Pirkėjo gidas

ÄPPLARÖ

lauko baldai ir kitos prekės

Jūsų gyvenimo būdui ir lauko poilsio erdvei
Norite patogaus baldo degintis balkone? Erdvaus stalo kiemelyje prie namo?
Suoliuko sodo įrankiams ir lauko pagalvėlėms laikyti? Baldai ÄPPLARÖ yra atsakymas
į visus šiuos klausimus. Tarp jų rasite tinkančius tiek mažam balkonui ar terasai, tiek
erdviam kiemui: sofų, stalų, kėdžių, taburečių, suolų-daiktadėžių, sienelių.
Patvarios medžiagos
Lauko baldai ÄPPLARÖ gaminami iš akacijos masyvinės medienos – tamsaus,
patvaraus kietmedžio – ir dar fabrike padengiami keliais sluoksniais medienos beico,
kad ilgiau atrodytų kaip nauji, ir kurį laiką jiems nereikėtų ypatingos priežiūros.

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.

Valgomojo baldų komplektai

Keturiems asmenims. Lengvai tilpsite dviese ir dar liks vietos
svečiams.

Taupantiems vietą. Jei nereikia didelio, stalo galite
neišskleisti – sutaupysite vietos. Stalo viduryje yra anga lauko
skėčiui įtaisyti.

Rudai beicuota akacija 199 € (993.254.58)

Rudai beicuota akacija 359 € (590.483.97)

Komplekte yra:
ÄPPLARÖ išskleidžiamasis stalas, 34/83/131×70 cm

1 vnt.

ÄPPLARÖ sulankstomoji kėdė

4 vnt.

Komplekte yra:

Poilsis pavėsyje. Stalo viduryje yra anga lauko skėčiui įtaisyti –
galėsite atsikvėpti ir pavalgyti pavėsyje. Kėdės su porankiais turi
apgalvotai suformuotus atlošus, kad malonus poilsis truktų kaip
įmanoma ilgiau.
Rudai beicuota akacija 502 € (992.898.13)
Komplekte yra:
ÄPPLARÖ stalas 140×140 cm

1 vnt.

ÄPPLARÖ kėdė su porankiais

6 vnt.

ÄPPLARÖ suolas su atlošu

1 vnt.
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ÄPPLARÖ išskleidžiamasis stalas 140/200/260×78 cm

1 vnt.

ÄPPLARÖ sulankstoma atlošiamoji kėdė

4 vnt.

Poilsio baldų komplektai

Sofutė. Paprastas, lengvai įgyvendinamas sprendimas.
Dydis: P160×G80×A73 cm.
Komplektas su
juodomis pagalvėmis HÅLLÖ 220 € (490.247.35)
Komplektas su
smėlinėmis pagalvėmis KUDDARNA 202 € (593.037.12)
Komplektas su
tamsiai pilkomis pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN 292 €
(092.600.55)
Komplektas su
antracito spalvos pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN 357,96 €
(893.052.91)

Vienam, dviem, trims? Sofa sudaryta iš trijų vienviečių dalių,
todėl ant jos galėsite įsitaisyti vienumoje pogulio ar knygai
paskaityti arba su draugija.
Dydis: P223×G80×A73 cm.
Komplektas su
juodomis pagalvėmis HÅLLÖ 310 € (890.540.42)
Komplektas su
smėlinėmis pagalvėmis KUDDARNA 285 € (193.037.47)
Komplektas su
tamsiai pilkomis pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN 407 €
(892.608.48)
Komplektas su
antracito spalvos pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN 494,45 €
(693.053.10)

Komplekte yra:
ÄPPLARÖ kampinė dalis, rudai beicuota akacija

2 vnt.

Komplekte yra:

HÅLLÖ sėdimoji pagalvė 62×62 cm, KUDDARNA sėdimoji pagalvė 62×62 cm,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN sėdimoji pagalvė 62×62 cm arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN sėdimoji pagalvė 62×62 cm
2 vnt.
HÅLLÖ atlošo pagalvė 62×42 cm, KUDDARNA atlošo pagalvė 62×44 cm,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN atlošo pagalvė 62×44 cm arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN atlošo pagalvė 62×44 cm

ÄPPLARÖ kampinė dalis, rudai beicuota akacija

2 vnt.

ÄPPLARÖ vienvietė dalis, rudai beicuota akacija

1 vnt.

HÅLLÖ sėdimoji pagalvė 62×62 cm, KUDDARNA sėdimoji pagalvė 62×62 cm,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN sėdimoji pagalvė 62×62 cm arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN sėdimoji pagalvė 62×62 cm
3 vnt.

