
PIRKĖJO GIDAS

Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti: kreipkitės į darbuotojus arba patikrinkite prekių 
likutį internete www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje ar IKEA interneto 
svetainėje. Visus baldus reikia surinkti.

HAVSTEN
lauko baldai

Puikioji laisvalaikio kompanionė
Leidžiant laiką prie namo ar sode, labai svarbu turėti tinkamų baldų ilsėtis, 
skaityti, bendrauti ir 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.

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 
lengva 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. 
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Matmenys: plotis × gylis × aukštis

Dvivietė sofa 450 €  
smėlinė 092.519.56
Matmenys: P179×G94×A90 cm. Sėdynės aukštis 42 cm.  
Sėdynės gylis 62 cm.

Derinyje yra
Atlošo pagalvė HAVSTEN, 72×98 cm, smėlinė 004.045.34 2 vnt.
Sėdimoji pagalvė HAVSTEN, 100×98 cm, smėlinė 204.045.28 2 vnt.
Sėdimoji dalis ir atlošas HAVSTEN 504.045.22 2 vnt.
Porankiai HAVSTEN, 2 vnt. 404.045.13 1 pak.
Kraštinis rėmas HAVSTEN 104.045.19 1 vnt.

Dvivietė sofa be porankių 435 €  
smėlinė 092.519.61
Matmenys: P164×G94×A90 cm. Sėdynės aukštis 42 cm.  
Sėdynės gylis 62 cm.

Derinyje yra
Atlošo pagalvė HAVSTEN, 72×98 cm, smėlinė 004.045.34 2 vnt.
Sėdimoji pagalvė HAVSTEN, 100×98 cm, smėlinė 204.045.28 2 vnt.
Sėdimoji dalis ir atlošas HAVSTEN 504.045.22 2 vnt.
Kraštinis rėmas HAVSTEN 104.045.19 3 vnt.

Trivietė sofa 650 €  
smėlinė 992.519.66
Matmenys: P260×G94×A90 cm. Sėdynės aukštis 42 cm.  
Sėdynės gylis 62 cm.

Derinyje yra
Atlošo pagalvė HAVSTEN, 72×98 cm, smėlinė 004.045.34 3 vnt.
Sėdimoji pagalvė HAVSTEN, 100×98 cm, smėlinė 204.045.28 3 vnt.
Sėdimoji dalis ir atlošas HAVSTEN 504.045.22 3 vnt.
Kraštinis rėmas HAVSTEN 104.045.19 2 vnt.
Porankiai HAVSTEN, 2 vnt. 404.045.13 1 pak.

Trivietė sofa be porankių 635 €  
smėlinė 492.519.83
Matmenys: P245×G94×A90 cm. Sėdynės aukštis 42 cm.  
Sėdynės gylis 62 cm.

Derinyje yra
Atlošo pagalvė HAVSTEN, 72×98 cm, smėlinė 004.045.34 3 vnt.
Sėdimoji pagalvė HAVSTEN, 100×98 cm, smėlinė 204.045.28 3 vnt.
Sėdimoji dalis ir atlošas HAVSTEN 504.045.22 3 vnt.
Kraštinis rėmas HAVSTEN 104.045.19 4 vnt.

Krėslas 250 €  
smėlinė 392.519.26 
Matmenys: P98×G94×A90 cm. Sėdynės aukštis 42 cm.  
Sėdynės gylis 62 cm.

Derinyje yra
Atlošo pagalvė HAVSTEN, 72×98 cm, smėlinė 004.045.34 1 vnt.
Sėdimoji pagalvė HAVSTEN, 100×98 cm, smėlinė 204.045.28 1 vnt.
Sėdimoji dalis ir atlošas HAVSTEN 504.045.22 1 vnt.

Porankiai HAVSTEN, 2 vnt. 404.045.13 1 pak.

Krėslas 235 €  
smėlinė 392.519.31
Matmenys: P83×G94×A90 cm. Sėdynės aukštis 42 cm.  
Sėdynės gylis 62 cm.

Derinyje yra
Atlošo pagalvė HAVSTEN, 72×98 cm, smėlinė 004.045.34 1 vnt.
Sėdimoji pagalvė HAVSTEN, 100×98 cm, smėlinė 204.045.28 1 vnt.
Sėdimoji dalis ir atlošas HAVSTEN 504.045.22 1 vnt.

Kraštinis rėmas HAVSTEN 104.045.19 2 vnt.
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Matmenys: plotis × gylis × aukštis

Papildoma dalis 200 € 
smėlinė 392.519.93 
Sofai HAVSTEN prailginti.
Matmenys: P83xG94×A90 cm. Sėdynės aukštis 42 cm. 
Sėdynės gylis 62 cm.

Derinyje yra
Atlošo pagalvė HAVSTEN, 72×98 cm, smėlinė 004.045.34 1 vnt.
Sėdimoji pagalvė HAVSTEN, 100×98 cm, smėlinė 204.045.28 1 vnt.
Sėdimoji dalis ir atlošas HAVSTEN 504.045.22 1 vnt.
Kraštinis rėmas HAVSTEN 104.045.19 1 vnt.

Keturvietė sofa 850 €  
smėlinė 292.520.78
Matmenys: P341×G94×A90 cm. Sėdynės aukštis 42 cm. 
Sėdynės gylis 62 cm.

