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

PIRKĖJO GIDAS

SJÄLLAND
lauko baldai

Lauko sezonas atidarytas
Baldais SJÄLLAND apstatysite lauko erdvę taip, kaip geriausiai jums.  
Šios serijos stalai pagaminti iš aliuminio ir eukalipto medienos, kėdės ir suolai – 
iš aliuminio ir eukalipto medienos. Prie jų labai derės įvairiaspalvės pagalvėlės. 
Galite įsigyti vieną stalo rėmą ir du skirtingus stalviršius, kad būtų paprasta 
džiaugtis lauko baldais ištisus metus. 

Lengva priežiūra
Baldai SJÄLLAND gaminami iš patvarių, mažai priežiūros reikalaujančių medžiagų, 
kad jums liktų daugiau laiko džiaugtis saule ir laisvalaikiu. Verta paminėti, 
kad eukalipto mediena ne tik patvari, bet ir gražiai sens, suteikdama baldams 
savitumo. Kalbant apie baldų funkcionalumą, paprastas kėdes galite dėti vieną ant 
kitos, o atlošiamąsias dar ir suskleisti, kad būtų patogiau sandėliuoti.
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DERINIAI

Mėgaukitės kava gryname ore ištisus metus.  
Šis baldų komplektas idealiai tinka balkone. Galite turėti 
stalą su dviem stalviršiais: vasarai eukalipto medienos 
stalviršį, likusiems metų laikams – nereiklaus aliuminio.
Stalo ir kėdžių iš aliuminio komplektas 259 € 
(592.649.42)

Komplekte yra

Stalviršis SJÄLLAND, 68×68 cm, aliuminis 804.019.37 1 pak.
Rėmas SJÄLLAND, 71×71 cm 203.864.97 1 vnt.
Kėdė su porankiais SJÄLLAND, aliuminis 103.865.01 2 vnt.

Stalo ir kėdžių iš aliuminio ir medienos komplektas 
259 € (592.649.04)

Komplekte yra
Stalviršis SJÄLLAND, 68×68 cm, eukalipto mediena 004.019.41 1 pak.
Rėmas SJÄLLAND, 71×71 cm 203.864.97 1 vnt.
Kėdė su porankiais SJÄLLAND, eukalipto mediena 703.865.03 2 vnt.

Metas poilsiui. Kėdės su porankiais SJÄLLAND yra 
ypač patogios. Tai puikus pasirinkimas, jei jūsų namuose 
įprasta susirinkti prie valgomojo stalo ir niekur neskubant 
mėgautis maistu bei draugija. 
Stalo ir kėdžių iš aliuminio komplektas 499 € 
(292.650.14)

Komplekte yra

Stalviršiai SJÄLLAND, 86×72 cm, 2 vnt., aliuminis 803.865.07 1 pak.
Rėmas SJÄLLAND, 156×90 cm 903.865.02 1 vnt.
Kėdė su porankiais SJÄLLAND, aliuminis 103.865.01 4 vnt.

Stalo ir kėdžių iš aliuminio ir medienos komplektas 
449 € (192.523.71)

Komplekte yra
Stalviršiai SJÄLLAND, 86×72 cm, 2 vnt., eukalipto 
mediena

203.865.05 1 pak.

Rėmas SJÄLLAND, 156×90 cm 903.865.02 1 vnt.
Kėdė su porankiais SJÄLLAND, eukalipto mediena 703.865.03 4 vnt.

Štai ir pietūs! Lengvus lauko baldus paprasta perkelti į 
patogesnę vietą, pavyzdžiui, kur daugiau pavėsio.
Stalo, kėdžių ir suolo iš aliuminio komplektas 428 € 
(992.523.72)

Komplekte yra

Stalviršiai SJÄLLAND 86×72 cm, 2 vnt., aliuminis 803.865.07 1 pak.
Rėmas SJÄLLAND, 156×90 cm 903.865.02 1 vnt.
Kėdė su porankiais SJÄLLAND, aliuminis 103.865.01 2 vnt.
Suolas SJÄLLAND, 136×42 cm, aliuminis 704.017.06 1 vnt.

Stalo, kėdžių ir suolo iš aliuminio ir medienos 
komplektas 428 € (992.651.57) 

Komplekte yra
Stalviršiai SJÄLLAND 86×72 cm, 2 vnt., eukalipto mediena 203.865.05 1 pak.
Rėmas SJÄLLAND, 156×90 cm 903.865.02 1 vnt.
Kėdė su porankiais SJÄLLAND, aliuminis 703.865.03 2 vnt.
Suolas SJÄLLAND, 136×42 cm, eukalipto mediena 504.019.86 1 vnt.

