juos paprasta performuoti, papildyti naujomis

+
Tvirti plastikiniai baldai SOLLERÖN atrodo taip puikiai, lyg būtų nupinti iš natūralaus rotango. Sėdimosiose dalyse
patogu laikyti pagalvėles, apklotus. Rekomenduojame pagalvėles ir kitą tekstilę šiuose balduose laikyti sudėjus į
62×62 cm krepšius TOSTERÖ.
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Taip pažymėti baldai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros. Daugiau apie baldų priežiūrą skaitykite 92 p.

+
+

dalimis, sumažinti. Arba galite rinktis iš mūsų paruoštų
derinių.

+
=
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Modulinių sofų SOLLERÖN deriniai
Dvivietė sofa su pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Trivietė kampinė sofa su pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Vandeniui nelaidus uždangalas
TOSTERÖ saugos lauko baldus nuo
lietaus, saulės, purvo, dulkių ir
žiedadulkių, kol bus nenaudojami.
TOSTERÖ baldų komplekto uždangalas
260x165 cm, A85 cm. Tinka kampinėms trivietėms
lauko sofoms ir kavos staliukams, kurių didž. ilgis
260 cm, didž. plotis 165 cm, didž. aukštis 85 cm.
Tinka trivietėms lauko sofoms su krėslu ir kavos
staliuku, kurių didž. ilgis 260 cm, didž. plotis 165 cm,
didž. aukštis 85 cm.

Derinio kaina 400 €
(ruda 093.083.78, tamsiai pilka 593.263.08)
Su pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN,
antracito spalva. Dydis: P161×G82×A90 cm;
sėdynės aukštis 46 cm.

Derinio kaina 750 €
(ruda 693.084.17, tamsiai pilka 593.264.45)
Su pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN, antracito
spalva. Dydis: G82×A90 cm. Plotis dešinėje 225 cm,
kairėje – 162 cm; sėdynės aukštis 46 cm.

Dvivietė sofa su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Trivietė kampinė sofa su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Derinio kaina 369,96 €
(ruda 392.523.70, tamsiai pilka 892.877.44)
Su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN, smėlinė.
Dydis: P161×G82×A88 cm; sėdynės aukštis 44 cm.

Derinio kaina 369,96 €
(ruda 592.523.88, tamsiai pilka 592.877.50)
Su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN, tamsiai pilka.
Dydis: P161×G82×A88 cm; sėdynės aukštis 44 cm.

Dvivietė sofa su pagalvėmis HÅLLÖ

Derinio kaina 350 €
(192.611.39 ruda, 692.884.76 tamsiai pilka)
Su pagalvėmis HÅLLÖ, juoda. Dydis:
P161×G82×A82 cm; sėdynės aukštis 40 cm.
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Derinio kaina 350 €
(ruda 192.414.86, tamsiai pilka 792.884.71).
Su pagalvėmis HÅLLÖ, smėlinė. Dydis:
P161×G82×A82 cm; sėdynės aukštis 40 cm.

Juoda

304.114.96

49,99 €

Derinio kaina 369,96 €
(ruda 892.671.47, tamsiai pilka 292.877.56)
Su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN, mėlyna.
Dydis: P161×G82×A88 cm; sėdynės aukštis 44 cm.

Derinio kaina 684,91 €
(ruda 492.526.09, tamsiai pilka 392.877.89)
Su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN, smėlinė.
Dydis: G82×A88 cm. Plotis dešinėje 225 cm,
kairėje – 162 cm; sėdynės aukštis 44 cm.

Dvivietė sofa su pagalvėmis
KUDDARNA

Trivietė kampinė sofa su pagalvėmis HÅLLÖ

Trivietė kampinė sofa su
pagalvėmis KUDDARNA

Derinio kaina 334 €
(493.032.08 ruda, 593.036.65 tamsiai pilka)
Su pagalvėmis KUDDARNA, smėlinė.
Dydis: P161×G82×A84 cm; sėdynės aukštis 40 cm.

Derinio kaina 640 €
(ruda 792.611.55, tamsiai pilka 092.884.98)
Su pagalvėmis HÅLLÖ, juoda.
Dydis: G82×A82 cm. Plotis dešinėje 225 cm,
kairėje – 162 cm; sėdynės aukštis 40 cm.

Derinio kaina 605 €
(ruda 593.032.41, tamsiai pilka 993.036.30)
Su pagalvėmis KUDDARNA, smėlinė.
Dydis: G82×A84 cm. Plotis dešinėje 225 cm,
kairėje – 162 cm; sėdynės aukštis 40 cm.

Derinio kaina 684,91 €
(ruda 592.526.56, tamsiai pilka 092.877.95)
Su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN, tamsiai pilka.
Dydis: G82×A88 cm. Plotis dešinėje 225 cm,
kairėje – 162 cm; sėdynės aukštis 44 cm.

Derinio kaina 640 €
(ruda 092.417.07, tamsiai pilka 192.884.93)
Su pagalvėmis HÅLLÖ, smėlinė.
Dydis: G82×A82 cm. Plotis dešinėje 225 cm,
kairėje – 162 cm; sėdynės aukštis 40 cm.

Derinio kaina 684,91 €
(ruda 392.526.76, tamsiai pilka 492.878.16)
Su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN, mėlyna.
Dydis: G82×A88 cm. Plotis dešinėje 225 cm,
kairėje – 162 cm; sėdynės aukštis 44 cm.

Visas lauko baldų ir jų priedų pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Modulinių sofų SOLLERÖN deriniai
Trivietė sofa su kojų kėdute ir pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Vandeniui nelaidus uždangalas
TOSTERÖ saugos lauko baldus nuo
lietaus, saulės, purvo, dulkių ir
žiedadulkių, kol bus nenaudojami.

Derinio kaina 670 €
(ruda 693.085.49, tamsiai pilka 993.264.29)
Su pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN,
antracito spalva. Dydis: P223×G144×A90 cm;
sėdynės aukštis 46 cm.

TOSTERÖ baldų komplekto uždangalas
260x165 cm, A85 cm. Tinka kampinėms trivietėms
lauko sofoms ir kavos staliukams, kurių didž. ilgis
260 cm, didž. plotis 165 cm, didž. aukštis 85 cm.
Tinka trivietėms lauko sofoms su krėslu ir kavos
staliuku, kurių didž. ilgis 260 cm, didž. plotis 165 cm,
didž. aukštis 85 cm.
Juoda

304.114.96

49,99 €

Trivietė sofa su kojų kėdute ir pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Derinio kaina 614,93 €
(ruda 192.526.82, tamsiai pilka 392.878.26).
Su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN, smėlinė.
Dydis: P223×G144×A88 cm; sėdynės aukštis 44 cm.

Derinio kaina 614,93 €
(ruda 392.527.04, tamsiai pilka 000.000.00)
Su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN, tamsiai pilka.
Dydis: P223×G144×A88 cm; sėdynės aukštis 44 cm.

Trivietė sofa su kojų kėdute ir pagalvėmis HÅLLÖ

Derinio kaina 614,93 €
(ruda 792.527.21, tamsiai pilka 492.878.78).
Su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN, mėlyna.
Dydis: P223×G144×A88 cm; sėdynės aukštis 44 cm.

Trivietė sofa su kojų kėdute ir
pagalvėmis KUDDARNA
SOLLERÖN trivietė
modulinė lauko sofa su
kojų kėdute ir pagalvėmis
FRÖSÖN/DUVHOLMEN.
192.526.82

614,93 €
Derinio kaina 580 €
(ruda 192.611.77, tamsiai pilka 292.885.10).
Su pagalvėmis HÅLLÖ, juoda. Dydis:
P223×G144×A82 cm; sėdynės aukštis 40 cm.
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Derinio kaina 580 €
(ruda 192.414.48, tamsiai pilka 292.885.05)
Su pagalvėmis HÅLLÖ, smėlinė. Dydis:
P223×G144×A82 cm; sėdynės aukštis 40 cm.

Derinio kaina 551 €
(ruda 193.032.57, tamsiai pilka 293.036.24).
Su pagalvėmis KUDDARNA, smėlinė.
Dydis: P223×G144×A84 cm; sėdynės aukštis 40 cm.
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Sofos HAVSTEN
Patogesnis laisvalaikis su HAVSTEN
Leidžiant laiką prie namo ar sode, labai svarbu turėti
tinkamų baldų ilsėtis, skaityti, bendrauti, valgyti. Visai
kaip namuose. Kaip tik dėl šios priežasties kilo mintis
sukurti modulinę lauko sofą HAVSTEN. Jos rėmai
pagaminti iš milteliniu būdu dažyto plieno, purios
pagalvėlės nebijo saulės ir lietaus, o dizainas neutralus
ir paprastas, kad sofa tiktų įvairioje aplinkoje. Šį baldą
lengvai performuosite ir pritaikysite savo patogumui.

+
Dvi
vienvietės dalys

+
Vienas
kraštinis rėmas

Sofą HAVSTEN sudaro tarpusavyje komplektuojamos
dalys. Kiekvieną iš jų parduodama atskirai, įskaitant
porankius, o vienvietėms dalims, sudarytoms iš
sėdynės ir atlošo, būtini kraštiniai rėmai.
Žinoma, visada galite rinktis iš mūsų siūlomų derinių.

+

Dvi
atlošo pagalvės

+
Dvi sėdimosios
pagalvės

=
Du porankiai
(viena pakuotė)

Konkurso „Red Dot Award 2017“ laimėtoja
Sofa HAVSTEN laimėjo prestižinį
„Red Dot Design Award“
apdovanojimą gaminio dizaino
kategorijoje kaip itin funkcionali: ją
paprasta kilnoti iš vietos į vietą ir
performuoti. Jos rėmai pagaminti
iš milteliniu būdu dažyto plieno,
purios patogios pagalvės nebijo
saulės ir lietaus, o konstrukcija
sudaryta iš atskiriamų dalių. Tiesiog
tobula sofa poilsiui po atviru
dangumi.

Baldai HAVSTEN žavi patvarumu ir grakščiu dizainu. Jų rėmai pagaminti iš dažytų plieninių vamzdžių, sėdimosios
dalys – iš plastikinio tinklo. Jie šiuolaikiški, nereikalauja specialios priežiūros, su ypač patogiomis pagalvėmis.
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Deriniai HAVSTEN

Krėslas 250 €
(smėlinė 392.519.26)
Dydis: P98×G94×A90 cm;
sėdynės aukštis 42 cm,
gylis 62 cm.

Dvivietė sofa 450 €
(smėlinė 092.519.56)
Dydis: P179×G94×A90 cm;
sėdynės aukštis 42 cm,
gylis 62 cm.

Dvivietė sofa be porankių 435 €
(smėlinė 092.519.61)
Dydis: P164×G94×A90 cm;
sėdynės aukštis 42 cm,
gylis 62 cm.

Trivietė sofa 650 €
(smėlinė 992.519.66)
Dydis: P260×G94×A90 cm;
sėdynės aukštis 42 cm,
gylis 62 cm.

Trivietė sofa be porankių 635 €
(smėlinė 492.519.83).
Dydis: P245×G94×A90 cm;
sėdynės aukštis 42 cm,
gylis 62 cm.

Keturvietė sofa 850 €
(smėlinė 292.520.78)
Dydis: P341×G94×A90 cm;
sėdynės aukštis 42 cm,
gylis 62 cm.

Keturvietė sofa be porankių 835 €
(smėlinė 492.672.86).
Dydis: P326×G94×A90 cm;
sėdynės aukštis 42 cm,
gylis 62 cm.

Papildoma dalis 200 €
(smėlinė 392.519.93)
Skirta sofai HAVSTEN pailginti. Dydis: P83×G94×A90 cm;
sėdynės aukštis 42 cm, gylis 62 cm.

HAVSTEN trivietė sofa,
vidaus ir lauko. Smėlinė.
992.519.66

650€
Vandeniui nelaidus uždangalas
TOSTERÖ saugos lauko baldus nuo
lietaus, saulės, purvo, dulkių ir
žiedadulkių, kol bus nenaudojami.

TOSTERÖ baldų komplekto uždangalas
260x165 cm, A85 cm. Tinka kampinėms trivietėms
lauko sofoms ir kavos staliukams, kurių didž. ilgis
260 cm, didž. plotis 165 cm, didž. aukštis 85 cm.
Tinka trivietėms lauko sofoms su krėslu ir kavos
staliuku, kurių didž. ilgis 260 cm, didž. plotis 165 cm,
didž. aukštis 85 cm.
Juoda
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Krėslai ir sofos

Lauko krėslai, sofos,
stalai ir pufai
Poilsis ir jokių rūpesčių
Jūs nusipelnėte patogiai ilsėtis ne tik namuose, bet ir nuosavame kiemelyje, sode ar
balkone, todėl nedidelės sofos, modulinės ar įprastos, krėslai ir pufai tam puikiai tinka.
Šalia pasistačius staliuką su užkandžiais ir gėrimais, pasikvietus draugų ar būnant
vienumoje su knyga rankoje, lengva iš širdies pasimėgauti buvimu lauke.

