
Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti. Kreipkitės į mūsų darbuotojus arba
ieškokite www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje arba internete. 
Visus baldus reikia surinkti.

Mėgstamiausias baldas namuose
Modulinių sofų serija VIMLE yra puikus pasirinkimas, jei ieškote
minkštojo baldo ilgam. Savąją VIMLE galite sukomplektuoti patys 
iš atskirų dalių. Pavyzdžiui, dvivietę sofą arba erdvią U formos sofą 
atviru galu. Ir nereikia daryti nuolaidų praktiškumui, nes gulimieji 
foteliai su patalynės dėžėmis, kojų kėdutės su daiktadėžėmis, o 
užvalkalai patvarūs, lengvai prižiūrimi. 

PIRKĖJO GIDAS

DIZAINAS
Ehlén Johansson.

DALYS
Porankiai. 
Gulimieji foteliai.
Kampinės dalys.
Kojų kėdutės-dėžės.
Galvos atramos.
Vienvietės dalys.
Dvivietės dalys.
Trivietės dalys.
Dvivietės dalys su miegojimo 
funkcija.

Nuimamieji užvalkalai; galima 
skalbti

Užvalkalų pasirinkimas

Gulimieji foteliai su patalynės 
dėžėmis; kojų kėdutės su 
daiktadėžėmis

Galite jungti į derinius

Nemokama

10
metų

garantija

Apie sąlygas skaitykite  
garantijos buklete.

VIMLE
modulinės sofos
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DERINIAI

Kaip pavyzdį pateikiame keletą VIMLE derinių, tačiau 
jūs turite visišką laisvę sugalvoti savo. Nuspręskite dėl 
sėdimųjų vietų skaičiaus, jų išdėstymo (sofos formos) 
ir papildomų privalumų, pavyzdžiui, gulimojo fotelio su 

patalynės dėže ar kojų kėdutės su daiktadėže. Panorėję 
galite pasinaudoti planavimo programa, kurią rasite 
prekybos vietose ir mūsų interneto svetainėje.

VIMLE dvivietė sofa.
Dydis: P171×G98×A83 cm. 

VIMLE gulimasis fotelis.
Dydis: P111×G164×A83 cm.
Gulimasis fotelis su patalynės dėže.

VIMLE dvivietė sofa-lova.
Dydis: P190×G98/241×A83 cm.

VIMLE trivietė sofa atviru galu.
Dydis: P227×G98×A83 cm. 
Kojų kėdutė su dėže.

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 992.982.71 315 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 592.994.99 315 €
„Gunnared“ smėlinė 492.982.59 385 €
„Gunnared“ pilka 192.982.65 385 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 692.982.82 455 €
„Grann/Bomstad“ juoda 493.067.92 580 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 393.067.97 580 €

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 892.847.12 369 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 792.987.57 369 €
„Gunnared“ smėlinė 292.846.92 419 €
„Gunnared“ pilka 092.847.06 419 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 092.847.30 479 €
„Grann/Bomstad“ juoda 593.062.92 699 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 493.062.97 699 €

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 992.855.94 628 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 392.987.64 628 €
„Gunnared“ smėlinė 492.855.82 678 €
„Gunnared“ pilka 192.855.88 678 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 392.856.05 718 €
„Grann/Bomstad“ juoda 093.063.36 968 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 893.063.42 968 €

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 192.848.57 469 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 692.987.86 469 €
„Gunnared“ smėlinė 992.848.39 519 €
„Gunnared“ pilka 492.848.51 519 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 892.848.73 579 €
„Grann/Bomstad“ juoda 293.066.65 883 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 493.066.69 883 €
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VIMLE trivietė sofa.
Dydis: P241×G98×A83 cm.

VIMLE trivietė sofa su galvos atrama.
Dydis: P241×G98×A103 cm.

DERINIAI

VIMLE trivietė sofa-lova.
Dydis: P261×G98/241×A83 cm.

VIMLE trivietė sofa-lova atviru galu.
Dydis: P246×G98/241×A83 cm.
Kojų kėdutė su dėže.

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 592.924.50 728 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 492.987.92 728 €
„Gunnared“ smėlinė 992.924.34 778 €
„Gunnared“ pilka 292.924.42 778 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 392.924.65 818 €
„Grann/Bomstad“ juoda 493.066.74 1152 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 193.066.80 1152 €

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 392.847.57 499 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 692.987.72 499 €
„Gunnared“ smėlinė 192.847.39 539 €
„Gunnared“ pilka 692.847.51 539 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 092.847.73 609 €
„Grann/Bomstad“ juoda 993.066.43 819 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 893.066.48 819 €

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 392.922.91 807 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 392.987.78 807 €
„Gunnared“ smėlinė 692.922.75 867 €
„Gunnared“ pilka 092.922.83 867 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 992.923.06 917 €
„Grann/Bomstad“ juoda 893.066.53 1247 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 593.066.59 1247 €

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 692.955.56 529 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 592.987.39 529 €
„Gunnared“ smėlinė 292.955.39 569 €
„Gunnared“ pilka 792.955.51 569 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 792.955.70 639 €
„Grann/Bomstad“ juoda 993.062.52 869 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 093.062.56 869 €
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VIMLE trivietė sofa su gulimuoju foteliu ir galvos 
atrama.
Dydis:  P252×G164×A103 cm.
Gulimasis fotelis su patalynės dėže.

