
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.

Didelės galimybės ankštoje erdvėje
Baldais ASKHOLMEN lengvai ir bent keliais būdais apstatysite net mažą balkoną, 
nekalbant apie terasą ar sodą: sulankstomosios kėdės ir sulankstomieji stalai užima 
mažai vietos, balkoninį stalą galima pritvirtinti prie turėklo ar sienos, o naudojant gėlių 
lovelius, augalų stovus ir pinučius – papuošti poilsio erdvę augalais. Visi šios serijos 
baldai gaminami iš patvariosios akacijos medienos, padengtos šviesiai rudu beicu. Beicas 
prideda medienai grožio ir saugo nuo aplinkos poveikio. Mediena – tik iš tvariai valdomų 
šaltinių.

Pirkėjo gidas

ASKHOLMEN
lauko baldai



Visos dalys ir jų kainos

Stalas ASKHOLMEN, 60×62 cm, aukštis 73 cm.  
2 asmenims.

Beicuota akacijos mediena 602.400.35 30 €

Sieninis sulankstomasis stalas ASKHOLMEN, 70×44 cm, 
aukštis 71 cm. 2 asmenims. Reikia  
pritvirtinti prie sienos.

Beicuota akacijos mediena 803.210.21 19 €

Sulankstomasis stalas ASKHOLMEN, 112×62 cm, aukštis 
73 cm. 4 asmenims. 

Beicuota akacijos mediena 103.378.17 49 €

Sulankstomoji kėdė ASKHOLMEN, sėdynės 36×30 cm, 
aukštis 46 cm. 

Beicuota akacijos mediena 502.400.31 20 €

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

Kėdės pagalvėlės užvalkalas FRÖSÖN, Ø 35 cm. 
Papildomai reikia įsigyti Ø 35 cm pagalvėlę be užvalkalo 
DUVHOLMEN. 
Smėlinis 303.917.09 4,99 €

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

803.918.39 4 €

Kėdės pagalvėlė KUDDARNA, 36×32 cm, storis 6 cm.

Smėlinė 204.110.67 5 €
Žydra 204.110.72 5 €
Pilka 104.110.82 5 €

Kėdės pagalvėlė BENÖ, Ø 35 cm, storis 3 cm.

Tamsiai pilka 903.365.50 1,49 €

Augalų stovas ASKHOLMEN, 45×29 cm, aukštis 116 cm. 

Beicuota akacijos mediena 102.586.69 19,99 €

Gėlių lovelis ASKHOLMEN, 62×39 cm, aukštis 38 cm. 
Lentyną galima įrengti gėlių lovelio apačioje arba 
aukščiau, pagal augalų aukštį ir jūsų sumanymą, kaip jie 
turėtų atrodyti. Puikiai dera su pinučiais ASKHOLMEN 
(parduodami atskirai).

Beicuota akacijos mediena 302.586.73 29,99 €

 

Pinučiai ASKHOLMEN, 72×3 cm, aukštis 190 cm. Pinučius 
galima tvirtinti vertikaliai ar horizontaliai, reguliuoti jų 
aukštį ar plotį, kad puikiai tiktų numatytoje vietoje.

Beicuota akacijos mediena 702.586.71 19,99 €
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Priežiūra
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Vandeniui nelaidūs baldų uždangalai ir krepšiai
TOSTERÖ

Baldų komplekto uždangalas TOSTERÖ, 100×70 cm, 
aukštis 90 cm. Tinka stalo ir 2 kėdžių
komplektams.

Juodas 502.852.65 19,99 €

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

Juodas 302.923.23 39,99 €

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

Juodas 202.923.28 19,99 €

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

Juodas 604.098.21 14,99 €

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 €

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.
Vienas iš požymių, kad lauko baldus reikia iš naujo
padengti beicu – lietaus lašai susigeria į medieną,
nesudarydami mažų balučių ant paviršiaus.

Sandėliavimas
Rekomenduojame lauko baldus laikyti vėsioje sausoje
patalpoje. Paliekant lauke, juos reikia uždengti
vandeniui nelaidžiais uždangalais padėjus šiek tiek
pasviroje padėtyje, kad vanduo lengviau nubėgtų.  
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.
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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 - 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.
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