BONDHOLMEN krėslas, P77×G81×A73 cm. Eukalipto
mediena. Sėdynės P62×G62×A30 cm. Papildomai
galite įsigyti pagalvių JÄRPÖN/DUVHOLMEN,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA, HÅLLÖ.
Pilkas beicas

304.206.60

99 €

HÖGSTEN krėslas, P74×G78 ×A93 cm.
Sėdynės P44×G50×A33 cm. Milteliniu būdu
dažytas plienas ir plastikas.
Balta

502.098.65

Pilkas beicas

704.206.63

75 €

Tamsiai pilka

004.107.47

Staliukai

OTTERÖN/INNERSKÄR pufas, vidaus ir lauko.
Ø 58 cm, A24 cm. Milteliniu būdu dažytas plienas ir
polipropilenas.

BONDHOLMEN kavos staliukas,
P60×I111×A47 cm. Eukalipto mediena.

793.048.57

49,99 €

OTTERÖN/INNERSKÄR pufas, vidaus ir lauko.
Ø 48 cm, A41 cm. Milteliniu būdu dažytas plienas ir
polipropilenas.
Mėlyna

092.875.59 49,99 €

Raudona

792.875.65

Violetinė

693.048.53 49,99 €

Šviesi turkio spalva

493.048.49 49,99 €

49,99 €

TRANARÖ taburetė-staliukas, vidaus ir
lauko. P56×G41×A43 cm. Milteliniu būdu
dažytas plienas ir plastikas. Galima sudėti
kelias vieną ant kitos, kad užimtų mažiau
vietos.
Raudona

104.114.21

145 €

HUSARÖ krėslas, P64×G80×A102 cm.
Sėdynės P57×G48×A42 cm. Milteliniu būdu
dažytas galvanizuotas plienas, poliesteris,
TPE, plastikas.

Pufai

Tamsiai žalia
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BONDHOLMEN dvivietė sofa, P139×G81×A73 cm.
Eukalipto mediena. Sėdynės P124×G62×A30 cm.
Papildomai galite įsigyti pagalvių JÄRPÖN/
DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA,
HÅLLÖ.

Pilkas beicas

604.206.73

99 €

199 €

704.241.47

Balta

004.690.35

65 €

ÄPPLARÖ stalas-taburetė,
I63×P63×A28 cm. Akacijos mediena.
99 €

Rudas beicas

802.134.46

35 €

ÄPPLARÖ kavos staliukas,
I90×P55×A45 cm. Akacijos mediena.

803.736.18

89 €

Antracito ir tamsiai pilka spalva 404.245.92

89 €

KROKHOLMEN kavos staliukas, Ø 73 cm,
A44 cm. Milteliniu būdu dažytas bei
galvanizuotas plienas ir plastikas.

15 €

Raudona

GUBBÖN supamasis krėslas, vidaus ir lauko.
P63×G96×A102 cm. Sėdynės P56×G48×A46 cm.
Milteliniu būdu dažytas plienas ir plastikas.

SOLLERÖN kavos staliukas,
I92×P62×A51 cm. Milteliniu būdu dažytas
plienas, aliuminis ir plastikas.
Antracito ir ruda spalva

BRUSEN trivietė sofa, P146×G64×A75 cm.
Sėdynės P120×G52×A42 cm. Milteliniu būdu
dažytas plienas. Papildomai galite įsigyti
50×50 cm pagalvių FRÖSÖN/DUVHOLMEN,
KUDDARNA, HÅLLÖ.

Rudas beicas

904.246.03

69 €

HUSARÖ staliukas, I49×P49×A51 cm, o su
rankena – 73 cm. Milteliniu būdu dažytas
galvanizuotas plienas ir plastikas.

Smėlinė

803.364.66

39 €

Oranžinė

604.068.08

39 €

Tamsiai pilka

Taip pažymėti baldai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros. Daugiau apie baldų priežiūrą skaitykite 92 p.

704.107.44

49 €

47

Svetainė lauke

Svetainė lauke

Šezlongai, paplūdimio kėdės, hamakai ir kita

Šezlongai, paplūdimio
kėdės, hamakai ir kita

Tinka
verslui!
ÄPPLARÖ šezlongas.
I199×P71×A33 cm. Akacijos mediena.
Rudas beicas

902.085.43

TORHOLMEN šezlongas. I219×P70×A47 cm.
Milteliniu būdu dažytas aliuminis.
99 €

Pilka

203.123.26

IKEA PS VÅGÖ krėslas.
Sėdynės P55×G50×A36 cm. Plastikas.
145 €

Balta

101.746.41

19,99 €

Savas būdas ilsėtis – geriausias
Vieniems patinka gulėti ant minkštos žolės obelų pavėsyje, kitiems reikia saulės
vonių ir šaltų ledų. Džiaugiamės, kad pas mus kiekvienas gali rasti baldų mėgstamam
laisvalaikiui gryname ore: šezlongų, paplūdimio kėdžių, krėslų, sėdmaišių, hamakų ir
jiems skirtų specialių stovų, jei kartais šalia nebūtų tinkamų medžių. Išsirinkite reikiamus,
užsidėkite pintą skrybėlę – poilsiautojo atributą – ir kuriam laikui pamirškite apie
reikalus.

SKARPÖ krėslas.
Sėdynės P53×G49×A37 cm. Plastikas.
34,99 €

Balta

702.341.85

Tamsiai smėlinė

804.530.78 34,99 €

BUSSAN sėdmaišis, vidaus ir lauko.
I94/187×P67×A20/70 cm. Poliesteris ir plastikas.
Sėdmaišyje galima sėdėti kaip fotelyje arba jį ištiesti.
Pilka

503.129.09

85 €

HÅMÖ šezlongas.
I190×P59×A28 cm. Milteliniu būdu dažytas plienas,
poliesteris ir plastikas.
Smėlinė

603.895.16 35,99 €

FREDÖN hamakas.
I200×P100 cm. 100 % poliesterio, eukalipto mediena
ir plastikas. Didž. leidžiamoji apkrova 120 kg.
Papildomai galite įsigyti hamako stovą GÅRÖ.
Smėlinė

802.873.62

39 €

RISÖ hamakas.
I265×P150 cm. 100 % poliesterio ir plastikas.
Didž. leidžiamoji apkrova 120 kg. Papildomai
galite įsigyti hamako stovą GÅRÖ.
Šviesiai oranžinė

703.895.49

19 €

GÅRÖ hamako stovas. I301×P119×A129 cm.
Milteliniu būdu dažytas plienas ir plastikas.
Didž. leidžiamoji apkrova 120 kg.
Pilka
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60 €
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Suolas su stogeliu
SVANÖ

Kaip naudoti?
Variantų daug, štai keletas iš jų.
...dieną skalbiniams pakabinti

Jūsų balkonas gali daugiau
Jaukesnis ir tvarkingesnis balkonas? Misija įmanoma, pasirinkus tinkamų baldų ir
sprendimų. Suolą su stogeliu SVANÖ projektavo komanda, neturinti produktų vystymo
patirties, todėl buvo smalsu, kas iš to išeis. Džiaugiamės, kad išėjo daugiafunkcis lauko
baldas, kurį mielai norėtumėte matyti savo balkone.

Produktų vystytojas Jerry Svenssonas
sako: „Mes žinojome, kad norime sukurti
naudingą baldą, telpantį ankštoje vietoje,
tik nežinojome, kaip tiksliai jis turi
atrodyti.” J. Svenssonas ir jo komanda
pažiūrėjo į užduotį kūrybiškai ir suformavo
internetinę projekto grupę, kurios nariai
galėjo prisidėti idėjomis. Dar jie kreipėsi
pagalbos į Švedijoje, Elmhulte įkurto IKEA
muziejaus lankytojus. Skirtingos mintys,
patirtys ir pasaulėžiūros tapo pagrindu
kuriant naująjį baldą.

Gyventi plačiau ankštame būste
Akivaizdu tapo tai, kad mažas
gyvenamasis plotas reiškia, jog
kiekviename kampelyje pilna daiktų.
Natūralu, jog dalį jų žmonės yra linkę
laikyti balkone (laimė, jei tokį turi).
„Supratome, kad privalome suprojektuoti
ne per mažą baldą, nes toks būtų
neužtektinai funkcionalus.“ – teigia
J. Svenssonas.
Kam naudosite?
Pasinaudoję pasiūlymais, radome
atsakymus iš karto į kelis klausimus: kur
patogiai atsisėsti, kur džiauti skalbinius
ir kur laikyti daiktus. „Nieko keisto, kad
sukome galvą, kaip turi atrodyti baldas
SVANÖ, nes balkonai svarbūs daugeliui ir
yra kuo įvairiausiai naudojami.“, – linksmai
sako J. Svenssonas.

„Dirbti prie SVANÖ projekto pakvietėme
žmones, neturinčius produktų vystymo
patirties. Jie siūlė idėjas nevaržomi nerašytų
šios srities taisyklių, o aš, pasinaudodamas
jomis, bandžiau sukurti superfunkcionalų
baldą. Iš tiesų šis suolas su stogeliu gali
būti beveik viskuo, kuo reikia: poilsio baldu,
skalbinių kabykla, sandėliavimo lentyna ir net
žaliuoju kampeliu. Nekantrauju pamatyti, kaip
žmonės pritaikys jį savo reikmėms.“
Dizaineris Mikaelis Axelssonas

Priedai suteiks baldui SVANÖ vis kitokią funkciją. Jis tiks poilsiui, bendravimui, valgymui, skalbiniams džiauti, daiktams sandėliuoti.

SVANÖ suolas su stogeliu.
Pilka

99 €

Mėlyna

803.392.24

4,99 €

PRESSA kabamoji džiovykla su 16
segtukų.
Turkio spalva

104.212.17

3,99 €

STAJLIG pakabai, 5 vnt., vidaus ir
lauko.
Balta

002.914.19

3,99 €

...vakare ilsėtis!

Jaukumo suteiks pagalvėlės, Lauko šviestuvai ir lempučių girliandos, gėlės kabančiuose ir įprastuose vazonuose, loveliuose.

FRÖSÖN/DUVHOLMEN lauko kėdės
pagalvėlė, 44×44 cm, 2 vnt.
Smėlinė
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304.114.15

TORKIS lankstus skalbinių krepšys,
vidaus ir lauko.

592.534.39

9,99 €

FUNKÖN pagalvėlė, vidaus ir lauko,
30×58 cm.
Rožinė, žydra

404.384.43 6,99 €

ODDHILD užtiesalas, 120×170 cm.
Tamsiai pilka

304.443.74

4,99 €

SOLARVET 24 LED lempučių lauko
girlianda, veikia saulės energija.
Balta

004.214.06 19,99 €
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Lauko baldų
pagalvės
Gera pabūti ilgiau
Baldai bus dar patogesni, pasidėjus įvairiaspalvių, skirtingo dydžio ir dizaino
pagalvių – ir kėdės prie pietų stalo, ir sofutė, ant kurios traukia prigulti pogulio.
Dauguma jų apvilktos sunkiai blunkančiais, drėgmei atspariais užvalkalais, todėl
joms buvimas lauke nepakenks, jums nekels rūpesčių priežiūra – lietaus vandenį
užteks nupurtyti, o ledų dėmės išnyks kaip kepsninės dūmas išplovus užvalkalus
skalbyklėje. Dvipusio naudojimo pagalvėlės džiugins kur kas ilgiau už kitas,
turinčios raištelius puikiai laikysis ant baldų.

Pagalvėlių užvalkalus FRÖSÖN ir naujuosius JÄRPÖN parduodame
atskirai nuo pagalvių be užvalkalų DUVHOLMEN. Kodėl? Tam, kad
jums būtų lengviau! Lengviau palaikyti švarą ir atnaujinti poilsio
erdvę. Užvalkalai FRÖSÖN dažomi ypatingu spalvos ilgaamžiškumą
užtikrinančiu būdu, sunaudojant mažiau, nei įprasta, vandens, todėl
ilgiau neišbluks; pagalvėlės su raišteliais puikiai laikysis ant kėdžių.
Pagalvėlių užvalkalai JÄRPÖN turi guminių taškelių, todėl pagalvėlės
tvirtai laikosi ant kėdžių.

Visi pagalvių užvalkalai paminkštinti, kad jums būtų dar patogiau.

Pagalvės FRÖSÖN/DUVHOLMEN
Užvalkalas FRÖSÖN – 100 % poliesterio. Galima skalbti skalbyklėje.
Pagalvė be užvalkalo DUVHOLMEN: poliesterio ir putų poliuretano užpildas. Negalima skalbti.

FRÖSÖN kėdės pagalvėlės užvalkalas, Ø 35 cm.
Papildomai reikia įsigyti pagalvę be užvalkalo
DUVHOLMEN, Ø 35 cm.

FRÖSÖN kėdės pagalvėlės užvalkalas, 44×44 cm.
Papildomai reikia įsigyti pagalvę be užvalkalo
DUVHOLMEN, 44×44 cm.

FRÖSÖN kėdės pagalvėlės užvalkalas, 50×50 cm.
Papildomai reikia įsigyti pagalvę be užvalkalo
DUVHOLMEN, 50×50 cm.