Patogūs ir praktiški. Atlošiamosios kėdės yra ypač 
funkcionalios: kėdės atlošą galima nustatyti net 6 padėtyse, 
o ją pačią sulankstyti, kad užimtų mažiau vietos, kol 
nenaudojama.
Stalo ir kėdžių iš aliuminio komplektas 753 € 
(992.654.35)

Komplekte yra

Stalviršis SJÄLLAND, 86×72 cm, 2 vnt., aliuminis 803.865.07 1 pak.
Rėmas SJÄLLAND, 156×90 cm 903.865.02 1 vnt.
Atlošiamoji kėdė SJÄLLAND, aliuminis 504.053.38 6 vnt.

Stalo ir kėdžių iš aliuminio ir medienos komplektas 
753 € (692.654.32)

Komplekte yra
Stalviršis SJÄLLAND, 86×72 cm, 2 vnt., eukalipto mediena 203.865.05 1 pak.
Rėmas SJÄLLAND, 156×90 cm 903.865.02 1 vnt.
Atlošiamoji kėdė SJÄLLAND, eukalipto mediena 304.053.39 6 vnt.
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VISOS DALYS IR JŲ KAINOS

Atlošiamųjų kėdžių SJÄLLAND pagalvėlės.
Pagalvėlių užvalkalai FRÖSÖN parduodami atskirai nuo pagalvėlių be
užvalkalų DUVHOLMEN, kad jums būtų lengviau juos keisti ir prižiūrėti.

Sėdimosios-nugaros pagalvėlės užvalkalas 
FRÖSON, 116×45 cm. Papildomai reikia įsigyti 
pagalvėlę be užvalkalo DUVHOLMEN.

Smėlinis 303.917.14 11,99 €
Tamsiai pilkas 203.917.19 11,99 €
Mėlynas 303.918.08 11,99 €

Sėdimoji-nugaros pagalvėlė be užvalkalo 
DUVHOLMEN, storis 5 cm. Papildomai reikia įsigyti 
116×45 cm pagalvėlės užvalkalą FRÖSÖN.

203.918.56 12 €

Sėdimoji-nugaros pagalvėlė KUDDARNA, 
116×45 cm, storis 7 cm.

Smėlinė 204.111.28 19,99 €

Šviesiai mėlyna 204.111.33 19,99 €
Pilka 104.111.43 19,99 €

Baro kėdė su atlošu SJÄLLAND, sėdynės 
P40×G40×A74 cm.
Aliuminis, šviesiai ir tamsiai pilka 304.017.08 75 €

Aliuminis ir eukalipto mediena, 
šviesiai pilkos ir rudos spalvos 104.019.88 75 €

Suolas SJÄLLAND, sėdynės P127×G42×A43 cm.

Aliuminis, šviesiai ir tamsiai pilka704.017.06 99 €

Aliuminis ir eukalipto mediena, 
šviesiai pilkos ir rudos spalvos 504.019.86 99 €

Baro kėdžių ir suolų SJÄLLAND pagalvėlės.
Pagalvėlių užvalkalai FRÖSÖN parduodami atskirai nuo pagalvėlių be
užvalkalų DUVHOLMEN, kad jums būtų lengviau juos keisti ir prižiūrėti.

Kėdės pagalvėlės užvalkalas FRÖSON, Ø 35 cm. 
Papildomai reikia įsigyti Ø 35 cm pagalvėlę be
užvalkalo DUVHOLMEN.

Smėlinis 303.917.09 3,99 €
Tamsiai pilkas 803.917.16 3,99 €
Mėlynas 803.918.20 3,99 €

Kėdės pagalvėlė be užvalkalo DUVHOLMEN, 
Ø 35 cm, storis 4 cm. Papildomai reikia įsigyti Ø 35 cm
užvalkalą FRÖSÖN.

803.918.39 2,50 €

Stalviršis SJÄLLAND, 68×68 cm.

Aliuminis, tamsiai pilkas 804.019.37 34 €
Eukalipto mediena 004.019.41 34 €

Rėmas SJÄLLAND, 2 asmenims, 71×71 cm, aukštis 
73 cm.
Aliuminis, šviesiai pilkas 203.864.97 55 €

Rėmas SJÄLLAND, 2 asmenims, 71×71 cm, aukštis 
103 cm.
Aliuminis, šviesiai pilkas 504.017.07 69 €

Stalviršiai SJÄLLAND, 2 vnt., 86×72 cm. 

