Pirkėjo gidas

GRÖNLID
sofos

Dizainas

Francis Cayouette.

Dalys

Fotelis
Porankis
Gulimasis fotelis
Kampinė sėdimoji dalis
Kojų kėdutė
Kojų kėdutė-daiktadėžė
Vienvietė dalis
Dvivietė dalis
Trivietė dalis
Dvivietė dalis su miegojimo
funkcija

Sofa-lova

Gulimieji foteliai ir
kojų kėdutės su
daiktadėžėmis

Sveika atvykus namo, sofa
Iš atskirai komplektuojamų dalių galite susikurti tokią sofą GRÖNLID,
kokia labiausiai tinka jūsų namams ir atitinka poreikius – tai didžiausias
modulinių baldų privalumas. Šios serijos sofos pasižymi išskirtiniu
patogumu, nes jų sėdimosios pagalvės užpildytos minkštu kamšalu
ir papildomo komforto teikiančiais poliesterio pluošto kamuoliukais,
o atlošo pagalvių tiek daug, kad norisi į jas įkristi. Kadangi kiekviena
sofa sudaroma iš atskirų sėdimųjų dalių, prireikus didesnės sofos
tereikės įsigyti kelias papildomas sėdimąsias dalis, o kuriai nors iš
jų susidėvėjusius, užteks pakeisti nebetinkamą sofos dalį nauja,
nekeičiant visko iš pagrindų. Baldai GRÖNLID – puikus pasirinkimas, jei
ieškote sofos jaukiems vakarams, tingioms dienoms ir laikui su šeima
ar draugais.

Galite kurti įvairius
derinius

Skalbiamieji
užvalkalai

Užvalkalų pasirinkimas

Dirbtinės odos (dengtinio audinio)
apmušalas

Nemokama
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metų
garantija

Apie sąlygas skaitykite
garantijos buklete.

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.

Deriniai

Čia pateikiame vos keletą pavyzdžių, kokie gali būti baldų
GRÖNLID deriniai. Paliekame jums laisvę susikurti savitą derinį
ir pasirinkti užvalkalus. Galite pasinaudoti tam skirta planavimo
programa, kad būtų paprasčiau. Ją rasite mūsų interneto
svetainėje www.IKEA.lt.

GRÖNLID gulimasis fotelis.
Rinkinyje yra 2 atlošo pagalvės.
Dydis: P117×G164×A104 cm.

GRÖNLID dvivietė sofa.
Rinkinyje yra 3 atlošo pagalvės.
Dydis: P177×G104×A98 cm.

Kaina su užvalkalu

Kaina su užvalkalu

INSEROS balta

392.548.16

320 €

INSEROS balta

192.547.80

358 €

LJUNGEN šviesiai žalia

892.562.62

390 €

LJUNGEN šviesi raudona

893.286.50

419 €

LJUNGEN pilka

192.560.29

390 €

LJUNGEN šviesiai žalia

792.562.86

428 €

LJUNGEN šviesi raudona

793.285.37

390 €

LJUNGEN pilka

192.560.53

428 €

KIMSTAD tamsiai ruda

392.565.99

450 €

KIMSTAD tamsiai ruda

592.565.84

479 €

SPORDA natūrali

392.556.27

450 €

SPORDA natūrali

392.556.51

488 €

SPORDA tamsiai pilka

192.558.93

450 €

SPORDA tamsiai pilka

392.559.10

489 €

GRÖNLID dvivietė sofa-lova.
Rinkinyje yra 4 atlošo pagalvės.
Dydis: P196×G98×A104 cm

GRÖNLID trivietė sofa-lova, atviras galas.
Rinkinyje yra 4 atlošo pagalvės.
Dydis: P231×G98×A104 cm

Kaina su užvalkalu

Kaina su užvalkalu

INSEROS balta

792.780.90

628 €

INSEROS balta

692.781.37

708 €

LJUNGEN šviesiai žalia

792.781.08

678 €

LJUNGEN šviesi raudona

493.286.71

748 €

LJUNGEN pilka

292.781.15

678 €

LJUNGEN šviesiai žalia

792.781.51

758 €

LJUNGEN šviesi raudona

293.286.53

678 €

LJUNGEN pilka

292.781.58

758 €

SPORDA natūrali

892.781.22

718 €

SPORDA tamsiai pilka

792.783.54

798 €

SPORDA tamsiai pilka

792.783.49

718 €

SPORDA natūrali

792.781.65

838 €

KIMSTAD tamsiai ruda

392.781.29

849 €

KIMSTAD tamsiai ruda

392.781.72

939 €
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Deriniai

GRÖNLID trivietė sofa.
Rinkinyje yra 5 atlošo pagalvės.
Dydis: P247×G98×A104 cm.

