
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.

Lengva, patogu ir praktiška tiek dieną, tiek naktį
Dieną HOLMSUND yra tvirta, stilinga sofa, o naktį – erdvi, patogi lova. 
Beveik be pastangų, paprastu judesiu išskleidus arba suskleidus rėmą. 
Jos tvirtą užvalkalą galima skalbti skalbyklėje, todėl dėmės nė kiek 
negąsdins, o patalynės dėžėje užteks vietos patalams ir dar kam nors.

Modeliai
Trivietės sofos-lovos
Kampinės sofos-lovos

Nuimamasis užvalkalas

Užvalkalų pasirinkimas

Užvalkalą galima skalbti

Pirkėjo gidas

HOLMSUND
sofos-lovos



2

Kaip išskleisti?

Iš pradžių nuimkite pagalves, tada paėmę už rankenėlės 
iškelkite sėdimąją dalį ir patraukite ją į save. 

Iš patalynės dėžės išimkite antklodes ir pagalves, jeigu ten 
laikote, ir nuleiskite žemyn sofos atlošą.

Norėdami išskleisti kampinę sofą-lovą, paėmę už rankenėlės 
ištraukite apatinį rėmą ir iškelkite gulimąją dalį.

  
Patalynės dėžė įrengta gulimajame fotelyje.
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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 (0-6)

NORDVALLA: ypač tvirtas poliesterinio tvilo užvalkalas. Skalbti skalbyklėje, 40 °C. 50 000 5

ORRSTA: dviejų atspalvių, subtilios faktūros. 65 % poliesterio, 35 % medvilnės. Skalbti skalbyklėje, 40 °C. 20 000 5

Visos dalys ir kainos

Trivietė sofa-lova Kampinė sofa-lova

Plotis × gylis × aukštis* 230×91×96 cm 230×90/151×96 cm

Miegamosios dalies dydis 140×200 cm 140×200 cm

Su užvalkalu

NORDVALLA smėlinė 449 € 543 €

NORDVALLA pilka 449 € 543 €

ORRSTA žydra 419 € 494 €

ORRSTA balkšvai pilka 419 € 494€

Tik užvalkalas

NORDVALLA smėlinis 129 € 169 €

NORDVALLA pilkas 129 € 169 €

ORRSTA žydras 99 € 120 €

ORRSTA balkšvai pilkas 99 € 120 €

* Sėdimosios dalies gylis ir bendras aukštis priklauso 
nuo sofos pagalvių padėties.
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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.