DERINIAI

VIMLE kampinė trivietė sofa atviru galu.
Dydis: P179/237×G98×A83 cm.
Kojų kėdutė su dėže.

VIMLE trivietė sofa-lova su gulimuoju foteliu.
Dydis: P271×G98/241×A83 cm.
Gulimasis fotelis su patalynės dėže.

VIMLE trivietė sofa su gulimuoju foteliu.
Dydis: P252×G164×A83 cm. 
Gulimasis fotelis su patalynės dėže.

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 592.849.16 604 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 792.994.79 604 €
„Gunnared“ smėlinė 792.848.97 704 €
„Gunnared“ pilka 092.849.09 704 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 292.849.32 814 €
„Grann/Bomstad“ juoda 893.066.86 1049 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 093.066.90 1049 €

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 892.926.94 863 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 492.994.85 863 €
„Gunnared“ smėlinė 192.926.78 963 €
„Gunnared“ pilka 492.926.86 963 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 292.927.10 1053 €
„Grann/Bomstad“ juoda 293.066.94 1318 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 593.067.01 1318 €

Kaina su užvalkalu
„Dalstorp“ įvairių sp. 292.987.45 634 €
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 992.955.88 634 €
„Gunnared“ smėlinė 892.955.98 734 €
„Gunnared“ pilka 992.955.93 734 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 892.955.79 844 €
„Grann/Bomstad“ juoda 093.062.61 1099 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 193.062.65 1099 €

Kaina su užvalkalu
„Dalstorp“ įvairių sp. 792.997.14 779 €
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 992.848.15 779 €
„Gunnared“ smėlinė 192.847.96 839 €
„Gunnared“ pilka 292.848.09 839 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 692.848.31 929 €
„Grann/Bomstad“ juoda 993.067.56 1273 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 193.067.60 1273 €
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DERINIAI

VIMLE kampinė keturvietė sofa atviru galu.
Dydis: P235/249×G98×A83 cm.
Kojų kėdutė su dėže.

VIMLE kampinė keturvietė sofa atviru galu, su galvos 
atramomis.
Dydis: P235/249×G98×A103 cm.
Kojų kėdutė su dėže.

VIMLE kampinė keturvietė sofa-lova atviru galu.
Dydis: P268/235×G98/241×A83 cm.
Kojų kėdutė su dėže.

VIMLE keturvietė sofa su gulimuoju foteliu.
Dydis: P322×G98/164×A83 cm. 
Gulimasis fotelis su patalynės dėže.

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 292.849.65 734 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 792.997.14 779 €
„Gunnared“ smėlinė 292.849.46 824 €
„Gunnared“ pilka 792.849.58 824 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 992.849.81 944 €
„Grann/Bomstad“ juoda 093.067.08 1169 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 293.067.12 1169 €

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 192.851.40 889 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 092.987.51 949 €
„Gunnared“ smėlinė 992.851.22 969 €
„Gunnared“ pilka 492.851.34 969 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 792.851.56 1089 €
„Grann/Bomstad“ juoda 893.067.28 1463 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 093.067.32 1463 €

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 392.937.09 1148 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 692.997.00 1148 €
„Gunnared“ smėlinė 292.934.94 1228 €
„Gunnared“ pilka 092.936.16 1228 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 792.937.31 1328 €
„Grann/Bomstad“ juoda 193.067.36 1732 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 993.067.42 1732 €

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 192.945.02 949 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 092.987.51 949 €
„Gunnared“ smėlinė 192.945.16 1029 €
„Gunnared“ pilka 492.944.97 1029 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 492.945.10 1149 €
„Grann/Bomstad“ juoda 293.062.84 1563 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 993.062.85 1563 €



6

VIMLE kampinė penkiavietė sofa su gulimuoju  
foteliu.
Dydis: P330×G249×A83 cm. 
Gulimasis fotelis su patalynės dėže.

VIMLE kampinė penkiavietė sofa.
Dydis: P192×G319×A83 cm. 

VIMLE kampinė penkiavietė sofa su gulimuoju  
foteliu.
Dydis: P349/249×G98/241×A83 cm.
Gulimasis fotelis su patalynės dėže.