GRÖNLID trivietė sofa-lova.
Rinkinyje yra 6 atlošo pagalvės.
Dydis: P267×G98×A104 cm
Kaina su užvalkalu

Kaina su užvalkalu
INSEROS balta

892.547.86

472 €

INSEROS balta

692.783.59

807 €

LJUNGEN šviesiai žalia

592.562.92

542 €

LJUNGEN šviesiai žalia

692.784.15

877 €

LJUNGEN pilka

892.560.59

542 €

LJUNGEN pilka

992.784.28

877 €

LJUNGEN šviesi raudona

393.286.76

589 €

LJUNGEN šviesi raudona

793.286.79

877 €

KIMSTAD tamsiai ruda

492.565.89

599 €

SPORDA natūrali

892.784.62

957 €

SPORDA tamsiai pilka

592.559.14

609 €

SPORDA tamsiai pilka

492.784.35

957 €

SPORDA natūrali

092.556.57

612 €

KIMSTAD tamsiai ruda

392.784.69

1018 €

GRÖNLID trivietė sofa su gulimuoju foteliu.
Rinkinyje yra 5 atlošo pagalvės.
Dydis: P258×G98/164×A104 cm.

GRÖNLID trivietė sofa-lova su gulimuoju foteliu.
Rinkinyje yra 6 atlošo pagalvės.
Dydis: P277×G98/164×A104 cm

Kaina su užvalkalu

Kaina su užvalkalu

INSEROS balta

692.547.92

598 €

INSEROS balta

892.784.81

868 €

LJUNGEN šviesi raudona

493.288.07

709 €

LJUNGEN šviesiai žalia

192.785.02

968 €

LJUNGEN šviesiai žalia

292.562.98

718 €

LJUNGEN pilka

692.785.09

968 €

LJUNGEN pilka

592.560.65

718 €

LJUNGEN šviesi raudona

593.288.16

968 €

KIMSTAD tamsiai ruda

492.565.94

769 €

SPORDA natūrali

192.785.16

1048 €

SPORDA natūrali

692.557.77

818 €

SPORDA tamsiai pilka

992.785.22

1048 €

SPORDA tamsiai pilka

692.559.18

819 €

KIMSTAD tamsiai ruda

492.785.34

1139 €
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Deriniai

GRÖNLID keturvietė sofa su gulimaisiais foteliais.
Rinkinyje yra 7 atlošo pagalvės.
Dydis: P339×G98/164×A104 cm.

GRÖNLID kampinė keturvietė sofa.
Rinkinyje yra 8 atlošo pagalvės.
Dydis: P258×G258×A104 cm.

Kaina su užvalkalu

Kaina su užvalkalu

INSEROS balta

992.548.04

838 €

INSEROS balta

292.546.71

867 €

LJUNGEN šviesi raudona

693.308.90

999 €

LJUNGEN šviesi raudona

593.285.43

989 €

LJUNGEN šviesiai žalia

592.563.05

1008 €

LJUNGEN šviesiai žalia

892.562.38

1007 €

LJUNGEN pilka

392.560.71

1008 €

LJUNGEN pilka

192.560.05

1007 €

KIMSTAD tamsiai ruda

892.566.05

1059 €

KIMSTAD tamsiai ruda

792.565.64

1039 €

SPORDA natūrali

492.557.83

1148 €

SPORDA natūrali

492.556.03

1157 €

SPORDA tamsiai pilka

892.559.22

1149 €

SPORDA tamsiai pilka

492.558.77

1159 €

GRÖNLID kampinė keturvietė sofa, atviras galas.
Rinkinyje yra 7 atlošo pagalvės.
Dydis: P252×G235×A104 cm.

GRÖNLID kampinė keturvietė sofa-lova, atviras galas.
Rinkinyje yra 8 atlošo pagalvės.
Dydis: P271×G235×A104 cm.