Smėlinė

303.917.09

3,99 €

Smėlinė

103.917.10

4,99 €

Smėlinė

904.129.35

5,99 €

Tamsiai pilka

803.917.16

3,99 €

Tamsiai pilka

603.917.17

4,99 €

Tamsiai pilka

504.129.42

5,99 €

Mėlyna

803.918.20

3,99 €

Mėlyna

503.918.26

4,99 €

Mėlyna

504.129.37

5,99 €

+

+

+

DUVHOLMEN kėdės pagalvėlė be užvalkalo,
Ø 35 cm. Storis 4 cm.

DUVHOLMEN kėdės pagalvėlė be užvalkalo,
44×44 cm. Storis 5 cm.

DUVHOLMEN kėdės pagalvėlė be užvalkalo,
50×50 cm. Storis 5 cm.

Pilka

803.918.39

2,50 €

FRÖSÖN sėdimosios-nugaros pagalvės užvalkalas,
116×45 cm. Papildomai reikia įsigyti pagalvę be
užvalkalo DUVHOLMEN.

Pilka

803.918.44

5€

FRÖSÖN sėdimosios pagalvės užvalkalas,
62×62 cm. Papildomai reikia įsigyti pagalvę be
užvalkalo DUVHOLMEN, 62×62 cm.

Pilka

604.178.97

7€

FRÖSÖN atlošo pagalvės užvalkalas, 62×44 cm.
Papildomai reikia įsigyti pagalvę be užvalkalo
DUVHOLMEN, 62×44 cm.

Smėlinė

303.917.14

11,99 €

Smėlinė

903.917.11

9,99 €

Smėlinė

703.917.12

7,99 €

Tamsiai pilka

203.917.19

11,99 €

Tamsiai pilka

403.917.18

9,99 €

Tamsiai pilka

003.917.15

7,99 €

Mėlyna

303.918.08

11,99 €

Mėlyna

103.918.14

9,99 €

Mėlyna

303.918.32

7,99 €

+

+

+

DUVHOLMEN sėdimoji-nugaros pagalvė be
užvalkalo. Rinkinyje: sėdimoji pagalvė (45×42 cm) ir
atlošo pagalvė (45×71 cm). Storis 5 cm.

DUVHOLMEN sėdimoji pagalvė be užvalkalo,
62×62 cm. Storis 12 cm.

DUVHOLMEN atlošo pagalvė be užvalkalo,
62×44 cm. Storis 14 cm.

Pilka
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Užvalkalai FRÖSÖN ir JÄRPÖN atsparūs drėgmei, tad lietaus vanduo
nuo jų tiesiog nubėgs, jei papurtysite. Pluoštas, iš kurio siuvami
šie užvalkalai, gautas perdirbus plastikinius butelius (sudėtyje yra
mažiausiai 90 proc. perdirbto poliesterio), atsparumas vandeniui
išgautas nenaudojant perfluorintųjų junginių. Ir dar – juos galima
skalbti skalbyklėje. Visa puokštė gamtai ir jums naudingų savybių!

203.918.56

12 €

Pilka

503.918.50

15 €

Pilka

103.918.33

7€
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Pagalvės JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Pagalvės KUDDARNA

Užvalkalas JÄRPÖN – 100 % poliesterio. Apačia: poliesteris,
sintetinė guma. Pagalvė be užvalkalo DUVHOLMEN: poliesterio ir
putų poliuretano užpildas. Negalima skalbti.

Tradicinio stiliaus pagalvėlės KUDDARNA turi daug puikių savybių: jos
su raišteliais, todėl gerai laikysis ant kėdžių, dvipusio naudojimo, kad
ilgiau tarnautų, ir turi užvalkalus, nudažytus lėtai blunkančiais dažais
ekologiškesniu būdu, tad gali ilgiau būti saulėje. Tas būdas vadinamas

JÄRPÖN kėdės pagalvėlės užvalkalas, 50×50 cm.
Papildomai reikia įsigyti pagalvę be užvalkalo
DUVHOLMEN, 50×50 cm.
Antracito spalva

204.453.12

12,99 €

JÄRPÖN sėdimosios pagalvės užvalkalas,
62×62 cm. Papildomai reikia įsigyti pagalvę be
užvalkalo DUVHOLMEN, 62×62 cm.
Antracito spalva

JÄRPÖN atlošo pagalvės užvalkalas, 62×44 cm.
Papildomai reikia įsigyti pagalvę be užvalkalo
DUVHOLMEN, 62×44 cm.
20 €

004.453.27

Antracito spalva

504.452.97

+

+

+

DUVHOLMEN kėdės pagalvėlė be užvalkalo,
50×50 cm. Storis 5 cm.

DUVHOLMEN sėdimoji pagalvė be užvalkalo,
62×62 cm. Storis 12 cm.

DUVHOLMEN atlošo pagalvė be užvalkalo,
62×44 cm. Storis 14 cm.

Pilka

604.178.97

7€

Pilka

15 €

503.918.50

Pilka

103.918.33

KUDDARNA kėdės pagalvėlė, 36×32 cm.
Storis 6 cm.

dažymu mase. Taip dažant sunaudojama mažiau vandens ir dažų,
audiniai lėčiau blunka. Audinys – 100 % poliesterio. Užpildas –
putų poliuretanas. Skalbti rankomis.

KUDDARNA kėdės pagalvėlė, 44×44 cm.
Storis 7 cm.

KUDDARNA kėdės pagalvėlė, 50×50 cm.
Storis 7 cm.

Smėlinė

204.110.67

4,99 €

Smėlinė

004.110.87

7,99 €

Smėlinė

904.179.09

8,99 €

13 €

Žydra

204.110.72

4,99 €

Žydra

004.110.92

7,99 €

Žydra

904.179.14

8,99 €

Pilka

104.110.82

4,99 €

Pilka

504.111.03

7,99 €

Pilka

804.179.19

8,99 €

7€

KUDDARNA sėdimoji-atlošo pagalvėlė, sėdynės
gylis 42 cm, atlošo aukštis 72 cm, Plotis 45 cm.
Storis 7 cm.
Smėlinė

Pagalvės HÅLLÖ

204.111.28

19,99 €

Žydra

204.111.33

19,99 €

Pilka

104.111.43

19,99 €

KUDDARNA sėdimoji pagalvė, 62×62 cm. Storis
8 cm. Užvalkalas – 100 % poliesterio. Vidinis audinys –
neaustinis polipropilenas. Užpildas: poliesterio
kamšalas, putų poliuretanas. Užvalkalą galima skalbti
skalbyklėje; pagalvės skalbti negalima.
Smėlinė

404.111.08

KUDDARNA nugaros pagalvė, 62×44 cm. Storis
6 cm.
Smėlinė

404.110.47

7€

15 €

Pagalvės BENÖ

Dvipusio naudojimo, todėl lėčiau dėvėsis
ir ilgiau džiugins. Užvalkalai nudažyti lėtai
blunkančiais dažais ekologiškesniu būdu,
todėl gali ilgiau būti saulėje.
Sėdimosios-atlošo pagalvės HÅLLÖ apvilktos
užvalkalais iš mase dažyto pluošto. Dažymas
mase – netradicinis būdas. Taip dažant
sunaudojama mažiau vandens ir dažų,
spalvos lėčiau blunka.

Dvipusio naudojimo, todėl lėčiau dėvėsis ir ilgiau džiugins. Užvalkalas
nudažytas netradiciniu būdu – mase. Taip dažant sunaudojama mažiau
vandens ir dažų, spalvos lėčiau blunka.

Audinys – 100 % poliesterio. Užpildas – poliesterio kamšalas.
Galima skalbti skalbyklėje.

BENÖ kėdės pagalvėlė, Ø 35 cm. Storis 3 cm.
Tamsiai pilka

Audinys: 100 % poliesterio. Užpildas:
poliesterio kamšalas, putų poliuretanas.
Skalbti rankomis.

2,29 €

YTTERÖN
HÅLLÖ šezlongo kilimėlis.

HÅLLÖ kėdės pagalvėlė, 44×44 cm.
Storis 6 cm.

903.365.50

Dvipusio naudojimo, todėl lėčiau dėvėsis ir ilgiau džiugins.
Audinys – 100 % poliesterio. Užpildas – putų poliuretanas. Skalbti rankomis.

HÅLLÖ kėdės pagalvėlė, 50×50 cm.
Storis 6 cm.

HÅLLÖ šezlongo kilimėlis, 190×60 cm.
Storis 5 cm.

Juoda

504.222.10

8,99 €

Juoda

402.644.85

11,99 €

Juoda

302.645.65

34,99 €

Smėlinė

104.222.45

8,99 €

Smėlinė

502.616.79

11,99 €

Smėlinė

802.616.92

34,99 €

YTTERÖN kėdės pagalvėlė, Ø 35 cm. Storis 8 cm.
Mėlyna

703.192.88

4,99 €

YTTERÖN kėdės pagalvėlė, 40×40 cm. Storis 8 cm.
Mėlyna

203.146.98

6,99 €

YTTERÖN sėdimoji-atlošo pagalvėlė, sėdynės gylis
47 cm, atlošo aukštis 45 cm, Plotis 50 cm. Storis 8 cm.
Mėlyna

803.147.04 16,99 €

Krepšiai ir dėžės TOSTERÖ
Vandeniui nelaidūs krepšiai ir lauko dėžės TOSTERÖ saugos lauko pagalvėles
nuo saulės, purvo, dulkių, žiedadulkių.

HÅLLÖ sėdimoji pagalvė, 62×62 cm.
Storis 8 cm. Užvalkalas – 100 % poliesterio.
Vidinis audinys – neaustinis polipropilenas.
Užpildas: poliesterio kamšalas, putų poliuretanas.
Užvalkalą galima skalbti skalbyklėje; pagalvės
skalbti negalima.

HÅLLÖ nugaros pagalvė, 62×42 cm.
Storis 18 cm. Užvalkalas – 100 % poliesterio.
Vidinis audinys – neaustinis polipropilenas.
Užpildas: poliesterio tuščiaviduris pluoštas.
Užvalkalą ir pagalvę galima skalbti skalbyklėje.

HÅLLÖ sėdimoji-atlošo pagalvė, sėdynės gylis
48 cm, atlošo aukštis 68 cm, plotis 47 cm. Storis 6 cm.

Juoda

602.645.40

20 €

Juoda

802.644.93

10 €

Smėlinė

002.600.74

20 €

Smėlinė

002.616.72

10 €
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Juoda

702.644.60

24,99 €

Smėlinė

602.616.93

24,99 €

TOSTERÖ pagalvėlių krepšys, I116×P49×A35 cm.
Telpa 128×57 cm suoluose su daiktadėžėmis ÄPPLARÖ.
Juoda

202.923.28 19,99 €

TOSTERÖ pagalvėlių krepšys, I62×P62×A25 cm.
Telpa vienvietėse sofų dalyse SOLLERÖN.
Juoda

604.098.21 14,99 €

TOSTERÖ dėžė, I129×P44×A79 cm.

Juoda

104.114.40

Visas lauko baldų ir jų priedų pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.

39,99 €
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Dekoratyvios
pagalvėlės ir
užtiesalai
Parodykite, ką mėgstate
Pagalvėlės – patogumo elementas ir asmeninio skonio išraiška, nes galite rinktis tiek
iš vienspalvių, subtilaus dizaino, tiek iš akį traukiančių margų, ryškiaspalvių. Visos
mūsų lauko pagalvėlės sukurtos naudoti lauko sąlygomis, nudažytos ekologiškesniu,
spalvos patvarumą užtikrinančiu būdu, dauguma jų – atsparios drėgmei, tad lietaus
lašus tereikės nubraukti arba nupurtyti. Rekomenduojame lauko pagalvėles laikyti
apsauginiuose krepšiuose ar dėžėse TOSTERÖ, kad ilgiau būtų tvarkingos ir gražios.
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Dekoratyvios pagalvėlės ir užtiesalai

Kambarinės ir lauko pagalvėlės
Šias pagalvėles galite drąsiai naudoti lauke. Jų
užvalkalai atsparūs vandeniui, todėl lietaus lašus nuo

Kambarinės pagalvėlės
jų tiesiog nupurtysite ar nubrauksite ranka, spalva ilgai
išliks ryški. Tinka ir namams.

SÖTHOLMEN pagalvėlės užvalkalas,
50×50 cm. Užvalkalas su vandeniui
nelaidžiu pamušalu saugo pagalvę nuo
drėgmės. Ilgai išliks sodrios spalvos,
nes audinys yra sunkiai blunkantis.
Užvalkalas – 100 % polipropileno.
Pamušalas – 100 % poliesterio. Galima skalbti
skalbyklėje. Tinka pagalvėlėms, kurių dydis
50×50 cm. Papildomai įsigykite pagalvę be
užvalkalo INNER 50×50 cm, jei naudosite
lauke.

