
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.

Elegantiško dizaino sėdimieji baldai komplektuojami pagal poreikį, 
todėl lengvai pritaps jūsų namuose, atitiks asmeninius poreikius. 
Galite rinktis tiek sėdimųjų dalių, su papildomomis funkcijomis ar be 
jų, kiek reikia, savaip suformuoti derinį ir vėliau jį papildyti, sumažinti, 
performuoti. Kojelės – medinės arba metalinės, su derančiomis 
movomis.

Ilgalaikį patogumą užtikrina sėdimosios pagalvės su elastingojo putų 
poliuretano užpildu: jos teikia reikiamą atramą ir greitai atgauna 
pradinę formą pakilus. Praktiškumas, funkcionalumas, galimybė kurti 
įvairius derinius – didžiausi šios baldų serijos privalumai.

MODELIAI
Foteliai 
Kojų kėdutės
Gulimieji foteliai
Dvivietės sofos
Trivietės sofos
Trivietės sofos su gulimaisiais 
foteliais
Keturvietės sofos su gulimaisiais 
foteliais
Penkiavietės sofos su gulimaisiais 
foteliais

Užvalkalų pasirinkimas

Kojelių pasirinkimas

Apmušalas

Natūrali ir dirbtinė oda

Nemokama

10
metų

garantija

Apie sąlygas skaitykite  
garantijos buklete.

Pirkėjo gidas

LANDSKRONA
sėdimieji baldai



Visos dalys ir jų kainos

Metalinės kojelės Medinės kojelės

Fotelis
89×89×78 cm 

GUNNARED tamsiai pilka 992.691.60 239 € 292.697.19 239 €
GUNNARED šviesiai žalia 292.697.24 239 € 892.697.21 239 €

Kojų kėdutė
65×77×44 cm

GUNNARED tamsiai pilka 492.697.37 189 € 892.697.40 189 €
GUNNARED šviesiai žalia 292.697.43 189 € 192.697.48 189 €
GRANN/BOMSTAD juoda 890.318.09 219 € 090.318.13 219 €

Dvivietė sofa  
164×89×78 cm

GUNNARED tamsiai pilka 592.702.74 359 € 492.702.79 359 €
GUNNARED šviesiai žalia 492.702.84 359 € 392.702.89 359 €

Trivietė sofa
204×89×78 cm

GUNNARED tamsiai pilka 592.703.06 469 € 592.703.11 469 €
GUNNARED šviesiai žalia 492.703.21 469 € 392.703.26 469 €

Trivietė sofa su gulimuoju foteliu
242×89/158×78 cm

GUNNARED tamsiai pilka 892.726.67 639 € 092.726.66 639 €
GUNNARED šviesiai žalia 792.726.82 639 € 692.726.87 639 €

Keturvietė sofa su gulimuoju foteliu
282×89/158×78 cm

GUNNARED tamsiai pilka 792.703.72 749 € 592.703.73 749 €
GUNNARED šviesiai žalia 092.704.55 749 € 992.704.65 749 €

Penkiavietė sofa su gulimaisiais foteliais
360×89/158×78 cm

GUNNARED tamsiai pilka 692.699.82 1029 € 492.699.83 1029 €
GUNNARED šviesiai žalia 392.699.88 1029 € 392.699.93 1029 €

     
Kojelės, 15 cm.

LANDSKRONA kojelės, 4 vnt. 302.923.99 20 € 702.923.97 20 €

Naudinga žinoti

Gulimąjį fotelį galite įrengti derinio kairėje arba dešinėje, su beržinėmis arba metalinėmis 
kojelėmis (rinkinyje rasite joms skirtas movas).

Matmenys: plotis x gylis x aukštis.
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Fotelis
89×89×78 cm

Penkiavietė sofa su gulimaisiais foteliais
360×89/158×78 cm

Matmenys: plotis x gylis x aukštis.

Trivietė sofa su gulimuoju foteliu
242×89/158×78 cm

Dvivietė sofa  
164×89×78 cm

Trivietė sofa
204×89×78 cm

Keturvietė sofa su gulimuoju foteliu
282×89/158×78 cm
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Naudinga žinoti

Sofos LANDSKRONA su odiniais ir dirbtinės odos apmušalais

Kojų kėdutėms LANDSKRONA aptraukti naudojama dažyta 
1,2 mm storio natūrali nepakeistos struktūros oda GRANN bei 
dirbtinė oda, kitaip – dengtinis audinys, BOMSTAD.

Toks natūralios odos ir dengtinio audinio derinys IKEA’os baldų 
gamyboje naudojamas dažnai: natūralia oda aptraukiamos 
labiausiai nusidėvinčios baldo dalys - sėdimasis paviršius, o 
dirbtine – visos kitos dalys.

Nepakeistos struktūros natūrali oda
Tokia oda padengiama lengvu dažų sluoksniu, kad būtų 
atspari aplinkos poveikiui, bet neprarastų natūralios išvaizdos. 
Sendama ji įgauna gražų atspalvį. Priežiūra ypač paprasta: 
reguliariai valykite dulkių siurbliu su minkštų šerelių antgaliu. 

Dirbtinė oda (dengtinis audinys)
Dirbtinė oda – audinys su specialia, natūralią odą imituojančia, 
danga. Jis tvirtas, reikalauja mažai priežiūros: reguliariai 
valykite dulkių siurbliu su minkštų šerelių antgaliu ir drėgna 
šluoste.

Patvarumas
Odiniai ir dirbtinės odos apmušalai padengiami jų priežiūrą 
palengvinančia priemone ir atsakingai tikrinami specialiais ban-
dymais: patvarumo, lankstumo ir spalvos atsparumo blukimui. 
Viskas tam, kad baldais džiaugtumėtės ilgus metus.

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

Įvairiapusis patvarumas
Atsparumo dilimui bandymai yra ypač veiksmingas
būdas patikrinti medžiaginių užvalkalų kokybę. Tačiau
jų patvarumas dargi priklauso nuo audinių savybių,
baldų konstrukcijos ir jūsų naudojimo įpročių. Sunkūs,
tvirtai suausti, lygaus paviršiaus audiniai yra atspariausi
dėvėjimuisi. Audiniai iš sintetinio ir natūralaus pluoštų
mišinio yra tvirtesni nei vien natūralių pluoštų audiniai.
Kalbant apie spalvotus ir raštuotus audinius, iš dažytų
siūlų išausti audiniai išlieka gražūs ilgiau nei audiniai su
įspaustais raštais. Ir dar, švarūs užvalkalai dėvisi lėčiau nei
purvini. Galiausiai, ne mažiau svarbu, kokiu būdu bei kaip
dažnai naudojate baldą.
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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.