DERINIAI

VIMLE kampinė keturvietė sofa.
Dydis: P249×G249×A83 cm. 

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 992.850.42 899 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 292.996.55 899 €
„Gunnared“ smėlinė 792.850.24 999 €
„Gunnared“ pilka 192.850.36 999 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 592.850.58 1149 €
„Grann/Bomstad“ juoda 793.067.19 1469 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 993.067.23 1469 €

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 692.851.85 1029 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 992.997.08 1029 €
„Gunnared“ smėlinė 492.851.67 1119 €
„Gunnared“ pilka 992.851.79 1119 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 992.852.02 1279 €
„Grann/Bomstad“ juoda 693.067.48 1589 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 893.067.52 1589 €

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 692.852.32 1134 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 492.997.20 1134 €
„Gunnared“ smėlinė 492.852.14 1284 €
„Gunnared“ pilka 892.852.26 1284 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 292.852.48 1484 €
„Grann/Bomstad“ juoda 393.067.64 1819 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 493.067.68 1819 €

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 192.938.52 1393 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 192.997.26 1393 €
„Gunnared“ smėlinė 992.937.92 1543 €
„Gunnared“ pilka 592.938.07 1543 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 492.938.60 1723 €
„Grann/Bomstad“ juoda 693.067.72 2088 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 393.067.78 2088 €
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DERINIAI

KAIP IŠSKLEISTI?

Sofą-lovą VIMLE išskleisti ypač lengva: 
1. Nuimkite atlošo ir sėdimąsias pagalves.
2. Atlenkite sėdynės medžiaginę dalį. 
3. Iškelkite ir patraukite į save miegamąją dalį. 
4. Atverskite kojūgalį.

Kaina su užvalkalu
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 992.852.78 1419 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 592.997.34 1419 €
„Gunnared“ smėlinė 792.852.60 1549 €
„Gunnared“ pilka 292.852.72 1549 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos spalvos 692.852.94 1759 €
„Grann/Bomstad“ juoda 193.067.84 2233 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 293.067.88 2233 €

VIMLE šešiavietė U formos sofa atviru galu.
Dydis: P327×G249×A83 cm.
Kojų kėdutė su dėže.
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VISOS DALYS IR JŲ KAINOS

VIMLE vienvietė dalis, P71×G98×A83 cm.

„Orrsta“ tamsiai mėlyna 892.201.31 179 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 993.035.07 179 €
„Gunnared“ smėlinė 792.201.03 189 €
„Gunnared“ pilka 192.201.15 189 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos sp. 692.535.18 199 €
„Grann/Bomstad“ juoda 604.652.18 279 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 504.667.13 279 €

VIMLE dvivietė dalis, P141×G98×A83 cm.

„Orrsta“ tamsiai mėlyna 692.195.05 289 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 293.035.15 289 €
„Gunnared“ smėlinė 792.194.87 319 €
„Gunnared“ pilka 292.194.99 319 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos sp. 492.535.24 359 €
„Grann/Bomstad“ juoda 704.653.45 469 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 104.667.34 469 €

VIMLE dvivietė dalis su miegojimo funkcija*, 
P160×G98/241×A83 cm.
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 492.855.39 548 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 292.987.31 548 €
„Gunnared“ smėlinė 292.855.21 578 €
„Gunnared“ pilka 992.855.27 578 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos sp. 992.855.46 598 €

„Grann/Bomstad“ juoda 604.666.99 449 €

„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 504.667.89 449 €

VIMLE trivietė dalis, P211×G98×A83 cm.

„Orrsta“ tamsiai mėlyna 092.194.57 419 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 093.035.21 419 €
„Gunnared“ smėlinė 492.194.41 439 €
„Gunnared“ pilka 392.194.51 439 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos sp. 192.535.30 489 €
„Grann/Bomstad“ juoda 504.653.51 589 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 204.667.43 589 €

VIMLE gulimasis fotelis, P81×G164×A83 cm.

„Orrsta“ tamsiai mėlyna 392.854.03 235 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 292.988.06 235 €
„Gunnared“ smėlinė 592.853.84 285 €
„Gunnared“ pilka 992.853.96 285 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos sp. 992.854.19 335 €
„Grann/Bomstad“ juoda 204.653.76 350 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 804.667.59 350 €

VIMLE kampinė dalis, P93×G93×A83 cm.

„Orrsta“ tamsiai mėlyna 492.854.45 241 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 892.988.13 241 €
„Gunnared“ smėlinė 292.854.27 261 €
„Gunnared“ pilka 792.854.39 261 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos sp. 192.854.61 311 €
„Grann/Bomstad“ juoda 404.653.80 301 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 304.667.66 301 €

VIMLE porankis, P15×G93×A68 cm.