Nors šios pagalvėlės nėra atsparios vandeniui ir saulės
poveikiui, jos laikinai gali papuošti jūsų lauko poilsio

SOMMAR 2020 pagalvėlės užvalkalas, 50×50 cm.
100 % medvilnės. Galima skalbti skalbyklėje. Tinka
pagalvėlėms, kurių dydis 50×50 cm.

GULLINGEN pagalvėlės užvalkalas,
40×65 cm. 100 % poliesterio. Galima skalbti
skalbyklėje. Tinka pagalvėlėms, kurių dydis
40×65 cm. Papildomai įsigykite pagalvę be
užvalkalo INNER 40×65, jei naudosite lauke.

Šviesiai geltona, marga

Turkio spalva

804.392.66

12,99 €

Smėlinė

503.940.66

6,99 €

Violetinė

404.392.73

12,99 €

Tamsiai mėlyna

303.940.53

6,99 €

Rankų darbo pagalvėlių užvalkalai
SÖTHOLMEN suteiks spalvų ir
žaismingumo jūsų lauko poilsio erdvei.

704.675.75

3,99 €

GURLI pagalvėlės užvalkalas, 50×50 cm.
100 % medvilnės. Galima skalbti skalbyklėje.
Tinka pagalvėlėms, kurių dydis 50×50 cm.
Tamsiai mėlyna

004.262.01

erdvę. Svarbiausia nepalikti jų lauke, kai patys grįžtate
į namus.

SOMMAR 2020 pagalvėlės užvalkalas, 50×50 cm.
100 % medvilnės. Galima skalbti skalbyklėje. Tinka
pagalvėlėms, kurių dydis 50×50 cm.
Mėlyna, marga

004.675.74

3,99 €

GURLI pagalvėlės užvalkalas, 50×50 cm.
100 % medvilnės. Galima skalbti skalbyklėje.
Tinka pagalvėlėms, kurių dydis 50×50 cm.
2,49 €

Žydra

504.334.16

NÄBBFLY pagalvėlės užvalkalas, 50×50 cm.
100 % medvilnės. Galima skalbti skalbyklėje. Tinka
pagalvėlėms, kurių dydis 50×50 cm.
Juoda, marga

004.650.56

3,99 €

GRIMHILD pagalvėlės užvalkalas, 50×50 cm.
100 % medvilnės. Galima skalbti skalbyklėje. Tinka
pagalvėlėms, kurių dydis 50×50 cm.
2,49 €

Juoda, smėlio

004.650.61

3,99 €

Kaip derinti skirtingas pagalvėles?
Štai keletas patarimų, kaip suderinti skirtingas
pagalvėles, kad atrodytų įdomiai ir skoningai.

FUNKÖN pagalvėlė, 30×58 cm. Paprasta
palaikyti švarą, nes užvalkalą galima skalbti
skalbyklėje. Užvalkalas – 100 % poliesterio.
Užpildas – poliesterio pluoštas.

FESTHOLMEN pagalvėlės užvalkalas.
100 % poliesterio. Galima skalbti skalbyklėje.
Tinka pagalvėlėms, kurių dydis 50×50 cm arba
40×65 cm. Papildomai reikia įsigyti pagalvėlę
be užvalkalo INNER 50×50 cm arba 40×65 cm,
jei naudosite lauke.

FUNKÖN pagalvėlės užvalkalas, 50×50 cm.
100 % poliesterio. Galima skalbti skalbyklėje.
Tinka pagalvėlėms, kurių dydis 50×50 cm.
Papildomai įsigykite pagalvę be užvalkalo
INNER 50×50 cm, jei naudosite lauke.

Smėlinė, 50×50 cm

404.112.50

5,99 €

Smėlinė, 40×65 cm

904.114.03

5,99 €

Rožinė, žydra

404.384.43

6,99 €

Tamsiai geltona, violetinė

004.384.59

4,99 €

Tamsiai mėlyna, 50×50 cm

504.385.84

5,99 €

Oranžinė, žydra

104.384.49

6,99 €

Turkio ir žalia spalva

804.384.55

4,99 €

Mėlyna, 40×65 cm

704.385.83

5,99 €

1. Pasirinkite neutralios spalvos sėdimąsias ir atlošo
pagalves, tokias kaip storos, minkštos pagalvės
FRÖSÖN. Žr. 53 p.
2. Pridėkite akcentą – vienspalvių pagalvėlių.
Nereikia daug, užteks vienos ar dviejų spalvų,
pavyzdžiui, oranžinės. Puikiai tinka tarpusavyje
derantys užvalkalai SÖTHOLMEN ir GULLINGEN.
3. Galiausiai išsirinkite dryžuotų, geometriniais
raštais ornamentuotų ar sagutėmis dekoruotų
pagalvėlių, tokių kaip FESTHOLMEN, FUNKÖN, ar
kitų.

INNER pagalvėlė, balta. Polipropilenas ir poliesteris.
Galima skalbti skalbyklėje.

INGABRITTA užtiesalas, 130×170 cm. Sudėtis: 80 %
akrilo, 20 % medvilnės. Galima skalbti skalbyklėje.

INGRUN užtiesalas, 130×170 cm. Sudėtis: 87 %
akrilo, 13 % medvilnės. Galima skalbti skalbyklėje.

50×50 cm

602.621.93

2€

Žydra

603.740.63 24,99 €

Pilka

204.093.90

9,99 €

40×65 cm

102.308.97

3,50 €

Balkšva

903.522.72

24,99 €

Balta

404.093.94

9,99 €
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Ši vandeniui nelaidi, sunkiai blunkanti pagalvėlė sukurta naudoti lauke, tačiau puikiai tinka ir namams.

Ir dar:
Dauguma čia paminėtų lauko pagalvėlių komplektuojamos
iš atskirai parduodamų užvalkalų ir pagalvėlių be užvalkalų.
Drąsiai keiskite rekomenduojamą pagalvėlių išdėstymo
tvarką, jei kitokia jums labiau prie širdies.

Visas lauko baldų ir jų priedų pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Pavėsinės, lauko
skėčiai, sienelės
Daugiau pavėsio ir privatumo
Mėgaukitės visapusiškai kokybišku poilsiu lauke: pavėsinės ir lauko skėčiai saugos jus
nuo UV spindulių ir kaitros, širmos – nuo prašalaičių akių, o tinklelis LAPPÖN ar pavėsinių
užuolaidos KARLSÖ suteiks daugiau jaukumo. Kai kurie mūsų lauko skėčiai yra atsparūs
vandeniui, todėl trumpalaikis lietus nenutrauks jūsų poilsio.

Lauko skėčiai ir pavėsinės saugos jus nuo ultravioletinių (UV) saulės spindulių.
Jų gamyboje naudojamas skirtingu apsaugos nuo saulės faktoriumi (angl. UPF)
pasižymintis poliesteris:

Puiki apsauga 50+
Audinys puikiai saugo nuo UV spindulių,
nes jo SPF (apsaugos nuo saulės
faktorius) yra 50+. Tai reiškia, kad
audinys sulaiko 98 % ultravioletinių
spindulių.

Labai gera apsauga 25+
Audinys labai gerai saugo nuo UV
spindulių, nes jo SPF (apsaugos nuo
saulės faktorius) yra 25+. Tai reiškia,
kad audinys sulaiko 96 % ultravioletinių
spindulių.

Gera apsauga 15+
Audinys tinkamai saugo nuo UV
spindulių, nes jo SPF (apsaugos nuo
saulės faktorius) yra 15+. Tai reiškia,
kad audinys sulaiko 93 % ultravioletinių
spindulių.

Atkreipkite dėmesį, kad lauko skėčiai ir pavėsinės neapsaugo nuo atspindėtų ir
išsklaidytų ultravioletinių spindulių.
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Lauko skėčiai

Kabamieji lauko skėčiai

FLISÖ lauko skėtis, ilgis 160 cm, plotis 100, aukštis
keičiamas nuo 150 iki 230 cm, strypo Ø 32 mm.
Milteliniu būdu dažytas plienas ir 100 % poliesterio.
Audinio svoris – 170 g/m². Audinio UPF 25+. Tinka
skėčio pagrindas BRAMSÖN.
Juoda

602.602.50

15 €

HÖGÖN lauko skėtis, Ø 270 cm, A239 cm, strypo
Ø 38 mm. Milteliniu būdu dažytas aliuminis, plienas ir
100 % poliesterio. Audinio svoris – 170 g/m². Audinio
UPF 25+. Medžiaginę dalį galima skalbti skalbyklėje.
Tinka skėčio pagrindai HUVÖN, GRYTÖ.

RAMSÖ lauko skėtis, Ø 125 cm, A90 cm, strypo
Ø 14 mm. Milteliniu būdu dažytas plienas ir 100 %
poliesterio. Audinio svoris – 140 g/m². Audinio
UPF 25+. Paprasta pritvirtinti ir perkelti. Veržimo
riba iki 35 mm.
Turkio ir šviesiai smėlinė sp.

003.895.43

6,99 €

KUGGÖ/LINDÖJA lauko skėtis, pakreipiamasis,
Ø 300 cm, A240 cm, strypo Ø 38 mm. Milteliniu
būdu dažytas aliuminis, plienas ir 100 % poliesterio.
Audinio svoris: smėlinis 200g/m², juodas ir mėlynas
180g/m². Audinio UPF 50+. Medžiaginę dalį
galima skalbti skalbyklėje. Tinka skėčio pagrindai
HUVÖN, GRYTÖ.

Balta

204.114.30

40 €

Smėlinė

192.674.62

59 €

Žydra

904.114.36

40 €

Juoda

892.678.02

59 €

Tamsiai mėlyna

492.914.46

59 €

SAMSÖ lauko skėtis, pakreipiamasis, Ø 200 cm,
Aukštis keičiamas nuo 165 iki 230 cm, strypo
Ø 32 mm. Milteliniu būdu dažytas plienas ir 100 %
poliesterio. Audinio svoris – 170 g/m². Audinio UPF
25+. Tinka skėčio pagrindai HUVÖN, GRYTÖ.
Smėlinė

503.118.15

20 €

KUGGÖ/VÅRHOLMEN lauko skėtis, pakreipiamasis,
Ø 300 cm, A240 cm, strypo Ø 38 mm. Milteliniu būdu
dažytas aliuminis, plienas ir 100 % poliesterio. Audinio
svoris – 250 g/m². Audinio UPF 50+. Medžiaginę dalį
galima skalbti skalbyklėje. Tinka skėčio pagrindai
HUVÖN, GRYTÖ.
Smėlinė

993.247.17

79 €

HÖGÖN lauko skėtis, kabamasis. Ø 270 cm,
A239 cm. Milteliniu būdu dažytas plienas ir 100 %
poliesterio. Audinio svoris 170 g/m2. Audinio UPF 25+.
Papildomai reikia įsigyti skėčio pagrindą SVARTÖ
(arba sutvirtinti jį keturiais betono blokais, kurių
bendras svoris turi būti nuo 90 kg, o vieneto dydis
mažiausiai 50×50 cm).

OXNÖ/LINDÖJA lauko skėtis, kabamasis,
pakreipiamasis. Ø 300 cm, A265 cm. Milteliniu
būdu dažytas aliuminis, plienas ir 100 % poliesterio.
Audinio svoris: smėlinis 200 g/m², juodas ir mėlynas
180g/m². Audinio UPF 50+. Medžiaginę dalį galima
skalbti skalbyklėje. Papildomai reikia įsigyti skėčio
pagrindą SVARTÖ (arba sutvirtinti jį keturiais betono
blokais, kurių bendras svoris turi būti nuo 90 kg, o
vieneto dydis mažiausiai 50×50 cm).

Balta

004.453.31

70 €

Smėlinė

692.914.50

119 €

Žydra

604.453.48

70 €

Juoda

992.914.58

119 €

Tamsiai mėlyna

892.914.54

119 €

SEGLARÖ lauko skėtis, kabamasis, pakreipiamasis.
I330×P240×A260 cm. Milteliniu būdu dažytas
aliuminis, plienas ir 100 % poliesterio. Audinio
svoris – 200 g/m². Audinio UPF 50+. Patogu sukurti
pavėsį ten, kur reikia, nes skėtį galima pasukti
360 laipsnių. Papildomai reikia įsigyti skėčio pagrindą
SVARTÖ (arba sutvirtinti jį keturiais betono blokais,
kurių bendras svoris turi būti nuo 90 kg, o vieneto
dydis mažiausiai 50×50 cm).
Smėlinė

303.878.68

189 €

OXNÖ/VÅRHOLMEN lauko skėtis, kabamasis,
pakreipiamasis. Ø 300 cm, A265 cm. Milteliniu
būdu dažytas aliuminis, plienas ir 100 % poliesterio.
Audinio svoris – 250 g/m². Audinio UPF 50+.
Medžiaginę dalį galima skalbti skalbyklėje.
Papildomai reikia įsigyti skėčio pagrindą SVARTÖ
(arba sutvirtinti jį keturiais betono blokais, kurių
bendras svoris turi būti nuo 90 kg, o vieneto dydis
mažiausiai 50×50 cm).
Smėlinė

693.257.37

139 €

Lauko skėčių pagrindai

BETSÖ/VÅRHOLMEN lauko skėtis, pakreipiamasis,
Ø 300 cm, A243 cm, strypo Ø 48 mm. Milteliniu
būdu dažytas aliuminis, plienas ir 100 % poliesterio.
Audinio svoris – 250 g/m². Audinio UPF 50+.
Medžiaginę dalį galima skalbti skalbyklėje. Tinka
skėčio pagrindai HUVÖN, GRYTÖ.