4 vnt.

HÅLLÖ atlošo pagalvė 62×42 cm, KUDDARNA atlošo pagalvė 62×44 cm,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN atlošo pagalvė 62×44 cm arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN atlošo pagalvė 62×44 cm

Ilgos kojos? Viena papildoma sėdimoji dalis ar kelios pailgins
derinį ir puikiai tiks ilgakojams įsitaisyti. Dydis: G80×A73 cm.
Plotis dešinėje 223 cm, kairėje 143 cm.
Komplektas su
juodomis pagalvėmis HÅLLÖ 370 € (990.547.44)
Komplektas su
smėlinėmis pagalvėmis KUDDARNA 340 € (593.037.69)
Komplektas su
tamsiai pilkomis pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN 481 €
(792.620.32)
Komplektas su
antracito spalvos pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN 578,45 €
(393.053.59)

5 vnt.

Jaukus kampelis. Toks derinys – puikus būdas praktiškai
išnaudoti kuo daugiau erdvės. Tinka poilsiui vienumoje ir
bendravimui. Dydis: G80×A73 cm.
Plotis dešinėje 223 cm, kairėje 143 cm.
Komplektas su
juodomis pagalvėmis HÅLLÖ 400 € (890.540.23)
Komplektas su
smėlinėmis pagalvėmis KUDDARNA 368 € (193.038.27)
Komplektas su
tamsiai pilkomis pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN 522 €
(992.621.68)
Komplektas su
antracito spalvos pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN 630,94 €
(993.053.37)

Komplekte yra:
ÄPPLARÖ kampinė dalis, rudai beicuota akacija

2 vnt.

Komplekte yra:

ÄPPLARÖ vienvietė dalis, rudai beicuota akacija

1 vnt.

ÄPPLARÖ kampinė dalis, rudai beicuota akacija

2 vnt.

ÄPPLARÖ stalas-taburetė 63×63 cm, rudai beicuota akacija

1 vnt.

ÄPPLARÖ vienvietė dalis, rudai beicuota akacija

2 vnt.

HÅLLÖ sėdimoji pagalvė 62×62 cm, KUDDARNA sėdimoji pagalvė 62×62 cm,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN sėdimoji pagalvė 62×62 cm arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN sėdimoji pagalvė 62×62 cm
4 vnt.

HÅLLÖ sėdimoji pagalvė 62×62 cm, KUDDARNA sėdimoji pagalvė 62×62 cm,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN sėdimoji pagalvė 62×62 cm arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN sėdimoji pagalvė 62×62 cm
4 vnt.

HÅLLÖ atlošo pagalvė 62×42 cm, KUDDARNA atlošo pagalvė 62×44 cm,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN atlošo pagalvė 62×44 cm arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN atlošo pagalvė 62×44 cm

HÅLLÖ atlošo pagalvė 62×42 cm, KUDDARNA atlošo pagalvė 62×44 cm,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN atlošo pagalvė 62×44 cm arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN atlošo pagalvė 62×44 cm

5 vnt.
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6 vnt.

Kaip derinti?

Iš vienviečių dalių ÄPPLARÖ galite susikomplektuoti norimo
dydžio, patinkančios formos sofą, ir turimą derinį bet kada
performuoti, papildyti naujomis dalimis arba sumažinti.
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Daiktams laikyti

ÄPPLARÖ suolas su sienele ir lentyna.
Rudai beicuota akacija 89,99 € (199.174.02)
Komplekte yra:
Suolas-dėžė 80×41 cm

1 vnt.

Sienelė

1 vnt.

Sienelės lentyna

2 vnt.
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Visos dalys ir jų kainos
Valgomasis

Poilsis
ÄPPLARÖ išskleidžiamasis stalas. 2–4 asmenims.
34/83/131×70 cm, aukštis 72 cm.
Rudai beicuota akacija

304.197.94

ÄPPLARÖ vienvietė dalis. Sėdynės P63×G63×A28 cm.
Rudai beicuota akacija

79 €

602.051.88

60 €

ÄPPLARÖ kampinė dalis. Sėdynės P63×G63×A28 cm.
ÄPPLARÖ išskleidžiamasis stalas. 4–8 asmenims.
140/200/260×78 cm, aukštis 72 cm. Viduryje yra anga
lauko skėčiui įtaisyti.
Rudai beicuota akacija

402.085.31

Rudai beicuota akacija

139 €

704.197.87

70 €

ÄPPLARÖ lauko krėslas. Sėdynės P63×G63×A28 cm.
Rudas beicas

ÄPPLARÖ stalas. 4–8 asmenims. 140×140 cm,
aukštis 72 cm. Viduryje yra anga lauko skėčiui įtaisyti.
Rudai beicuota akacija

502.051.79

604.690.56

70 €

129 €
ÄPPLARÖ stalas-taburetė, 63×63 cm, aukštis 28 cm.