Derinyje yra
Atlošo pagalvė HAVSTEN, 72×98 cm, smėlinė 004.045.34 4 vnt.
Sėdimoji pagalvė HAVSTEN, 100×98 cm, smėlinė 204.045.28 4 vnt.
Sėdimoji dalis ir atlošas HAVSTEN 504.045.22 4 vnt.
Kraštinis rėmas HAVSTEN 104.045.19 3 vnt.
Porankiai HAVSTEN, 2 vnt. 404.045.13 1 pak.

Keturvietė sofa be porankių 835 € 
smėlinė 492.672.86
Matmenys: P326×G94×A90 cm. Sėdynės aukštis 42 cm. 
Sėdynės gylis 62 cm.

Derinyje yra
Atlošo pagalvė HAVSTEN, 72×98 cm, smėlinė 004.045.34 4 vnt.
Sėdimoji pagalvė HAVSTEN, 100×98 cm, smėlinė 204.045.28 4 vnt.
Sėdimoji dalis ir atlošas HAVSTEN 504.045.22 4 vnt.
Kraštinis rėmas HAVSTEN 104.045.19 5 vnt.

KAIP DERINTI?

Sofą HAVSTEN sudaro tarpusavyje komplektuojamos dalys. 
Kiekvieną iš jų parduodama atskirai, įskaitant porankius, o 
vienvietėms dalims, sudarytoms iš sėdynės ir atlošo, būtini 
kraštiniai rėmai.

Dvi
sėdimosios dalys 
su atlošais

Vienas
kraštinis 
rėmas

Dvi
atlošo 
pagalvės

Dvi
sėdimosios 
pagalvės

Viena porankių 
pora, 2 vnt. 
pakuotė
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Lauko baldus reikia reguliariai valyti, nepalikti jų lauke neuždengtų ar kitaip neapsaugotų ilgiau nei būtina. 

Metalinės dalys 
Plaukite švelniu muilo tirpalu. 

Tinklas 
Skalbti rankomis iki 40 °C vandenyje. Nenaudoti baliklio. 
Nedžiovinti džiovyklėje. Nelyginti. Nevalyti sausuoju 
cheminiu būdu. 

Pagalvių užvalkalai
Skalbti skalbyklėje iki 40 °C vandenyje, įprastas skalbimo 
ciklas. Nenaudoti baliklio. Džiovinti džiovyklėje iki 60 °C 
temperatūroje. Galima lygtinti (iki 110 °C). Nevalyti 
sausuoju cheminiu būdu.

Sandėliavimas
Sofos rėmas  
Rekomenduojame lauko baldus laikyti vėsioje sausoje
patalpoje. Paliekant lauke, juos reikia uždengti
vandeniui nelaidžiais uždangalais. Praėjus lietui ar 
sniegui, reikėtų nubraukti susirinkusį vandenį / sniegą, 
kad neužsistovėtų. Taip pat svarbu, kad po uždangalais 
nesusidarytų kondensatas, todėl būtina užtikrinti tinkamą 
oro cirkuliaciją. Prisiminkite, kad dideli šalčiai gali 
susilpninti plastiką, todėl tokiu oru nerekomenduojame 
naudoti baldų.

Pagalvės
Nenaudojamas sofų pagalves laikykite sausoje, vėsioje 
patalpoje, geriausia – sudėtas į tam skirtą krepšį 
ar specialią dėžę, kur jos liks švarios, neapdulkės. 
Sandėliuokite tik visiškai sausas.

PRIEŽIŪRA

Vandeniui nelaidūs krepšiai ir dėžė TOSTERÖ
Pagalvėlių krepšys TOSTERÖ, 116×49 cm, aukštis 
35 cm. 

Juodas 202.923.28 19,99 €

Pagalvėlių krepšys TOSTERÖ, 62×62 cm, aukštis 
35 cm. 

Juodas 604.098.21 14,99 €

Dėžė TOSTERÖ, 129×44 cm, aukštis 79 cm. 

Juoda 104.114.40 39,99 €
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PREKIŲ PRISTATYMAS

Dauguma mūsų prekių 
supakuotos taip, kad 
galėtumėte parsivežti jas patys. 
Jei reikia, galime pristatyti 
pirkinius į jūsų namus ar 
biurą už papildomą mokestį. 
Paslaugos kainų teiraukitės 
Pirkėjų aptarnavimo skyriuje.

BALDŲ SURINKIMAS

IKEA baldus paprasta surinkti 
patiems. Jei pageidausite, už 
papildomą mokestį galėsime 
surinkti įsigytus baldus jūsų 
namuose ar biure. Paslaugos 
kainos teiraukitės Pirkėjų 
aptarnavimo skyriuje.

PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI

Pirkimo išsimokėtinai paslaugą 
teikia „General Financing“. 
Išsimokėtinai atsiskaityti galite 
už IKEA prekes, kurių vertė 
siekia nuo 50 iki 15 000 €.

Mūsų paslaugos
IKEA prekės sukurtos taip, kad galėtumėte parsivežti ir surinkti 
jas patys. Jei reikia pagalbos, pasinaudokite mūsų teikiamomis 
paslaugomis. Daugiau informacijos apie paslaugas ir jų kainas 
teiraukitės IKEA parduotuvėje arba apsilankykite interneto 
svetainėje www.IKEA.lt.