BETSÖ/LINDÖJA lauko skėtis, pakreipiamasis,
Ø 300 cm, A243 cm, strypo Ø 48 mm. Milteliniu
būdu dažytas aliuminis, plienas ir 100 % poliesterio.
Audinio svoris – 200 g/m². Audinio UPF 50+.
Medžiaginę dalį galima skalbti skalbyklėje. Tinka
skėčio pagrindai HUVÖN, GRYTÖ.

Ruda, medienos raštas,
smėlinė
Pilka, medienos raštas,
smėlinė

Ruda, medienos raštas,
193.247.21
smėlinė
Ruda, medienos raštas, juoda 293.247.25

293.203.60

119 €

093.203.56

119 €

Ruda, medienos raštas,
493.247.29
tamsiai mėlyna
Pilka, medienos raštas,
693.247.33
smėlinė
Pilka, medienos raštas, juoda 393.247.58
Pilka, medienos raštas,
tamsiai mėlyna
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193.247.40

GRYTÖ lauko skėčio pagrindas, Ø 60 cm.
Polipropileno plastikas. Tinka lauko skėčiams:
KUGGÖ/LINDÖJA, KUGGÖ/VÅRHOLMEN, BETSÖ/
LINDÖJA, BETSÖ/VÅRHOLMEN, LJUSTERÖ/HÖGÖN,
SAMSÖ. Maž. strypo Ø 30 mm, didž. strypo Ø 50 mm.
Skėčio pagrindą būtina užpildyti smėliu (reikės
apytiksliai 25 litrų (apie 35 kg)).
Tamsiai pilka

903.146.90

HUVÖN lauko skėčio pagrindas, I56×P56 cm.
Svoris 40 kg. Betonas. Tinka lauko skėčiams:
KUGGÖ/LINDÖJA, KUGGÖ/VÅRHOLMEN, BETSÖ/
LINDÖJA, BETSÖ/VÅRHOLMEN, LJUSTERÖ/HÖGÖN,
SAMSÖ.
Pilka

504.571.05

50 €

BRAMSÖN lauko skėčio pagrindas, I40×P29 cm.
Svoris 15 kg. Didž. strypo Ø 38 mm, maž. strypo
Ø 25 mm. Betonas ir plastikas. Tinka lauko skėčiams
FLISÖ.
Juoda

902.657.60

20 €

30 €

99 €
99 €
99 €
99 €
99 €
99 €

SVARTÖ lauko skėčio pagrindas, I99×P99×A11 cm.
Polipropileno plastikas. Tinka kabinamiesiems
skėčiams su kryžme. Į kiekvieną skėčio pagrindo
dalį reikia pripilti smėlio, kad pagrindas taptų
sunkus (svertų iki 90 kg). Keturioms pagrindo dalims
užpildyti prireiks beveik 64 litrų smėlio.
Tamsiai pilka

102.853.28

40 €

Visas lauko baldų ir jų priedų pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Pavėsinės, lauko skėčiai, sienelės

Pavėsinės

Ilgai ir patogiai
Sukūrėme komplektuojamą lauko skėtį, kad jo kupolą,
greičiausiai susitepančią dalį, galėtumėte skalbti
skalbyklėje. Lauko skėčio kupolas LINDÖJA tinka
skėčių rėmams KUGGÖ bei OXNÖ ir būna smėlinės,

juodos ir tamsiai mėlynos spalvos. Turimam pabodus
ar susidėvėjus, jį lengvai pakeisite nauju. Na, o skėčio
pagrindas laikys skėtį ir užtikrins jo stabilumą, kad
tingaus poilsio netemdytų nesklandumai.

Lauko skėčio komplektavimas
Pirmiausia išsirinkite lauko skėtį – pastatomąjį KUGGÖ
arba BETSÖ arba kabamąjį OXNÖ. Jie skiriasi dydžiu
ir išvaizda, todėl verta rinktis ne tik pagal grožį, bet
Išsirinkite skėčio rėmą

ir pagal turimą vietą. Vienas iš kabamųjų skėčių
privalumų – nėra strypo, kuris kartais užstoja vaizdą.

Išsirinkite kupolą

Išsirinkite pagrindą

KARLSÖ pavėsinė su užuolaidomis, balta. Milteliniu
būdu dažytas plienas ir 100 % poliesterio. Audinio
UPF 50+. Dera su tinkleliu LAPPÖN.

P300×G300×A258 cm

304.114.58

149 €

AMMERÖ pavėsinė, tamsiai rudos ir smėlinės
spalvos. Milteliniu būdu dažytas plienas ir 100 %
poliesterio. Audinio UPF 50+. Dera su tinkleliu
LAPPÖN.
P300×G300×A260 cm

601.988.47

215 €

Širmos ir tinkleliai
DYNING balkoninė širma, I250×A80 cm. 100 %
poliesterio. Audinio UPF 25+. Saugo nuo saulės, vėjo
ir pašalinių akių.
Balta

803.407.84 12,99 €

Juoda

803.380.12 12,99 €

arba

Kaip derinti?

SOLIG tinklelis, Ø 150 cm, A300 cm.
100 % poliesterio.

Galite rinktis iš jau sukomplektuotų lauko skėčių arba
susikurti savo derinį. Sudarėme šią lentelę, kad jums
būtų lengviau.

Daugiau apie kiekvieną iš šių prekių galite paskaityti
ankstesniuose pirkėjo gido puslapiuose.

Lauko skėčio rėmas
KUGGÖ
pilka

BETSÖ
ruda, medienos
raštas;
pilka medienos
raštas

OXNÖ
pilka

Balta

11,99 €

LAPPÖN tinklelis. Tinka 300×300 cm ir 300×400 cm
pavėsinėms AMMERÖ bei KARLSÖ. Aukštis 205 cm.
100 % poliesterio.

Balta

Skėčio kupolas

101.481.57

30 €

202.877.08

Skėčių uždangalai

LINDÖJA
juoda, tamsiai mėlyna,
smėlinė

Vandeniui nelaidūs uždangalai TOSTERÖ saugos
lauko skėtį nuo lietaus, saulės, purvo, dulkių,
žiedadulkių.

VÅRHOLMEN
smėlinė
Skėčio pagrindas
HUVÖN
pilka

—

GRYTÖ
tamsiai pilka

—

SVARTÖ
tamsiai pilka

—

—

TOSTERÖ skėčio uždangalas, ilgis 220 cm, didž.
Ø 38 cm, maž. Ø 35 cm. Tinka lauko skėčiams
OXNÖ/LINDÖJA, SEGLARÖ, KARLSÖ (kabamasis),
BAGGÖN, LÅNGHOLMEN, LJUSTERÖ.
Juoda
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003.245.61 14,99 €
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Lauko
šviestuvai
Įžiebkite naktį
Nebūtina grįžti į kambarius vos saulei nusileidus – įjunkite kelis lauko šviestuvus ir tęskite
pasisėdėjimą. Pas mus rasite įvairaus dizaino kabamųjų, stalinių ir grindinių šviestuvų,
lauko girliandų, žibintų. Beveik visi šviestuvai SOLVINDEN veikia saulės baterijomis,
saulės šviesą verčiančias elektros energija. Jiems nereikia laidų ir kištukų, o jums –
mokėti už šviesą.
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Lauko šviestuvai

Lauko šviestuvai

Staliniai ir grindiniai šviestuvai

SOLVINDEN LED šviestuvas, veikia saulės energija.
Pusrutulio formos, balta.
Ø 27 cm, A18 cm

604.517.49

13,99 €

Ø 18 cm, A11 cm

404.517.50

8,99 €

SOLVINDEN į žemę įsmeigiamas LED šviestuvas,
veikia saulės energija.

Kabamieji šviestuvai

SOLVINDEN stalinis LED šviestuvas, veikia saulės
energija, aukštis 30 cm.
Metalinis tinklelis

404.516.94

17,99 €

SOLVINDEN stalinis LED šviestuvas, veikia saulės
energija, bendras aukštis 40 cm.

SOLVINDEN stalinis LED šviestuvas, veikia
baterijomis, aukštis 30 cm.
Skaidrus stiklas

404.550.55

17,99 €

SOLVINDEN grindinis LED šviestuvas, veikia saulės
energija.

Cilindro formos

304.614.05

4,99 €

A42 cm, žalias stiklas

904.517.00

29,99 €

Varpelio formos, balta

104.517.04

11,99 €

A42 cm, skaidrus stiklas

504.614.09

29,99 €

Snieguolės formos, balta

004.517.47

11,99 €

A30 cm, baltas plastikas

704.517.01

17,99 €

Tulpės formos, rožinė

804.517.48

12,99 €

Rožinė

004.517.52

24,99 €

SOLVINDEN kabamasis LED šviestuvas,
veikia saulės energija, apvalus, Ø 22 cm,
bendras aukštis 19 cm.

SOLVINDEN kabamasis LED šviestuvas,
veikia saulės energija, apvalus, Ø 30 cm,
bendras aukštis 26 cm.

SOLVINDEN kabamasis LED šviestuvas,
veikia saulės energija, apvalus, Ø 45 cm,
bendras aukštis 40 cm.

Balta

604.516.26

6,99 €

Balta

504.516.22

6,99 €

Balta

304.516.18

9,99 €

Rožinė

904.516.58

6,99 €

Auksinė

404.516.70

7,99 €

Gėlių raštas

204.516.66

9,99 €

Oranžinė

104.516.62

5,99 €

Dryžiai

604.516.74

7,99 €

SOLVINDEN kabamasis LED šviestuvas,
veikia saulės energija, ovalus, Ø 30 cm,
bendras aukštis 60 cm.

SOLVINDEN kabamasis LED šviestuvas,
veikia saulės energija, ovalus, Ø 23 cm,
bendras aukštis 43 cm.

SOLVINDEN kabamasis LED šviestuvas,
veikia saulės energija.

Balta

704.516.78

9,99 €

Balta

904.516.82

9,99 €

A46 cm, rožinė

104.530.29

11,99 €

Palmių raštas

004.516.86

13,99 €

Žalia

204.516.90

7,99 €

A35 cm, balta

904.530.30

9,99 €

STORHAGA stalinis LED šviestuvas. Šviestuvo
dizainas – kaip senovinės žibalinės lempos. Jį galite
naudoti kambaryje ir lauke, jis veikia baterijomis arba
įjungtas į kištukinį lizdą, o šviesos ryškumą galima
reguliuoti. Balkone ir terasoje tiks idealiai.
403.944.39

39,99 €

Žibintai

BORRBY forminės žvakės žibintas, vidaus ir lauko.
Plienas ir stiklas. I15×P15 cm.
A28 cm, juoda

101.561.09

4,99 €

Tinka žvakės skridininiuose indeliuose.

A28 cm, balta

302.701.42

4,99 €

A26 cm, balta

A44 cm, juoda

701.561.11

12,99 €

A44 cm, balta

902.701.44

12,99 €
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ROTERA skridininės žvakės žibintas,
vidaus ir lauko, A21 cm.

GOTTGÖRA žibintas, vidaus ir lauko.
Milteliniu būdu dažytas plienas ir stiklas.
103.414.71

5,99 €

Balta

301.229.86

2,49 €

Juoda

101.229.87

2,49 €

Visas apšvietimo prekių pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Lauko šviestuvai

Lempučių girliandos ir jų papuošimai

LEDLJUS 12 LED lempučių girlianda, veikia baterijomis. Laido ilgis 3,2 m.
Juoda

003.574.29

3,49 €

LEDLJUS 24 LED lempučių girlianda. Laido ilgis 7,5 m.
Juoda

603.574.31

10,99 €

SOLVINDEN 12 LED lempučių girlianda, veikia baterijomis,
bendras ilgis 4,9 m.
Marga

UTSUND 12 LED lempučių girlianda, veikia baterijomis. Laido ilgis 4,9 m.
Juoda

004.211.33

13,99 €

704.530.31

SOLVINDEN 12 LED lempučių girlianda,
bendras ilgis 8,4 m.
11,99 €

004.214.06

19,99 €

Juoda

804.211.48
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24,99 €

29,99 €

Marga

504.530.51

19,99 €

SOLVINDEN 12 LED lempučių girlianda, veikia saulės energija,
tulpės formos, bendras ilgis 5 m.
Rožinė

504.530.46

14,99 €

Auksinė

304.530.47

17,99 €

SVARTRÅ 12 LED lempučių girlianda. Laido ilgis 8,4 m.
Juoda

503.908.22

29,99 €

SOLVINDEN 12 LED lempučių girlianda, veikia saulės energija,
bendras ilgis 5 m.
SOLVINDEN 24 LED lempučių girlianda.

404.530.37

UTSUND 24 LED lempučių girlianda. Laido ilgis 10,9 m.