ÄPPLARÖ kėdė su porankiais. Sėdynės P49×G49×A41 cm.
Rudai beicuota akacija

202.085.27

Rudai beicuota akacija

802.134.46

40 €

49 €
ÄPPLARÖ kavos staliukas, 90×55 cm, aukštis 45 cm.
Rudai beicuota akacija

904.246.03

69 €

ÄPPPLARÖ suolas su atlošu, 117×65 cm, aukštis 80 cm.
Rudai beicuota akacija

802.085.29

79 €

ÄPPLARÖ šezlongas, 199×71 cm, aukštis 33 cm.
Rudai beicuota akacija

ÄPPLARÖ sulankstoma atlošiamoji kėdė.
Sėdynės P44×G48×A41 cm.
Rudai beicuota akacija

702.085.39

55 €

ÄPPPLARÖ sulankstomoji kėdė. Sėdynės
P38×G37×A44 cm.
Rudai beicuota akacija

404.131.31

30 €

ÄPPLARÖ suolas, 114×41 cm, aukštis 44 cm.
Rudai beicuota akacija

102.051.81

49 €

ÄPPPLARÖ sulankstomoji taburetė, 40×38 cm, aukštis
42 cm.
Rudai beicuota akacija

202.049.25

19,99 €
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902.085.43

99 €

Visos dalys ir jų kainos
Valgomojo baldų pagalvės
FRÖSÖN sėdimosios-atlošo pagalvės užvalkalas,
116×45 cm. Papildomai reikia įsigyti sėdimąją-atlošo pagalvę
be užvalkalo DUVHOLMEN.

BENÖ kėdės pagalvėlė, Ø 35 cm. Storis 3 cm.
903.365.50

1,49 €

Smėlinė

KUDDARNA kėdės pagalvėlė, 36×32 cm. Storis 6 cm.
Smėlinė

204.110.67

5€

Šviesiai mėlyna

204.110.72

5€

Pilka

104.110.82

5€

303.917.14

DUVHOLMEN sėdimoji-atlošo pagalvė be užvalkalo.
Storis 5 cm. Rinkinyje: sėdimoji pagalvė (45×42 cm) ir atlošo
pagalvė (45×71 cm). Papildomai reikia įsigyti 116×45 cm
sėdimosios-atlošo pagalvės užvalkalą FRÖSÖN.
203.918.56

KUDDARNA kėdės pagalvėlė, 50×50 cm. Storis 7 cm.
Smėlinė

904.179.09

10 €

Šviesiai mėlyna

904.179.14

10 €

Pilka

804.179.19

10 €

Smėlinė

204.111.28

20 €

Šviesiai mėlyna

204.111.33

20 €

Pilka

104.111.43

20 €

JÄRPÖN kėdės pagalvėlės užvalkalas, 50×50 cm.
Papildomai reikia įsigyti 50×50 cm pagalvę be užvalkalo
DUVHOLMEN.
Antracito spalva

604.178.97

303.917.09

4,99 €

104.793.26

4,99 €

Lauko antracito sp.

4€

FRÖSÖN kėdės pagalvėlės užvalkalas, 50×50 cm.
Papildomai reikia įsigyti 50×50 cm pagalvę be užvalkalo
DUVHOLMEN.
904.129.35

7,99 €

DUVHOLMEN pagalvė be užvalkalo, 50×50 cm. Storis
5 cm. Papildomai reikia įsigyti 50×50 cm pagalvės užvalkalą
FRÖSÖN arba JÄRPÖN.
604.178.97

10 €

Baldų pagalvėlės: kaip išsirinkti?
Baldas
BRÄMÖN

KUDDARNA

FRÖSÖN/
DUVHOLMEN

JÄRPÖN/
DUVHOLMEN

Kėdė su porankiais

—

50×50 cm

50×50 cm

50×50 cm

Suolas su atlošu

—

50×50 cm

50×50 cm

50×50 cm

Atlošiamoji kėdė

—

116×45 cm

116×45 cm

116×45 cm

Sulankstomoji kėdė

Ø 35 cm

36×32 cm

Ø 35 cm

—

Suolas

Ø 35 cm

—

Ø 35 cm

—

Pagalvės

10 €

304.834.74

30 €

Sėdimoji-nugaros pagalvėlė be užvalkalo DUVHOLMEN,
storis 5 cm. Papildomai reikia įsigyti 116×45 cm pagalvėlės
užvalkalą FRÖSÖN.
203.918.56 15 €

DUVHOLMEN pagalvė be užvalkalo, Ø 35 cm. Storis
4 cm. Papildomai reikia įsigyti Ø 35 cm pagalvės užvalkalą
FRÖSÖN.