Aliuminis, tamsiai pilka 803.865.07 80 €
Eukalipto mediena 203.865.05 80 €

Rėmas SJÄLLAND, 4–6 asmenims, 156×90 cm, 
aukštis 75 cm.
Aliuminis, šviesiai pilkas 903.865.02 79 €

Kėdė su porankiais SJÄLLAND, sėdynės 
P44×G46×A43 cm. Galima dėti vieną ant kitos.
Aliuminis, šviesiai ir tamsiai pilka 103.865.01 85 €
Aliuminis ir eukalipto mediena, 
šviesiai pilkos ir rudos spalvos 703.865.03 85 €

Sulankstoma atlošiamoji kėdė SJÄLLAND, sėdynės 
P45×G43×A42 cm. 
Aliuminis, šviesiai ir tamsiai pilka504.053.38 99 €

Aliuminis ir eukalipto mediena, 
šviesiai pilkos ir rudos spalvos 304.053.39 99 €

Kėdžių su porankiais SJÄLLAND pagalvėlės.
Pagalvėlių užvalkalai FRÖSÖN parduodami atskirai nuo pagalvėlių be
užvalkalų DUVHOLMEN, kad jums būtų lengviau juos keisti ir prižiūrėti.

Kėdės pagalvėlės užvalkalas FRÖSON, 44×44 cm.

Smėlinis 103.917.10 4,99 €
Tamsiai pilkas 603.917.17 4,99 €
Mėlynas 503.918.26 4,99 €

Kėdės pagalvėlė be užvalkalo DUVHOLMEN, 
44×44 cm, storis 5 cm. Papildomai reikia įsigyti 
44×44 cm pagalvėlės užvalkalą FRÖSÖN.

803.918.44 5 €

Kėdės pagalvėlė KUDDARNA, 44×44 cm, storis 
7 cm.

Smėlinė 004.110.87 7,99 €

Šviesiai mėlyna 004.110.92 7,99 €
Pilka 504.111.03 7,99 €

Kėdės pagalvėlė HÅLLÖ, 44×44 cm, storis 6 cm.

Juoda 504.222.10 8,99 €

Smėlinė 104.222.45 8,99 €
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PRIEŽIŪRA

MEDINIAI BALDAI

Lauko baldus reikia reguliariai valyti, nepalikti jų lauke neuždengtų ar kitaip neapsaugotų ir retkarčiais perbeicuoti.

Valymas
Valykite vandeniu ar švelniu plovikliu sudrėkinta šluoste.
Nusausinkite švaria sausa šluoste.

Priežiūra
Rekomenduojame reguliariai, bet mažiausiai vieną kartą
per metus, medinius baldus perbeicuoti, kad jų paviršiai
neišdžiūtų, nesuskilinėtų ir drėgmė nesiskverbtų gilyn į
baldą.

Sandėliavimas
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.

ALIUMINIO BALDAI

Lauko baldus reikia reguliariai valyti, nepalikti jų lauke neuždengtų ar kitaip neapsaugotų ilgiau nei būtina.

Valymas
Valykite vandeniu ar švelniu plovikliu sudrėkinta šluoste.

Priežiūra
Jokios specialios priežiūros.

Sandėliavimas
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.

Vandeniui nelaidūs baldų uždangalai ir krepšiai
TOSTERÖ

Baldų komplekto uždangalas TOSTERÖ, 
145×145 cm, aukštis 120 cm. Tinka stalo ir 4 kėdžių
komplektams.

Juodas 302.923.23 44,99 €

Baldų komplekto uždangalas TOSTERÖ, 
215×135 cm, aukštis 105 cm. Tinka stalo ir 6 kėdžių
komplektams.

Juodas 802.923.25 49,99 €

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

Juodas 604.098.21 14,99 €

Pagalvėlių krepšys TOSTERÖ, 116×49 cm, aukštis 
35 cm. 

Juodas 202.923.28 19,99 €

Lauko dėžė TOSTERÖ, 129×44 cm, aukštis 79 cm.

Juoda 104.114.40 39,99 €

Medienos beicas VÅRDA
Bespalvis medienos beicas VÅRDA suteiks spindesio ir
apsaugą paviršiams.

Medienos beicas lauko darbams VÅRDA, 500 ml.

Bespalvis 203.331.02 7,99 €

Teptukai FIXA, 3 vnt.

702.900.82 2,49 €
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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.