SOLVINDEN 24 LED lempučių girlianda, veikia saulės energija,
bendras ilgis 7 m.
SOLARVET 24 LED lempučių girlianda. Padeda taupyti energiją ir tausoja
aplinką – saulės baterija paverčia saulės šviesą elektros energija. Paprasta
naudoti, nereikia laidų ir kištukų. Rinkinyje yra viena įkraunamoji AA tipo,
1,2 V baterija, skirta saulės energiją naudojantiems gaminiams. Laido ilgis
7,3 m.

Marga

SOLVINDEN 24 LED lempučių girlianda.

Deimantai, mėlyna

004.530.39

17,99 €

SOLVINDEN 12 LED lempučių girlianda, veikia baterijomis,
bendras ilgis 3,6 m.
Geltona

304.530.52

9,99 €

Visas apšvietimo prekių pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Lauko grindų danga

Lauko grindų danga
ir kilimai
Keiskite ir atnaujinkite
Kartais užtenka patiesti kilimą, kad kambarys nušvistų naujomis spalvomis.
Tas pats galioja ir lauko poilsio erdvei. Naudodami lauko grindų dangą RUNNEN,
MÄLLSTEN arba ALTAPPEN visiškai atnaujinsite balkono ar terasos grindis, išklosite dalį
poilsiavietės. Ją lengva sudėti ir taip pat nesunku išrinkti, nes plokštelės sujungiamos
tarpusavyje be jokių įrankių. Galite derinti skirtingas arba naudoti vieną ir tą pačią –
variantų labai daug.
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Jei norite greitai patobulinti ir atnaujinti poilsio
kampelį, rinkitės IKEA grindų dangą. Galite rinktis
iš kelių variantų. Pavyzdžiui, naująją marokietiško

stiliaus grindų dangą iš vandeniui nelaidžios keramikos
MÄLLSTEN. Ji gražiai atrodo viena ir derinyje su visų
rūšių grindų danga RUNNEN.

Personalizuota grindų danga

+

Grindų danga MÄLLSTEN
(apatinė ir viršutinė dalys).

+
Grindų danga MÄLLSTEN
(apatinė ir viršutinė dalys).

+

+
RUNNEN

+
RUNNEN

RUNNEN

+

Grindų danga MÄLLSTEN
(apatinė ir viršutinė dalys).

Visas grindų dangų pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Lauko kilimai
Kiek pakuočių reikės?
Apskaičiuokite, kokį plotą reikia
iškloti: ilgį padauginkite iš pločio.
Pavyzdžiui, plotis 3 m × ilgis 5 m =
15 m².
Apskaičiuokite plotą kampuose,
aplink kolonas bei panašiose
vietose ir atimkite gautą skaičių iš
ploto sumos.
Pavyzdžiui, kampo plotis
0,5 m × ilgis 1,0 m = 0,5 m²
15 m² – 0,5 m² = 14,5 m²
Padalinkite gautą skaičių iš 0,81 ir
suapvalinkite, kad grindų plytelių
tikrai užtektų.
Pavyzdžiui,
14,5 m² ÷ 0,81 = 17,90
Iš viso 18 pakuočių.

Keletas paruoštų skaičiavimų:
Plotas

Pakuočių
skaičius

Kaina iš viso
(RUNNEN
rudai
beicuota
akacijos
mediena)

Kaina iš viso
(RUNNEN
tamsiai
pilkas
plastikas)

Kaina iš viso
(RUNNEN
dirbtinė
žolė)

Kaina iš viso Kaina iš viso
(MÄLLSTEN
(MÄLLSTEN
pilka ir balta; pilka)
mėlyna ir
balta)

Kaina iš viso
(ALTAPPEN
šviesiai
pilkas
plastikas)

2 m2

3 pakuotės

56,97 €

50,97 €

89,97 €

59,97 €

53,97 €

29,97 €

5 m2

7 pakuotės

132,93 €

118,93 €

209,93 €

139,93 €

125,93 €

69,93 €

MORUM lygaus audimo kilimas, vidaus ir lauko.
P200×I300 cm. Viršus – 100 % polipropileno. Apačia –
sintetinis lateksas.

7 m2

9 pakuotės

170,91 €

152,91 €

269,91 €

179,91 €

161,91 €

89,91 €

Smėlinė

801.982.95

89 €

Smėlinė

202.035.63

59 €

10 m2

13 pakuočių

246,87 €

220,87 €

389,87 €

259,87 €

233,87 €

129,87 €

Tamsiai pilka

301.982.93

89 €

Tamsiai pilka

402.035.57

59 €

12 m2

15 pakuočių

284,85 €

254,85 €

449,85 €

299,85 €

269,85 €

149,85 €

18 m2

23 pakuotės 436,77 €

390,77 €

689,77 €

459,77 €

413,77 €

229,77 €

20 m2

25 pakuotės 474,75 €

424,75 €

749,75 €

499,75 €

449,75 €

249,75 €

25 m2

31 pakuotė

588,69 €

526,69 €

929,69 €

619,69 €

557,69 €

309,69 €

30 m2

37 pakuotės 702,63 €

628,63 €

1 109,69 €

739,63 €

665,63 €

369,63 €

MORUM lygaus audimo kilimas, vidaus ir lauko.
P160×I230 cm. Viršus – 100 % polipropileno. Apačia –
sintetinis lateksas.

HODDE lygaus audimo kilimas, vidaus ir lauko.
100 % polipropileno. Pilkšvai juoda.
P200×I300 cm

202.987.97

99 €

1

SKELUND lygaus audimo kilimas, vidaus ir lauko.
200×250 cm. 100 % polipropileno.
Žalia ir smėlinė

004.458.98

89 €

RODELUND lygaus audimo kilimas, vidaus ir lauko.
200×250 cm. Dvipusio naudojimo; galima vartyti, kad
tolygiai dėvėtųsi ir ilgiau tarnautų.
100 % polipropileno.
Smėlinė

504.458.91

89 €

SVALLERUP lygaus audimo kilimas, vidaus ir lauko.
100 % polipropileno. Dvipusio naudojimo; galima
vartyti, kad tolygiai dėvėtųsi ir ilgiau tarnautų.
P200×I200 cm

504.352.17

69 €

RUNNEN lauko grindų danga, 0,81 m², 9 plokštelės. Vienos I30×P30×A2 cm.
Galite derinti su kitomis grindų dangomis RUNNEN ir MÄLLSTEN.

2

16,99 €

Tamsiai pilkas plastikas

902.381.11

Beicuota akacijos mediena

902.342.26

18,99 €

Dirbtinė žolė

503.131.31

29,99 €

SKARRILD lygaus audimo kilimas, vidaus ir lauko.
balta, juoda. 100 % polipropileno. Dvipusio naudojimo; galima vartyti, kad tolygiai dėvėtųsi ir ilgiau
tarnautų.
MÄLLSTEN lauko grindų danga, 0,81 m², 9 plokštelės. Vienos I30×P30×A2 cm.
Keramika ir plastikas. Galite derinti su kitomis grindų dangomis MÄLLSTEN ir
RUNNEN. Rinkinyje yra: 9 viršutinės ir 9 apatinės lauko grindų dangos dalys
(vienos plokštelės dydis 30×30 cm).

Grindų plyteles RUNNEN ir
ALTAPPEN galima trumpinti
ir kitaip formuoti, kad tiktų
kampuose, nišose, aplink kolonas.
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Pilka ir balta

493.204.01

19,99 €

Mėlyna ir balta

293.203.84

19,99 €

Pilka

893.204.04

17,99 €

ALTAPPEN lauko grindų danga, 0,81 m2, 9 plokštelės. Vienos I30×P30×A0,6 cm.
Polipropileno plastikas. Su kitomis grindų dangomis nederinama.
Šviesiai pilka

904.208.98

9,99 €

P160×I230 cm

504.351.99

SOMMAR 2020 lygaus audimo kilimas, vidaus ir
lauko. 170×240 cm. 100 % polipropileno.
Dryžuotas, žalia ir balta

804.650.95

39,99 €

SOMMAR 2020 lygaus audimo kilimas, vidaus ir
lauko. 70×100 cm. 100 % polipropileno.
Dryžuotas, rožinė ir geltona

004.675.07

9,99 €

59 €

Kiliminis takas

MORUM lygaus audimo kilimas, vidaus ir lauko.
P80×I200 cm. Viršus – 100 % polipropileno. Apačia –
sintetinis lateksas.
Tamsiai pilka

102.035.73 24,99 €

Visas grindų dangų pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Virtuvė lauke

Virtuvė
lauke
Kurkite ir kepkite
Keptos daržovės, žuvys, vaisiai – koks šios dienos patiekalas? Jei dairotės kepsninės,
atkreipkite dėmesį į KLASEN. Ji ne itin didelė, bet puiki: su termometru, aukštos kokybės
plieninėmis grotelėmis, ištraukiamuoju pelenų padėklu, riebalų surinkimo indu ir
nekaistančiomis rankenomis. Komplektuojama su atskirai parduodamu vežimėliu, kad
būtų patogiau naudotis, prižiūrėti ir šalia laikyti maisto ruošimo įrankius. Kepsninės
uždangalas TOSTERÖ padės išlaikyti ją švarią, saugos nuo žiedadulkių. Mėgstantiems
aktyvų laisvalaikį ir karštą maistą rekomenduojame kilnojamąją anglinę kepsninę
KORPÖN – ją paprasta neštis į parką, prie ežero ar jūros.

Anglimis kūrenama kepsninė
Kepant ant tradicinės kepsninės maistas įgauna
nepakartojamą dūmo aromatą. Anglimis ar briketais
galite padalinti kepimo paviršių į labai karštą ir mažiau
karštą, taip praplėsdami savo kulinarines galimybes –
ant kepsninės iškeptumėte picą ar net azijietiškų
patiekalų kiniškoje keptuvėje. Anglinė kepsninė įkaista
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labiau už dujinę, bet lėčiau. Rekomenduojame užkūrus
kepsninę palaukti bent 30–40 minučių arba tol, kol
anglys pasidengs pilkais pelenais, ir tik tada kepti.
Kaitra reguliuojama kepsninės gaubte ir priekinėje
dalyje esančiomis vėdinimo angomis. Baigus kepti reikia
uždaryti gaubtą ir vėdinimo angas, kad anglys užgestų.
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Galite rinktis mūsų siūlomus derinius arba susikurti savo

Anglinės kepsninės

Siūlome keletą paruoštų derinių, tačiau neribojame jūsų kūrybiškumo –
visada galite susikurti derinį patys.

KLASEN

+
Rėmas

+
rėmas

+

+
spintelė

viršutinės
lentynos,
70×50 cm

=
įstatomoji anglinė
kepsninė

Anglinė kepsninė KLASEN, nerūdijantis plienas. P74×G57×A109 cm.

Rinkinyje:
Nerūdijantis plienas

Anglinė kepsninė: visos dalys ir jų kainos

KLASEN įstatomoji anglinė kepsninė.
Kartu reikia įsigyti rėmą KLASEN arba ÄPPLARÖ.
Juoda

504.122.25

140 €

KLASEN rėmas, 70×50 cm.
Nerūdijantis plienas

Vežimėlis KLASEN, P74×G57×A90 cm.

892.818.36

209 €

Nerūdijančio plieno viršutinė lentyna

499.318.02

119 €

Beicuota medinė viršutinė lentyna

290.334.15

89 €

ÄPPLARÖ rėmas, 77×58 cm.
602.333.13

69 €

Rudas beicas

902.880.40

69 €

Anglinė kepsninė su vežimėliu KLASEN, P144×G57×A109 cm.
Rinkinyje:
Nerūdijančio plieno viršutinė lentyna

392.818.34

328 €

Beicuota medinė viršutinė lentyna

792.818.32

298 €

ÄPPLARÖ/KLASEN
ÄPPLARÖ spintelė, 77×58 cm. Reikalinga 70×50 cm
viršutinė lentyna KLASEN.
Rudas beicas

603.128.57

99 €

KLASEN viršutinė lentyna, 70×50 cm.
Rudas beicas

702.926.94

20 €

Nerūdijantis plienas

502.421.72

50 €

KORPÖN kilnojamoji anglinė kepsninė,
užlenkiamos kojelės. Nerūdijantis plienas,
emaliuotas plienas ir milteliniu būdu dažytas plienas.
Juoda

502.834.31

19,99 €

Virtuviniai reikmenys

Anglinė kepsninė ÄPPLARÖ/KLASEN, beicuotos akacijos rėmas.
P77×G58×A109 cm.
492.818.38

GRILLTIDER kepsninės įrankiai, 3 vnt.
Nerūdijantis plienas ir plastikas.
104584.18

GRILLTIDER buteliai, 2 vnt., 330 ml.
Skaidrus plastikas.
5,99 €

804.446.06

2,49 €

Vežimėlis ÄPPLARÖ/KLASEN, P77×G58×A90 cm.
Rinkinyje:
209 €

GRILLTIDER iešmai, 4 vnt.
Nerūdijantis plienas.
004.584.85
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7,99 €

804.583.87

4,99 €

119 €

490.484.06

89 €

3,99 €

304.584.03

Anglinė kepsninė su vežimėliu ir spintele ÄPPLARÖ/KLASEN,
P217×G58×A109 cm.