Smėlinė

12,99 €

Sėdimosios-nugaros pagalvėlės užvalkalas JÄRPÖN,
116×45 cm. Papildomai reikia įsigyti pagalvėlę be užvalkalo
DUVHOLMEN.

FRÖSÖN kėdės pagalvėlės užvalkalas, Ø 35 cm.
Papildomai reikia įsigyti Ø 35 cm pagalvę be užvalkalo
DUVHOLMEN.
Žalia

204.453.12

DUVHOLMEN pagalvė be užvalkalo, 50×50 cm. Storis
5 cm. Papildomai reikia įsigyti 50×50 cm pagalvės užvalkalą
FRÖSÖN arba JÄRPÖN.

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

Smėlinė

15 €

Pagalvių užvalkalai JÄRPÖN parduodami atskirai nuo pagalvių
be užvalkalų DUVHOLMEN, kad jums būtų lengviau juos keisti ir
prižiūrėti.

KUDDARNA sėdimoji-atlošo pagalvė, 116×45 cm, gylis
42 cm, aukštis 72 cm. Storis 7 cm.

803.918.39

16,49 €
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Visos dalys ir jų kainos
Baldų pagalvės
Pagalvių užvalkalai JÄRPÖN parduodami atskirai nuo pagalvių
be užvalkalų DUVHOLMEN, kad jums būtų lengviau juos keisti ir
prižiūrėti.

HÅLLÖ sėdimoji pagalvė, 62×62 cm. Storis 8 cm.
Smėlinė

002.600.74

20 €

Juoda

602.645.40

20 €

JÄRPÖN sėdimosios pagalvės užvalkalas, 62×62 cm.
Papildomai reikia įsigyti 62×62 cm pagalvę be užvalkalo
DUVHOLMEN.

HÅLLÖ atlošo pagalvė, 62×42 cm.
Smėlinė

002.616.72

10 €

Juoda

802.644.93

10 €

Antracito spalva

404.111.08

15 €

503.918.50

KUDDARNA atlošo pagalvė, 62×44. Storis 6 cm.
Smėlinė

404.110.47

24 €

DUVHOLMEN sėdimoji pagalvė be užvalkalo, 62×62 cm.
Storis 12 cm. Papildomai reikia įsigyti 62×62 cm pagalvės
užvalkalą FRÖSÖN arba JÄRPÖN.

KUDDARNA sėdimoji pagalvė, 62×62 cm. Storis 8 cm.
Smėlinė

004.453.27

20 €

JÄRPÖN atlošo pagalvės užvalkalas, 62×44 cm.
Papildomai reikia įsigyti 62×44 cm pagalvę be užvalkalo
DUVHOLMEN.

8€

Antracito spalva

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

903.917.11

14 €

Tamsiai pilka

403.917.18

14 €

19,99 €

DUVHOLMEN atlošo pagalvė be užvalkalo, 62×44 cm.
Storis 14 cm. Papildomai reikia įsigyti 62×44 cm pagalvės
užvalkalą FRÖSÖN arba JÄRPÖN.
103.918.33

FRÖSÖN sėdimosios pagalvės užvalkalas, 62×62 cm.
Papildomai reikia įsigyti 62×62 cm pagalvę be užvalkalo
DUVHOLMEN.
Smėlinė

504.452.97

12,50 €

DUVHOLMEN sėdimoji pagalvė be užvalkalo, 62×62 cm.
Storis 12 cm. Papildomai reikia įsigyti 62×62 cm pagalvės
užvalkalą FRÖSÖN arba JÄRPÖN.
503.918.50

20 €

FRÖSÖN atlošo pagalvės užvalkalas, 62×44 cm.
Papildomai reikia įsigyti 62×44 cm pagalvę be užvalkalo
DUVHOLMEN.
Smėlinė

