Pirkėjo gidas

BERGMUND
Valgomojo ir baro kėdės

Modeliai
Valgomojo kėdės su užvalkalais
be klosčių
Valgomojo kėdės su užvalkalais
su vid. Ilgio klostėmis
Valgomojo kėdės su užvalkalais su
ilgomis klostėmis
62 cm aukščio baro kėdės

Užvalkalą galima nuimti

Užvalkalų turime įvairių

Užvalkalą galima skalbti

Užvalkalą galima skalbti

Naujoviškas dizainas Jūsų patogumui
Kad sėdėti būtų tikrai patogu, labai svarbu, kad kėdė suteiktų kūnui
tinkamą atramą tinkamoje vietoje. Būtent tai buvo atspirties taškas
pradedant projektuoti kėdes BERGMUND. Išanalizavę naujus žmogaus
kūno tyrimo duomenis, sukūrėme inovatyvią technologiją, kuri leidžia
sėdimosios dalies pagalvėlei prisitaikyti prie kūno, suteikiant jam
optimalų komfortą. Taigi nesvarbu, ar prisėsite tik papusryčiauti, ar
įsikursiteilgesnei vakarienei, galite neabejoti – kėdė Jumis pasirūpins.

Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti. Kreipkitės į mūsų darbuotojus arba
ieškokite www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje arba internete.
Visus baldus reikia surinkti.

Naujoviškas dizainas Jūsų patogumui

Projektuojant kėdes BERGMUND buvo siekiama, kad sėdėti ant
jų būtų gera ilgiau – nevargstant dėl suakmenėjusių kojų ar
skaustančios nugaros. Šiuo tikslu ėmėmės naujų žmogaus kūno
mokslinio tyrimo duomenų analizės, ieškojome tinkamų kampų ir
išplėtojome naują technologiją – kad kėdė tikrai būtų patogi.
Nors sėdėjimas nėra aktyvus veikimas, sėdėjimo poveikį junta
visas kūnas nuo kaulų ir raumenų iki sausgyslių, kremzlių ir
sąnarių. „Sėdėti patogiai galėsite ilgiau, jei kūnui bus užtikrinta
tinkama atrama tinkamoje vietoje“, – sako medžiagų kūrėjas
Andersas Bergneris.
Mūsų sėdimieji kaulai – labai panašūs
Siekdami sukurti tinkamą kėdės BERGMUND sėdimosios
dalies formą ir atrasti optimalų kampą tarp sėdimosios dalies
ir nugaros atramos, A. Bergneris su kolegomis pasinaudojo
naujais kūno tyrimo duomenimis. Tyrimas atskleidė keletą
įdomių faktų apie žmogaus kūną, pavyzdžiui, kad visų žmonų
sėdimieji kaulai iš esmės labai panašūs. „Taip, tai tiesa.
Nesvarbu ar būtumėte 1,85 cm ūgio, ar gerokai žemesnis. Todėl
dubens formą primenanti kėdės sėdimoji dalis sukurta taip, kad
tiktų 99 proc. pasaulio žmonių.“
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Naudinga žinoti
Audinius testuojame
IKEA tekstiliniai baldų užvalkalai yra kruopščiai testuojami, tad
galite būti ramūs dėl jų patvarumo. Audinio atsparumas dilimui
testuojamas naudojant specialią įrangą: audinys trinamas
į kitą audinį veikiant dideliu spaudimu. Namuose kasdien
naudojamiems baldams tinkami 15 tūkst. ciklų atlaikantys
audiniai, o tie audiniai, kurie išlaiko 30 tūkst. ciklų testą, laikomi
itin atspariais dilimui. Saulės spinduliai veikia visus audinius,
todėl taip pat rūpinamės, kad mūsų audiniai būtų atsparūs
blukimui.

Patvarūs daugeliu prasmių
Griežti testai iš tiesų labai padeda įvertinti mūsų tekstilinių
užvalkalų patvarumą, bet tai dar ne viskas. Audinių patvarumą
lemia ir tokie veiksniai kaip medžiagos, konstrukcija bei
naudojimo ypatumai. Sunkūs, tankaus audimo, lygaus
paviršiaus audiniai pasižymi didžiausiu atsparumu dilimui.
Audiniai, pagaminti iš natūralaus ir sintetinio pluošto mišinio,
dyla lėčiau nei natūralaus pluošto audiniai. Dažyto siūlo audiniai
patvaresni už audinius su spaudiniais. Na, o švarus audinys
visada tarnaus ilgiau už suteptą. Žinoma, kėdės užvalkalo
audinio būklė priklausys ir nuo to, kaip ta kėde naudositės.

Skalbimo nurodymai

Atsparumas
dilimui

Atsparumas
blukimui (1–8)

DJUPARP tamsi pilka

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

25 000

5

FÅGELFORS įv. spalvų

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

25 000

5

GUNNARED vid. pilka

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

50 000

5–6

HALLARP smėlio

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

15 000

5

INSEROS balta

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

35 000

5

KOLBODA smėlio / tamsi pilka

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

25 000

5

LJUNGEN šviesi žalia

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

45 000

5

NOLHAGA pilka-smėlio

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

30 000

5

ORRSTA šviesi pilka

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

25 000

5

ROMMELE tamsi mėlyna / balta

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

25 000

5

RYRANE tamsi mėlyna / balta / augalų raštai

Skalbti skalbyklėje, 40 °C.

25 000

5
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Visos dalys ir jų kainos
Valgomojo kėdė,
rėmas ir kojos
baltos arba juodos sp.

Baro kėdė,
sėd. dalies aukštis
62 cm,
rėmas ir kojos
baltos arba juodos sp.

plotis×gylis×aukštis (cm)

52×59×95

45×48×97

sėd. dalies plotis×gylis×aukštis (cm)

52×41×51

45×37×62

Kėdė su užvalkalu

50 €

60 €

DJUPARP tamsi pilka

69,99 €

-

FÅGELFORS įv. spalvų

64,99 €

74,99 €

GUNNARED vid. pilka

64,99 €

74,99 €

HALLARP smėlio

64,99 €

-

INSEROS balta

69,99 €

74,99 €

KOLBODA smėlio / tamsi pilka

74,99 €

-

LJUNGEN šviesi žalia

64,99 €

-

NOLHAGA pilka-smėlio

69,99 €

-

ORRSTA šviesi pilka

59,99 €

69,99 €

ROMMELE tamsi mėlyna / balta

64,99 €

74,99 €

RYRANE tamsi mėlyna / balta / augalų raštai

69,99 €

-

DJUPARP tamsi pilka

19,99 €

-

FÅGELFORS įv. spalvų

14,99 €

14,99 €

GUNNARED vid. pilka

14,99 €

14,99 €

HALLARP smėlio

14,99 €

-

INSEROS balta

19,99 €

14,99 €

KOLBODA smėlio / tamsi pilka

24,99 €

-

LJUNGEN šviesi žalia

14,99 €

-

NOLHAGA pilka-smėlio

19,99 €

-

ORRSTA šviesi pilka

9,99 €

9,99 €

ROMMELE tamsi mėlyna / balta

14,99 €

14,99 €

RYRANE tamsi mėlyna / balta / augalų raštai

19,99 €

-
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