Rinkinyje:

GRILLTIDER rūkymo dėžutė kepsninei.
Nerūdijantis plienas.
004.584.90

490.484.11

Beicuota medinė viršutinė lentyna

GRILLTIDER kepsninės grotelių plovimo šepetys.
Galvanizuotas plienas, nerūdijantis plienas ir
plastikas.

Spintelė ÄPPLARÖ/KLASEN,
P77×G58×A90 cm.
GRILLTIDER mėsainių presas.
Aliuminis.

Nerūdijančio plieno viršutinė lentyna

7,99 €

Nerūdijančio plieno viršutinė lentyna

091.299.99

149 €

Beicuota medinė viršutinė lentyna

991.299.90

119 €

Rinkinyje:
Nerūdijančio plieno viršutinė lentyna

992.289.66

477 €

Beicuota medinė viršutinė lentyna

492.796.23

417 €

Visas lauko prekių pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Sodininkystė
Augalų galia
Augalai teikia žmogui laimės ir gerina savijautą. Juos auginti galima beveik visur: ant
palangės kambaryje, balkone, lauke prie namo. Reikmenų, reikalingų žaliajam kampeliui
apsodinti ir puoselėti – įvairaus dizaino ir dydžio kambarinių, lauko ir kambarinių-lauko
vazonų, sodo įrankių, vandens purkštukų, laistytuvų, šiltnamių, augalų stovų, pinučių –
įsigysite pas mus. Kaip ir natūralių bei kokybiškų dirbtinių augalų FEJKA.
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Sodininkystė

Sodininkystė

Sodininko įrankiai

Vazonai

JACKFRUKT prieskoninių žolelių žirklės.
Turkio spalva

104.523.55

3,99 €

SOCKER laistytuvas, vidaus ir lauko.
Milteliniu būdu dažytas plienas.
Turkio spalva, 1 l

604.523.10

SOCKER kibiras-vazonas, vidaus ir lauko.
Galvanizuotas plienas.

TOMAT purkštukas, 350 ml.
Plastikas.
Balta

403.712.54

0,99 €

Turkio spalva

604.523.48

0,99 €

Rausvai raudona

804.523.47

0,99 €

SOCKER laistytuvas, vidaus ir lauko.
Galvanizuotas plienas.
5,99 €

2,6 l

701.556.73

Turkio spalva, 10 l, A27 cm

504.523.44

BOYSENBÄR vazonas, vidaus ir lauko. Ø 15 cm.
Betonas. Yra daugiau dydžių.
7,99 €

SOCKER augalų perkėlimo padėklas, Ø 31 cm,
vidaus ir lauko. Galvanizuotas metalas.
3,99 €

101.556.66

404.592.56

5,99 €

CITRONMELISS vazonas, vidaus ir lauko. Ø 19 cm.
Galvanizuotas metalas. Yra daugiau dydžių.

4,99 €

704.644.97

CITRONSYRA vazonas, vidaus ir lauko. Ø 12 cm.
Emaliuotas plienas. Yra daugiau dydžių.
603.873.86

CITRONMELISS vazonas, vidaus ir lauko. 19 cm.
Milteliniu būdu dažytas plienas.

3,99 €

INGEFÄRA lauko vazonas su lėkštute, Ø 15 cm.
Terakota (raudonasis molis). Yra daugiau dydžių.

3,49 €

302.580.41

301.556.70

603.956.16

3,49 €

RÅGKORN vazonas, vidaus ir lauko. Ø 32 cm.
Plastikas. Yra daugiau dydžių.

2,49 €

SOCKER vazonas, vidaus ir lauko. 24 cm.
Galvanizuotas metalas. Yra daugiau dydžių.

504.645.06 11,99 €

NYPON vazonas, vidaus ir lauko. Ø 15 cm. Plastikas
(maž. 70 % perdirbto). Yra daugiau dydžių.

404.075.59

24,49 €

FÖRENLIG vazonas, vidaus ir lauko. Polipropileno
plastikas.
3,99 €

9 cm

704.548.13

0,99 €

12 cm

004.548.21

1,49 €

24 cm

404.548.19

8,99 €

Sezoniniai vazonai

LAUKO AUGALAI
Parduotuvės IKEA
pirmame aukšte esančiame
Augalų skyriuje rasite didelį
sezoninių augalų pasirinkimą.
KAKIPLOMMON vazonas, vidaus ir lauko.
Galvanizuotas plienas. Turkio spalva.
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BÄRMÅLLA vazonas, vidaus ir lauko.
Akmens keramika. Melsvai žalia.

Ø 9 cm

104.523.41

1,29 €

Ø 12 cm

904.523.37

1,89 €

Ø 19 cm

004.527.42

11,99 €

Visas augalų ir vazonų pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Sodininkystė

Sodininkystė

Šiltnamiai, augalų stovai, pinučiai

Dirbtiniai augalai

FEJKA dirbtiniai augalai su vazonėliais, 3 vnt.,
vidaus ir lauko. Ø 6 cm.
Sukulentas
HYLLIS lentyna su uždangalu, vidaus ir lauko.
P60×G27×A74 cm. Galvanizuotas plienas ir 100 %
polietileno.
Permatoma

692.859.39 12,99 €

HYLLIS lentyna su uždangalu, vidaus ir lauko.
P60×G27×A140 cm. Galvanizuotas plienas ir 100 %
polietileno.
Permatoma

992.917.45

15,99 €

203.953.31

3,79 €

Šviesiai ruda

102.586.69

702.586.71

18,99 €

302.586.73

5,99 €

Žalia ir violetinė

203.495.32

2,49 €

003.953.08

9,99 €

FEJKA dirbtinis vazoninis augalas, vidaus ir lauko.
Ø 12 cm.
Vėdrynas

003.952.90

5,99 €

FEJKA dirbtinis vazoninis augalas, vidaus ir lauko.
Ø 15 cm.
Eukaliptas

404.523.68 19,99 €

SVARTPEPPAR augalų stovas, vidaus ir lauko.
Ø 26 cm. Milteliniu būdu dažytas plienas.

ASKHOLMEN gėlių lovelis. I62×P39×A38 cm.
Beicuota akacijos mediena.
Šviesiai ruda

403.495.31

16,99 €

Benjamino fikusas

Šviesiai ruda

Kabamasis

FEJKA dirbtinis augalas, vidaus ir lauko. 26×26 cm.

ASKHOLMEN augalų stovas. P45×G29×A116 cm.
Beicuota akacijos mediena.

FEJKA dirbtinis vazoninis augalas, vidaus ir lauko.
Ø 12 cm.

ASKHOLMEN pinučiai. P72×G3×A190 cm. Beicuota
akacijos mediena.

FEJKA dirbtinis vazoninis augalas,
vidaus ir lauko. Ø 9 cm.

24,99 €

Juoda

804.510.84

6,99 €
FEJKA dirbtinis vazoninis augalas su vazonu,
vidaus ir lauko. Ø 18 cm.
Lotosas

204.523.93

19,95 €

SOCKER gėlių lovelis su laikikliu. P19×I51×A12 cm.
Turkio spalva

004.523.27

12,99 €
FEJKA dirbtinis vazoninis augalas, vidaus ir lauko.
Ø 19 cm.
Monstera

403.952.88 39,99 €

KRYDDPEPPAR augalų stovas, vidaus ir lauko.
Rožinė, I33×P33×A54 cm

404.219.61

14,99 €

Žalia, I33×P33×A65 cm

204.219.62

17,99 €

Smėlinė, I66×P29×A65 cm

004.219.58

17,99 €
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FEJKA dirbtinis vazoninis augalas, vidaus ir lauko.
Ø 19 cm.
Palmė

104.527.70 39,99 €

Visas augalų ir vazonų pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Tvarkingas daiktų
laikymas lauke
Visai tai gausybei daiktų
Padarykite vietos poilsiui. Pagalvėlėms, indams, žaislams, sporto reikmenims laikyti
rinkitės ne tik talpias lentynas, spinteles, suolus-daiktadėžes ar vežimėlius, bet ir lauko
dėžes bei sieninius kabliukus (kartais nedideli sprendimai būna veiksmingiausi). Žinoma,
labai patogu turėti atvirą lentyną, nes joje sudėti daiktai visuomet po ranka, spintelėse
paprasta paslėpti netvarką, suolas su dėže yra dvigubai naudingas, nes skirtas sėdėti ir
tinka lauko pagalvėlėms ar apklotams laikyti, o krepšiai ir dėžė TOSTERÖ saugo daiktus
nuo dulkių ir visokio oro. Pastarojo nesupakuosite, tačiau juo lengviau mėgausitės
tvarkingoje aplinkoje.
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Tvarkingas daiktų laikymas lauke

Tvarkingas daiktų laikymas lauke

Lentynos ir spintelės

Suolai-daiktadėžės

HYLLIS lentyna, vidaus ir lauko. P60×G27×A74 cm.
Galvanizuotas plienas.
Pilka

002.785.78

11,99 €

HYLLIS lentyna su uždangalu, vidaus ir lauko.
P60×G27×A140 cm. Galvanizuotas plienas ir 100 %
polietileno.
Permatoma

992.917.45

15,99 €

LÄCKÖ lentyna, P61×G32×A160 cm.
Milteliniu būdu dažytas plienas.
Pilka

201.518.37

29,99 €

ÄPPLARÖ suolas-dėžė su sienele ir lentynomis,
P80×G44×A158 cm. Beicuota akacijos mediena ir
galvanizuotas plienas.
Rudas beicas

HYLLIS lentyna, vidaus ir lauko.
P60×G27×A74 cm. Galvanizuotas plienas.
Pilka

304.283.26

9,99 €

HYLLIS lentyna su uždangalu, vidaus ir lauko.
P60×G27×A74 cm. Galvanizuotas plienas,
100 % polietileno.
Permatoma

692.859.39

12,99 €

JOSEF spintelė, vidaus ir lauko. P40×G35×A86 cm.
Milteliniu būdu dažytas ir galvanizuotas plienas.
Tamsiai pilka

001.689.90

298.979.79

92,99 €

Rudas beicas

902.342.07

99 €

Lauko dėžės ir krepšiai

39,99 €

TOSTERÖ dėžė, P129×G44×A79 cm.
Juoda
KOLBJÖRN spintelė, vidaus ir lauko.
P80×G35×81 cm. Milteliniu būdu dažytas
galvanizuotas plienas.

ÄPPLARÖ suolas-dėžė, P128×G57×A55 cm. Beicuota
akacijos mediena. Viduje užteks vietos pagalvėlių
krepšiui TOSTERÖ.

104.114.40

TOSTERÖ pagalvėlių krepšys, P116×G49×A35 cm.
Telpa 128×57 cm suoluose su daiktadėžėmis ÄPPLARÖ.
39,99 €

Juoda

202.923.28 19,99 €

TOSTERÖ pagalvėlių krepšys, P62×G62×A25 cm.
Telpa vienvietėse sofų dalyse SOLLERÖN.
Juoda

604.098.21 14,99 €

KOLBJÖRN lentyna, vidaus ir lauko.
P80×G35×A81 cm. Milteliniu būdu dažytas
galvanizuotas plienas.

Smėlinė

304.092.95

69 €

Smėlinė

604.092.94

49 €

Žalia

004.503.47

69 €

Žalia

404.503.50

49 €
KLÄMTARE dėžė su dangčiu, vidaus ir lauko.
Polipropileno plastikas. Tamsiai pilka.

ÄPPLARÖ spintelė, P77×G58×A90 cm.
Rinkinyje yra
viršutinė nerūdijančio plieno
lentyna
viršutinė beicuota lentyna

TORDH lauko lentyna, P150×G35×A90–161 cm.
Akacijos mediena.

091.299.99

149 €

991.299.90

119 €

Rudas beicas

193.164.91

114 €

693.164.17

102.923.62

5,99 €

58×45×30 cm

702.923.64

9,99 €

Lauko kabyklos

TORDH lauko lentyna, P120×G35×A161 cm.
Akacijos mediena.
Rudas beicas

27×45×15 cm

94,50 €

Vežimėliai
SKRÄLL kablys, vidaus ir lauko. Milteliniu būdu
dažytas plienas. P6,5×G30×A12 cm.
403.501.43

ÄPPLARÖ/KLASEN vežimėlis, P77×G58×A90 cm.
Beicuota akacijos mediena ir nerūdijantis plienas.

KLASEN vežimėlis, P74×G57×A90 cm.
Beicuota akacijos mediena ir nerūdijantis plienas.