703.917.12

8,50 €

Tamsiai pilka

003.917.15

8,50 €

DUVHOLMEN atlošo pagalvė be užvalkalo, 62×44 cm.
Storis 14 cm. Papildomai reikia įsigyti 62×44 cm pagalvės
užvalkalą FRÖSÖN arba JÄRPÖN.
103.918.33

12,50 €

Baldų pagalvėlės: kaip išsirinkti?
Baldas
HÅLLÖ

KUDDARNA

FRÖSÖN/
DUVHOLMEN

JÄRPÖN/
DUVHOLMEN

Vienvietė dalis

Aukštis 62×42 cm,
gylis 62×62 cm

Aukštis 62×44 cm,
gylis 62×62 cm

Aukštis 62×44 cm,
gylis 62×62 cm

Aukštis 62×44 cm,
gylis 62×62 cm

Kampinė dalis

Aukštis 62×42 cm,
gylis 62×62 cm

Aukštis 62×44 cm,
gylis 62×62 cm

Aukštis 62×44 cm,
gylis 62×62 cm

Aukštis 62×44 cm,
gylis 62×62 cm

Stalas-taburetė

Gylis 62×62 cm

Gylis 62×62 cm

Gylis 62×62 cm

Gylis 62×62 cm

—

—

—

—

Pagalvės

Šezlongas
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Visos dalys ir jų kainos
Daiktams laikyti
ÄPPLARÖ suolas-dėžė. 128×57 cm, aukštis 55 cm.
Papildomai galite įsigyti krepšį TOSTERÖ lauko pagalvėlėms
laikyti.
Rudai beicuota akacija

902.342.07

129 €

ÄPPLARÖ suolas-dėžė. 80×41 cm, aukštis 44 cm.
Rudai beicuota akacija

702.049.23

49,99 €

ÄPPLARÖ sienelė, 80×158 cm. Rinkinyje yra 6 kabliukai.
Rudai beicuota akacija

802.049.27

30 €

ÄPPLARÖ sienelės lentyna, 68×27 cm.
Rudai beicuota akacija

802.086.85

10 €

ÄPPLARÖ lauko vežimėlis, 44×72 cm.
Rudas beicas

504.922.84

59 €
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Baldų ÄPPLARÖ priežiūra

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.

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.

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.

Dėžės ir krepšiai

Vandeniui nelaidūs baldų uždangalai ir
krepšiai TOSTERÖ

TOSTERÖ pagalvėlių krepšys, 62×62 cm, aukštis 25 cm.
Telpa vienvietėje dalyje SOLLERÖN.

Baldų komplektų uždangalai

Juoda

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

502.852.65

302.923.23

14,99 €

TOSTERÖ pagalvėlių krepšys, 116×49 cm, aukštis 35 cm.
Telpa 128×57 cm suole-dėžėje ÄPPLARÖ.

19,99 €

Juoda

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

604.098.21

202.923.28

19,99 €

39,99 €
TOSTERÖ dėžė, 129×44 cm, aukštis 79 cm.
Juoda

TOSTERÖ baldų komplekto uždangalas, 215×135 cm,
aukštis 105 cm. Tinka stalo ir 6 kėdžių komplektams.
Juoda

802.923.25

Medienos beicas VÅRDA

TOSTERÖ lauko baldų uždangalas, 260×165 cm, aukštis
85 cm. Tinka kampinėms ir įprastoms trivietėms lauko
sofoms bei kavos staliukams, kurių didžiausias ilgis 260 cm,
plotis 165 cm, aukštis 85 cm.
304.114.96

39,99 €

49,99 €

Krėslų ir sofų uždangalai

Juoda

104.114.40

Bespalvis medienos beicas VÅRDA suteiks spindesio ir apsaugą
paviršiams. Spalvai atšviežinti rinkitės rusvą pusiau skaidrų
beicą VÅRDA. Kiekvienas naujas sluoksnis bus ryškesnis, mažiau
skaidrus.

49,99 €

Kiti uždangalai

VÅRDA medienos beicas lauko darbams, 500 ml.
TOSTERÖ šezlongo uždangalas, 200×60 cm, aukštis 40 cm.
Juoda

702.923.21

19,99 €

Bespalvis

203.331.02

7,99 €

Rusvas, pusiau skaidrus

403.331.01

7,99 €

702.900.82

2,49 €

FIXA teptukai, 3 vnt.
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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

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.

Pirkimas išsimokėtinai
Pirkimo išsimokėtinai paslaugą
teikia GENERAL FINANCING
BANKAS. Išsimokėtinai
atsiskaityti galite už IKEA
prekes, kurių vertė - iki 15 000 €.
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