„Orrsta“ tamsiai mėlyna 592.853.60 40 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 592.988.00 40 €
„Gunnared“ smėlinė 392.853.42 50 €
„Gunnared“ pilka 892.853.54 50 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos sp. 192.853.76 60 €
„Grann/Bomstad“ juoda 704.653.69 115 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 504.667.51 115 €

VIMLE kojų kėdutė-dėžė, P73×I98×A48 cm.

„Orrsta“ tamsiai mėlyna 792.854.96 140 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 092.994.30 140 €
„Gunnared“ smėlinė 592.854.78 150 €
„Gunnared“ pilka 092.854.90 150 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos sp. 192.855.12 160 €
„Grann/Bomstad“ juoda 604.653.84 299 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 404.667.80 299 €

VIMLE galvos atrama, P70×G13×A20 cm.

„Gunnared“ smėlinė 992.582.94 30 €
„Gunnared“ pilka 792.583.08 30 €
„Tallmyra“ juodos ir pilkos sp. 192.583.30 30 €
„Orrsta“ tamsiai mėlyna 592.583.14 30 €
„Dalstorp“ įvairių sp. 793.035.27 30 €
„Grann/Bomstad“ juoda 704.666.89 50 €
„Grann/Bomstad“ auksinė ruda 304.667.85 50 €

Kaina su užvalkalu.
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*Sofų VIMLE kojelės nuo šiol aukštesnės. Jei įsigijote sofą su miegojimo 
mechanizmu, aukštesnių kojelių reikės visam deriniui. Kreipkitės į Pirkėjų 
aptarnavimo skyrių.



Išbandyti audiniai
IKEA sofų ir fotelių užvalkalai siuvami iš patikrintų, 
išbandytų audinių, todėl jie ilgai tarnaus. Audinio 
atsparumas dilimui tikrinamas mašininiu būdu, taikant 
trinties bandymą. Tai reiškia, kad du įtempti audiniai yra 
trinami vienas į kitą tam tikrą ciklų kiekį. Jei audinys atlaiko 
15 000 ciklų, jis yra tinkamas kasdieniam naudojimui 
namuose. Daugiau nei 30 000 ciklų atlaikantys audiniai 
laikomi itin patvariais. Taip pat IKEA audiniai apdorojami 
taip, kad būtų kuo atsparesni šviesai ir lėčiau bluktų.

Priežiūros instrukcijos

Medžiagos 
atsparumas  
dilimui 
(ciklais)

Spalvos  
atsparumas  
šviesai (0-6)

Dalstorp: paviršius lygus, dekoruotas šiuolaikišku grafiniu raštu. 100% medvilnės. Skalbti skalbyklėje, 40 °C. 25 000 5

GUNNARED: drobinio pynimo audinys; 100 % poliesterio. Skalbti skalbyklėje, 40 °C. 50 000 6

„Tallmyra“: dviejų atspalvių šenilinis audinys; 78 % medvilnės, 22 % poliesterio. Skalbti skalbyklėje, 40 °C. 30 000 5

ORRSTA: dviejų atspalvių, subtilios faktūros; 65 % poliesterio ir 35 % medvilnės. Skalbti skalbyklėje, 40 °C. 20 000 5

NAUDINGA ŽINOTI

Dengtinis audinys
Dengtiniu vadinamas audinys atrodo tarsi natūrali oda. 
Jis tvirtas, ilgaamžiškas ir lengvai prižiūrimas – valykite 
dulkių siurbliu su minkštų šerelių antgaliu ir drėgna šluoste. 
Gamyboje naudojame skirtingų rūšių dengtinius audinius, 

tačiau visi jie apdoroti apsaugine priemone, kad būtų 
lengviau palaikyti švarą. Taip pat mūsų dengtiniai audiniai 
tikrinami patvarumo, elastingumo ir atsparumo blukimui 
bandymais.

Įvairiapusis patvarumas
Atsparumo dilimui bandymai yra ypač veiksmingas 
būdas patikrinti medžiaginių užvalkalų kokybę. Tačiau 
jų patvarumas dargi priklauso nuo audinių savybių, 
baldų konstrukcijos ir jūsų naudojimo įpročių. Sunkūs, 
tvirtai suausti, lygaus paviršiaus audiniai yra atspariausi 
dėvėjimuisi. Audiniai iš sintetinio ir natūralaus pluoštų 
mišinio yra tvirtesni nei grynieji natūralaus pluošto 
audiniai, o iš dažytų siūlų išausti audiniai išlieka gražūs 
ilgiau nei audiniai su įspaustais raštais. Švarūs užvalkalai 
dėvisi lėčiau nei purvini. Dargi svarbu, kokiu būdu bei kaip 
dažnai naudojate sofą.
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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 
BANKAS. Išsimokėtinai 
atsiskaityti galite už IKEA 
prekes, kurių vertė siekia nuo 
50 iki 25 000 €.

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.