Rinkinyje yra:
viršutinė nerūdijančio plieno
lentyna
viršutinė beicuota lentyna

Rinkinyje yra:
viršutinė nerūdijančio plieno
lentyna
viršutinė beicuota lentyna
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490.484.11

119 €

490.484.06

89 €

499.318.02

119 €

290.334.15

89 €

2,49 €

VAJERT kabykla su 4 kabliukais, vidaus ir lauko.
Milteliniu būdu dažytas plienas ir cinkas.
703.501.51

9,99 €

Visas lauko baldų ir jų priedų pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Skalbinių priežiūra lauke

Džiovyklos

Skalbinių priežiūra
lauke
MULIG džiovykla, vidaus ir lauko. I173×P57×A103 cm.
Milteliniu būdu dažytas plienas.
Balta

502.287.55

FROST džiovykla, vidaus ir lauko. I34×P59×A93 cm.
Plienas.
19,99 €

Balta

402.448.31

14,99 €

Saulės ir vėjo nugairinti
Jei vienoje lauko erdvėje turite tilpti kartu su skalbiniais, pasistenkite ją padaryti
maksimaliai patogią. Pas mus rasite sulankstomųjų džiovyklų, kurios neužims vietos,
kol bus nenaudojamos, ir lauko krepšių bei pakabų skalbiniams tvarkyti ir džiaustyti.
Džiūdami lauke skalbiniai įgauna nepakartojamos gaivos ir lėčiau dėvisi, nei džiovinant
automatinėje džiovyklėje, o sąskaitos už elektrą apmažėja. Vasariški orai stebuklingai
veikia viską aplinkui!

JÄLL džiovykla, vidaus ir lauko. I79×P40×A82 cm. Milteliniu būdu dažytas
plienas ir plastikas.
Balta

802.428.92

5,99 €

Skalbinių krepšys, pakabai, segtukai

TORKIS lankstus skalbinių krepšys, vidaus ir lauko. 35 litrai.
P58×G38×A28 cm. Polietileno plastikas.
Mėlyna
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803.392.24

STAJLIG pakabai, 5 vnt., vidaus ir lauko.
4,99 €

Balta

002.914.19

3,99 €

Visas lauko prekių pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Priežiūra
Baldai, kuriems reikia mažai
priežiūros
Aliuminis, plastikas, plastikinis
rotangas ir plienas – tai medžiagos,
iš kurių gaminami lengvai valomi
lauko baldai. Nešvarumams nuo jų
nuplauti užtenka vandens ir trupučio
švelnaus ploviklio. Pasibaigus sezonui
nenaudojamus lauko baldus uždenkite
specialiais uždangalais ir padėkite vėsioje,
sausoje vietoje (garaže, rūsyje, priestate).
Įprastus plastikinius ir pintus plastikinius
baldus reikia saugoti nuo šalčio, nes gali
sutrūkinėti.
Baldai, kuriems reikia truputį daugiau
priežiūros
Baldams iš akacijos, pušies, eukalipto
ar kitokios masyvinės medienos reikia
truputį daugiau dėmesio, nes mediena
yra natūrali medžiaga. Nešvarumus
nuo lauko baldų nuplaukite vandeniu
su trupučiu švelnaus ploviklio. Sezonui
pasibaigus laikykite juos vėsioje, sausoje
vietoje patalpoje, uždengę specialiais
uždangalais. Dar gamykloje visi mūsų
mediniai lauko baldai padengiami beicu
arba dažais, tačiau ilgainiui juos reikės
perdažyti ar perbeicuoti, kad neskeldėtų
ir neišsausėtų. Kaip dažnai, priklauso nuo
baldų laikymo vietos, naudojimo ir kitų
veiksnių. Pavyzdžiui, po atviru dangumi
laikomus baldus būtina perbeicuoti
pastebėjus, kad lietaus lašai susigeria į
medieną užuot likę paviršiuje. Jei dažyti
baldai atrodo pablukę ar pernelyg
nusidėvėję, perdažykite juos lauko
darbams skirtais dažais.
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Lauko skėčių priežiūra
Visada suskleiskite skėtį, kai
nenaudojamas, kad nenukentėtų nuo
vėjo. Bent kartą per metus skėtį išplaukite
(žr. priežiūros nurodymus ant etiketės),
naudokite specialų uždangalą, pavyzdžiui,
TOSTERÖ, kuris saugos nuo purvo, dulkių,
žiedadulkių ir lietaus. Skėtį laikykite
sausoje, vėsioje vietoje patalpoje. Prieš
užmaudami uždangalą palaukite, kol
skėtis bus visiškai sausas.
Pavėsinių priežiūra
Visada nuimkite pavėsinės stogą, kai
smarkiai lyja arba labai vėjuota. Valykite
viduje ir iš išorės (žr. priežiūros etiketę).
Retkarčiais plieninį pavėsinės rėmą
nuplaukite vandeniu su trupučiu švelnaus
ploviklio. Sezonui pasibaigus, išplaukite ir
išdžiovinkite medžiaginę pavėsinės dalį.
Laikykite pavėsinę sausoje, vėsioje vietoje
patalpoje. Stogą ir užuolaidas galite laikyti
krepšyje TOSTERÖ.
Lauko pagalvėlių priežiūra
Lauko baldų pagalvėlės bus tinkamos
naudoti ilgiau, jei jas reguliariai skalbsite
ar valysite (žr. priežiūros etiketę).
Rekomenduojame laikyti pagalvėles
krepšyje TOSTERÖ sausoje, vėsioje vietoje
patalpoje. Į krepšį sudėkite tik visiškai
sausas pagalvėles.
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Priežiūra

Priežiūra

Uždangalai ir kitos priežiūros prekės

TOSTERÖ lauko baldų komplekto
uždangalas, P100×G70×A90 cm. Tinka
lauko baldų komplektams, kuriuos sudaro
stalas ir 2 kėdės.
Juoda

502.852.65

TOSTERÖ lauko baldų komplekto
uždangalas, P145×G145×A120 cm. Tinka
lauko baldo komplektui, kurį sudaro stalas
ir 4 kėdės.
19,99 €

TOSTERÖ baldų komplekto uždangalas
P260×G165×A85 cm. Tinka kampinėms
trivietėms lauko sofoms ir kavos staliukams,
kurių didž. ilgis 260 cm, didž. plotis 165 cm,
didž. aukštis 85 cm. Tinka trivietėms lauko
sofoms su krėslu ir kavos staliuku, kurių didž.
ilgis 260 cm, didž. plotis 165 cm, didž. aukštis
85 cm.
Juoda

304.114.96

Apsaugokite lauko baldus
Tereikia trupučio pastangų, kad lauko baldai ilgai
tarnautų ir išliktų gražūs. Svarbiausia – juos reguliariai
valyti ir nepalikti lauke neuždengtų per dažnai, o
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sezonui pasibaigus, apkloti specialiais uždangalais,
pavyzdžiui, TOSTERÖ, ir laikyti sausoje, vėsioje vietoje
patalpoje.

604.098.21

302.923.23

44,99 €

TOSTERÖ šezlongo uždangalas,
P200×G60×A40 cm.
Juoda

702.923.21

Juoda

802.923.25

49,99 €

TOSTERÖ kepsninės uždangalas,
P72×G52×A111 cm.
19,99 €

Juoda

802.923.30

19,99 €

49,99 €

TOSTERÖ pagalvėlių krepšys, P62×G62×A25 cm.
Telpa vienvietėse sofų dalyse SOLLERÖN.
Juoda

Juoda

TOSTERÖ lauko baldų komplekto
uždangalas, P215×G135×A105 cm. Tinka
lauko baldo komplektui, kurį sudaro stalas
ir 6 kėdės.

14,99 €

TOSTERÖ pagalvėlių krepšys, P116×G49×A35 cm.
Telpa 128×57 cm suoluose su daiktadėžėmis ÄPPLARÖ.
Juoda

202.923.28

19,99 €

702.900.82

2,49 €

TOSTERÖ dėžė, P129×G44×A79 cm.
Juoda

104.114.40

39,99 €

TOSTERÖ skėčio uždangalas,
ilgis 220 cm, didž. Ø 38 cm, maž. Ø 35 cm.
Tinka lauko skėčiams: OXNÖ/LINDÖJA,
SEGLARÖ, KARLSÖ (kabamasis), BAGGÖN,
LÅNGHOLMEN, LJUSTERÖ.
Juoda

003.245.61

14,99 €

VÅRDA medienos beicas lauko darbams, 500 ml.
Atgaivina, saugo paviršių ir nepaslepia natūralaus
medienos rašto.
Bespalvis

203.331.02

7,99 €

Rudas pusiau skaidrus

403.331.01

7,99 €

FIXA teptukai, 3 vnt.

Visas lauko baldų ir jų priedų pasirinkimas – prekybos vietose bei www.IKEA.lt.
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Tvirti, nes sukurti
naudoti lauke
Ramia širdimi ilsėkitės, bendraukite, mėgaukitės skaniu maistu ir pogulio valandėlėmis,
nes mūsų lauko baldai kuo puikiausiai tarnaus jums ilgus metus. Jie gaminami iš
patvarių žaliavų, apdorotų taip, kad būtų atsparūs įvairioms oro sąlygoms – patikrinome
ir patvirtiname.

Metalai
Mūsų lauko baldų gamyboje naudojami
metalai yra atsparūs lietui, sniegui, šalčiui
ir karščiui. Aliuminis lengvas, bet labai
patvarus ir atsparus rūdims, jo nereikia
papildomai apdoroti. Plienas – tvirtas,
nerūdija nudažius jį milteliniu būdu.
Galvanizuotas plienas padengiamas cinku,
kad nerūdytų, nudažomas milteliniais
dažais.

Tekstilė ir saulės šviesa

Plastikai

Tekstilė ir lietus

Mūsų įprasti ir pinti plastikiniai (dirbtinis
rotangas) lauko baldai ilgai atrodo
kaip nauji, nes gamyboje naudojamas
UV spinduliams atsparus, sunkiai
blunkantis plastikas. Jie patvarūs,
atsparūs lietui, sniegui, šalčiui ir karščiui.
Esant minusinei temperatūrai, plastikas
gali imti skilinėti, todėl plastikinių baldų
nerekomenduojama naudoti per šalčius.
Masyvinė mediena
Mediniai baldai dar gamykloje
padengiami paviršiams tvirtumo ir
atsparumo teikiančia danga. Akacijos
ir eukalipto mediena yra ypač patvari,
ilgaamžiška.
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Ultravioletiniai saulės spinduliai po truputį
blukina audinius, todėl vienspalvius
pagalvėlių užvalkalus siuvame iš mase
dažyto pluošto – pigmentai labiau įsigeria
į pluoštą, tampa jo dalimi, spalvos lėčiau
blunka. Tokiam dažymui sunaudojama
80 proc. mažiau vandens ir 20 proc.
mažiau dažų, nei dažant tradiciniais
būdais.

Kai kurie lauko skėčiai ir dauguma
pagalvėlių užvalkalų padengti vandeniui
atsparia danga, todėl neperšlaps nuo
lengvo lietaus. Tokiam efektui pasiekti
naudojamos tik suyrančios cheminės
medžiagos ir jokių perfluorintųjų junginių,
kad jums ir aplinkai būtų geriau. Taigi
lietaus vandenį nuo pagalvėlių užteks
nupurtyti. Jei orų prognozė žada stiprų
ar pasikartojantį lietų, sausą lauko skėtį
ir sausas pagalvėles sudėkite į tinkamo
dydžio krepšius TOSTERÖ arba lauko dėžę
TOSTERÖ. Tinkamai rūpinantis, daiktai
tarnauja kur kas ilgiau.
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Jei prireiktų
pagalbos
Ruošiatės poilsiui lauke? Užsisakę mūsų paslaugų, galėsite iš karto pereiti prie
smagiosios dalies, nes mes pasirūpinsime viskuo kitu.

Interjero dizaino paslauga
Kvalifikuoti IKEA interjero dizaineriai
mielai pasidalins idėjomis ir patarimais,
kaip jaukiai, stilingai ir funkcionaliai
atnaujinti interjerą ar įsirengti
svajonių namus.

Pirkimas išsimokėtinai
Džiaukitės pirkiniais jau šiandien, o
atsiskaitysite po truputį.

Baldų surinkimas
Surinksime jūsų įsigytus baldus.

Išsirinkite ir atsiimkite
Užsakykite prekių internetu ir
atsiimkite parduotuvėje arba prekių
užsakymo ir atsiėmimo vietose.

Paslaugos kaina nuo
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87 €

Paslaugos kaina nuo

50 €

Užsakymo paruošimas ir pristatymas
Pateikite pirkinių sąrašą, mes paruošime
užsakymą ir atvešime jums į namus
arba biurą.
Paslaugos kaina nuo

36,90 €

Prekių pristatymas
Atvešime jūsų pirkinius į namus
arba biurą.

Paslaugos kaina nuo

19,90 €

Visą informaciją apie mūsų paslaugas
rasite www.IKEA.lt/paslaugos arba
nuskaitę kodą.

99

RUNNEN
lauko grindų danga
Rudai beicuota akacijos masyvinė mediena.
Dengiamasis plotas 0,81 m². 902.342.26

18,99 € už 9 vnt.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Atnaujinsite balkono ar terasos grindis be
didelių pastangų ir įrankių: grindų dangą
RUNNEN paprasta sudėti ir išrinkti, galima
kloti vienspalvę arba derinti skirtingas.

