
Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti. Kreipkitės į mūsų darbuotojus arba ieškokite www.IKEA.lt.
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Visus baldus reikia surinkti.

Minkštos, patogios ir ilgam
Kėdžių HENRIKSDAL išskirtinumas – sėdimoji dalis su minkštu poliesterio 
kamšalu, dailios medinės kojos ir aukšta paminkštinta atkaltė arba 
nugaros atrama, jei tai baro kėdės. Sėdėdami ant šių kėdžių, jausitės 
puikiai tiek ilgai pietaudami prie stalo, tiek smagiai vakarodami aplink 
namų barą. Keičiami valgomojo kėdžių užvalkalai yra skirtingų spalvų, 
stilių ir kokybės, todėl kėdes HENRIKSDAL lengva priderinti prie namų 
interjero. Taip pat tai reiškia, kad bet kada galėsite pakeisti pabodusius ar 
nudėvėtus užvalkalus naujais, suteikdami kėdėms kitokią išvaizdą.

Kėdė yra vienas iš dažniausiai namuose naudojamų baldų ir jai tenka 
atlaikyti išties daug: vaikų karstymąsi ir lipnius pirštelius, stumdymą, 
kilnojimą ir ilgus namiškių pasisėdėjimus per pusryčius ar vakarienes.
Štai kodėl verta rinktis kėdes keičiamais užvalkalais – jos ne tik gražios, bet 
ir praktiškos. Suteptus, netyčia nuo šeimos narių nukentėjusius užvalkalus 
be vargo nuvilksite ir išskalbsite, o nudėvėtus ar pabodusius – pakeisite 
kitais. Ir kėdės vėl bus kaip naujos. Sumanu, tiesa?

Dizainas
Baro kėdės su atkaltėmis:  
Karl Malmwall

Modeliai
Kėdės
Baro kėdės su atkaltėmis

Keičiamas užvalkalas

Natūrali oda

Galimybė rinktis užvalkalų spalvą

Užvalkalą galima skalbti

Užvalkalą galima skalbti

Sausas valymas

Pirkėjo gidas

HENRIKSDAL
vonios kambario baldai ir priedai



• Blekinge: sunkus ir tvirtas austinės medvilnės tvilas. Skalbti skalbyklėje 60 °C.
• Risane: tvirtas, smulkios faktūros audinys iš lino-viskozės pluoštų. Krenta gražiomis 

klostėmis. Skalbti skalbyklėje 40 °C.
• Gobo: medvilnė. Skalbti skalbyklėje 60 °C.
• Dansbo: patvarus medvilnės / poliesterio audinys. Ryškios struktūros, bet švelnus. 

Skalbti skalbyklėje 40 °C.
• Nolhaga: medvilnės / poliesterio audinys. Skalbti skalbyklėje 30 °C.
• Linneryd: minkštas, patvarus, į liną panašus audinys. Tik sausas valymas.
• Robust / Glose: nekeičiami aukštos kokybės dažytos galvijų odos apmušalai. Jų 

paviršius padengtas dar daugiau tvirtumo suteikiančia danga. Oda minkšta ir 
ilgaamžiška, ją paprasta prižiūrėti. Laikui bėgant tik gražės. Apsauginė danga – 

   100 % poliuretano.
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Medžiaginiai užvalkalai

Blekinge baltos spalvos — — — 65 € 65 € 65 €

Linneryd natūralios spalvos 59 € 59 € 59 € — — —

Odiniai apmušalai

Glose juodos spalvos — — — — —

Tik kėdės rėmas 49 € 49 € 49 € — — —

Papildomi medžiaginiai užvalkalai

Grasbo baltos spalvos 6 € —

Nolhaga pilkos smėlio spalvos 10 € —

Linneryd natūralios spalvos 10 € —

Finnsta turkio spalvos 10 € —

Blekinge baltos spalvos — 16 €

Dansbo tamsiai pilka 10 € —

Orrst šviesiai pilka — 16 €

Risane pilka — 20 €

Sėdimosios dalies plotis x gylis x aukštis 
Sėdimosios dalies aukštis

40x41x102 cm 
74 cm

Odiniai apmušalai

Robust juodos spalvos 119 €

Sėdimosios dalies plotis x gylis x aukštis 
Sėdimosios dalies aukštis

40x41x91 cm 
63 cm

Užvalkalas

Grasbo baltos spalvos 16 €

Tik kėdės rėmas 49 €

Visos dalys ir jų kainos
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