Kaina su užvalkalu

Kaina su užvalkalu

INSEROS balta

992.546.77

848 €

INSEROS balta

992.785.36

1118 €

LJUNGEN šviesi raudona

093.285.45

939 €

LJUNGEN šviesi raudona

493.288.31

1198 €

LJUNGEN šviesiai žalia

692.562.44

958 €

LJUNGEN šviesiai žalia

092.785.50

1208 €

LJUNGEN pilka

992.560.11

958 €

LJUNGEN pilka

592.785.57

1208 €

KIMSTAD tamsiai ruda

692.565.69

979 €

SPORDA tamsiai pilka

192.785.64

1338 €

SPORDA tamsiai pilka

692.558.81

1109 €

KIMSTAD tamsiai ruda

592.785.76

1349 €

SPORDA natūrali

192.556.09

1148 €

SPORDA natūrali

092.785.69

1378 €
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Deriniai

GRÖNLID kampinė trivietė sofa, atviras galas.
Rinkinyje yra 6 atlošo pagalvės.
Dydis: P182×G104×A235 cm.

GRÖNLID kampinė penkiavietė sofa-lova su gulimuoju
foteliu. Rinkinyje yra 11 atlošo pagalvių.
Dydis: P352×G252×A104 cm.

Kaina su užvalkalu

Kaina su užvalkalu

INSEROS balta

492.546.65

749 €

INSEROS balta

192.785.83

1377 €

LJUNGEN šviesi raudona

993.285.41

819 €

LJUNGEN šviesi raudona

193.288.75

1538 €

KIMSTAD tamsiai ruda

792.565.59

829 €

LJUNGEN šviesiai žalia

992.785.98

1547 €

LJUNGEN šviesiai žalia

192.562.32

829 €

LJUNGEN pilka

292.786.05

1547 €

LJUNGEN pilka

892.559.98

829 €

KIMSTAD tamsiai ruda

392.786.24

1699 €

SPORDA tamsiai pilka

392.558.73

979 €

SPORDA natūrali

892.786.12

1717 €

SPORDA natūrali

592.557.06

1019 €

SPORDA tamsiai pilka

392.786.19

1718 €

Kaip išskleisti?

Sofą-lovą LIDHULT lengva išskleisti: nuimkite pagalves,
pakelkite ir tempdami į save ištraukite sėdimąją dalį,
atverskite kojūgalį. Sofos pagalves galite padėti atgal arba į
šalį, kaip jums patogiau.
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Visos dalys ir kainos
Kaina su užvalkalu.

GRÖNLID vienvietė dalis,
P71×G98×A104*cm.

GRÖNLID porankis,
P18×G93×A68 cm.

KIMSTAD tamsiai ruda

703.979.93

169 €

INSEROS balta

792.546.59 40 €

INSEROS balta

592.546.41

179 €

LJUNGEN šviesiai žalia

392.562.26 50 €

LJUNGEN šviesiai žalia

192.562.08

199 €

LJUNGEN pilka

192.559.92

50 €

LJUNGEN pilka

992.559.74

199 €

LJUNGEN šviesi raudona

793.284.91

50 €

LJUNGEN šviesi raudona

993.284.85 199 €

SPORDA natūrali

292.556.99 60 €

SPORDA natūrali

092.556.81

SPORDA tamsiai pilka

192.558.69

60 €

SPORDA tamsiai pilka

692.558.57 239 €

KIMSTAD tamsiai ruda

603.979.98

80 €

239 €

GRÖNLID dvivietė dalis,
P141×G98×A104*cm.

GRÖNLID kojų kėdutė-daiktadėžė,
P73×I98×A49 cm.

INSEROS balta

292.546.47 278 €

KIMSTAD tamsiai ruda

103.977.45

LJUNGEN šviesi raudona

593.284.87 319 €

LJUNGEN šviesiai žalia

992.562.14

LJUNGEN pilka

692.559.80 328 €

SPORDA natūrali

792.556.87

SPORDA tamsiai pilka

892.558.61

120 €

INSEROS balta

492.547.74

LJUNGEN šviesi raudona

693.285.33 120 €

LJUNGEN šviesiai žalia

092.562.80 130 €

LJUNGEN pilka

392.560.47 130 €

SPORDA tamsiai pilka

192.559.06

368 €

KIMSTAD tamsiai ruda

803.986.33 170 €

369 €

SPORDA natūrali

592.557.54

319 €
328 €

140 €
180 €

GRÖNLID fotelis, P87×G84×A90 cm.

GRÖNLID trivietė dalis,
P211×G98×A104* cm.
INSEROS balta

092.546.53 392 €

KIMSTAD tamsiai ruda

303.976.69

LJUNGEN šviesiai žalia

692.562.20 442 €

LJUNGEN pilka

392.559.86 442 €

LJUNGEN šviesi raudona

193.284.89

SPORDA tamsiai pilka

992.558.65 489 €

SPORDA natūrali

692.555.84 492 €

439 €

489 €

692.771.90

548 €

LJUNGEN šviesiai žalia

792.771.61

578 €

LJUNGEN pilka

792.772.03

578 €

LJUNGEN šviesi raudona

493.284.97 578 €

SPORDA natūrali

892.772.31

598 €

SPORDA tamsiai pilka

792.772.22

598 €

KIMSTAD tamsiai ruda

992.772.40 689 €

GRÖNLID gulimasis fotelis,
P81×G164×A104*cm.
240 €

INSEROS balta

192.546.95

KIMSTAD tamsiai ruda

803.986.28 290 €

LJUNGEN šviesiai žalia

792.562.67

LJUNGEN pilka

892.560.35 290 €

LJUNGEN šviesi raudona

393.284.93 290 €

SPORDA natūrali

092.557.42

330 €

SPORDA tamsiai pilka

292.558.97

330 €

INSEROS balta

592.547.02

231 €

KIMSTAD tamsiai ruda

903.986.23 241 €

LJUNGEN šviesiai žalia

392.562.74

251 €

LJUNGEN pilka

692.560.41

251 €

LJUNGEN šviesi raudona

893.284.95 251 €

SPORDA natūrali

892.556.39 301 €

SPORDA tamsiai pilka

092.559.02

192.759.09

199 €

LJUNGEN šviesiai žalia

092.759.19

219 €

LJUNGEN pilka

292.759.56

219 €

LJUNGEN šviesi raudona

193.285.35

219 €

SPORDA natūrali

192.759.66

239 €

SPORDA tamsiai pilka

292.759.61

239 €

KIMSTAD tamsiai ruda

003.990.33 279 €

GRÖNLID kojų kėdutė,
P57×G47×A38 cm.

GRÖNLID dvivietė dalis su miegojimo funkcija,
P160×G98×A104*cm.
INSEROS balta

INSEROS balta

290 €

GRÖNLID kampinė dalis,
P93×G93×A104*cm.

301 €

*Aukštis su atlošo pagalvėmis.
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INSEROS balta

692.759.78

79 €

LJUNGEN šviesiai žalia

592.759.88

89 €

LJUNGEN pilka

592.759.93

89 €

LJUNGEN šviesi raudona

393.285.39 89 €

SPORDA natūrali

092.760.04

99 €

SPORDA tamsiai pilka

492.759.98

99 €

KIMSTAD tamsiai ruda

403.992.67

119 €

Naudinga žinoti

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.

Priežiūros instrukcijos

Atsparumas
dilimui
(ciklais)

Atsparumas
šviesai (1-8)

INSEROS: lygus audimas, glotni faktūra, 100 % medvilnės.

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

35 000
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LJUNGEN: tvirtas audinys, aksomo švelnumas ir žvilgesys, 100 % poliesterio.

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

45 000

5

SPORDA: dviejų atspalvių melanžinis audinys, 57 % medvilnės, 24 % poliesterio, 19 % lino.

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

25 000
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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, todėl naująja
sofa džiaugsitės daugelį metų.

Priežiūros instrukcijos
KIMSTAD: švelnus, bet patvarus apmušalas, iš išvaizdos atrodo kaip natūrali oda. Sudėtis: 75 % poliesterio
ir 25 % medvilnės; 100 % poliuretano danga.
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Valykite dulkių siurbliu su
minkštų šerelių antgaliu ir
drėgna šluoste.

Atsparumas
dilimui
(ciklais)

Atsparumas
šviesai (1-8)

50 000

5

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.

Prekių pristatymas

Baldų surinkimas

Pirkimas išsimokėtinai

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.

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

Pirkimo išsimokėtinai paslaugą
teikia GENERAL FINANCING
BANKAS. Išsimokėtinai
atsiskaityti galite už IKEA
prekes, kurių vertė siekia
nuo 50 iki 25 000 €.
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