
Gali būti, kad parduotuvėje turime ne visus čia pavaizduotus gaminius. Daugiau informacijos suteiks mūsų 
darbuotojai; arba apsilankykite www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie patį gaminį rasite kainos etiketėje ir 
internete. Visas dalis reikia surinkti.

Kaskart gera prisėsti
Sofa GRÖNLID sudaryta iš dalių, kurias galite derinti pagal savo 
poreikius ir kambario galimybes. Sėdimosios spyruoklinės pagalvės 
užpildytos minkštu pluoštinių kamuoliukų kamšalu, o nugaros 
pagalvėles galite susidėti taip, kaip patinka, kad atsiremti būtų 
dar patogiau. Sofos dalis galite perdėlioti, kaip patinka, pridėti 
papildomų dalių ar jas pakeisti, pavyzdžiui, jei jūsų pamėgtas kampas 
po daugybės naudojimo metų tapo pernelyg nudėvėtas. Puikus 
pasirinkimas tiems, kam norisi patogios sofos jaukiems vakarams, 
tingioms dienoms ar tiesiog atsipalaidavimui su šeima ir draugais.

Dizainas
Francis Cayouette
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Nemokama
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Sofoms GRÖNLID suteikiama 
10 metų garantija. Daugiau 
skaitykite garantijos brošiūroje.

Pirkėjo gidas
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sofos
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Deriniai

Gulimasis fotelis GRÖNLID  
Pridedamos 2 nugaros pagalvėlės.
Bendrieji matmenys: P117×G164×A104 cm 

Kaina su užvalkalu 
Inseros balta 294.069.57 350 €
Ljungen šviesi žalia 094.087.78 390 €
Ljungen šviesi raudona 894.089.15 390 €
Ljungen klasikinė pilka 594.090.25 390 €
Sporda tamsi pilka 194.085.32 440 €
Sporda natūrali 594.083.56 440 €

Dvivietė sofa GRÖNLID  
Pridedamos 3 nugaros pagalvėlės.
Bendrieji matmenys: P177×G104×AH98 cm 

Kaina su užvalkalu 
Inseros balta 994.071.52 399 €
Ljungen šviesi žalia 294.087.63 449 €
Ljungen šviesi raudona 594.089.69 449 €
Ljungen klasikinė pilka 294.090.60 449 €
Sporda tamsi pilka 694.085.58 499 €
Sporda natūrali 294.083.67 499 €

Toliau pateikiame pavyzdžių, kaip serijos GRÖNLID sofos gali 
atrodyti, bet jūs galite modifikuoti jas taip, kaip patinka būtent 
jums. Nuspręskite, kiek sėdimųjų vietų jums reikia, kokios 
formos bus sofa, kokios funkcijos reikalingos ir, žinoma, kokio 

norite užvalkalo. Patariame pasinaudoti mūsų planavimo 
įrankiu ir išsinagrinėti visus įmanomus derinius ir galimybes. 
Įrankį rasite parduotuvėje ir internete www.IKEA.lt.

Trivietė sofa GRÖNLID  
Pridedamos 5 nugaros pagalvėlės.
Bendrieji matmenys: P247×G98×A104 cm 

Kaina su užvalkalu
Inseros balta 594.071.49 449 €
Ljungen šviesi žalia 594.087.66 499 €
Ljungen šviesi raudona 994.089.72 499 €
Ljungen klasikinė pilka 694.090.63 499 €
Sporda tamsi pilka 094.085.61 549 €
Sporda natūrali 694.083.70 549 €

Trivietė sofa GRÖNLID su gulimuoju foteliu  
Pridedamos 5 nugaros pagalvėlės.
Bendrieji matmenys: P258×G98/164×A104 cm 

Kaina su užvalkalu 
Inseros balta 194.071.46 649 €
Ljungen šviesi žalia 294.088.43 719 €
Ljungen šviesi raudona 294.089.75 719 €
Ljungen klasikinė pilka 994.090.66 719 €
Sporda tamsi pilka 494.085.64 799 €
Sporda natūrali 094.083.73 799 €
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Deriniai

Keturvietė sofa su gulimuoju foteliu  
Pridedamos 7 nugaros pagalvėlės. 
Bendrieji matmenys: P328×G98/164×A104 cm

Kaina su užvalkalu 
Inseros balta 894.071.43 699 €
Ljungen šviesi žalia 594.088.46 769 €
Ljungen šviesi raudona  694.089.78 769 €
Ljungen klasikinė pilka 394.090.69 769 €
Sporda tamsi pilka 794.085.67 849 €
Sporda natūrali 394.083.76 849 €

Keturvietė sofa su 2 gulimaisiais foteliais 
Pridedamos 7 nugaros pagalvėlės. 
Bendrieji matmenys: P339×G98/164×A104 cm 

Kaina su užvalkalu 
Inseros balta 494.071.40 899 €
Ljungen šviesi žalia 194.088.48 989 €
Ljungen šviesi raudona  094.089.81 989 €
Ljungen klasikinė pilka 794.090.72 989 €
Sporda tamsi pilka 194.085.70 1099 €
Sporda natūrali 794.083.79 1099 €

Dvivietė sofa-lova  
Pridedamos 4 nugaros pagalvėlės.
Bendrieji matmenys: P196×G98×A104 cm

Kaina su užvalkalu 
Inseros balta 794.071.72 639 €
Ljungen šviesi žalia 394.087.48 689 €
Ljungen šviesi raudona 294.088.81 689 €
Ljungen klasikinė pilka 294.090.41 689 €
Sporda tamsi pilka 194.085.46 739 €
Sporda natūrali 994.084.15 739 €

Trivietė sofa-lova  
Pridedamos 6 nugaros pagalvėlės.
Bendrieji matmenys: P267×G98×A104 cm

Kaina su užvalkalu 
Inseros balta 894.071.62 798 €
Ljungen šviesi žalia 294.087.58 868 €
Ljungen šviesi raudona 194.088.91 868 €
Ljungen klasikinė pilka 394.090.50 868 €
Sporda tamsi pilka 394.085.50 938 €
Sporda natūrali 094.084.10 938 €
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Deriniai

Trivietė sofa-lova su gulimuoju foteliu  
Pridedamos 6 nugaros pagalvėlės. 
Bendrieji matmenys: P277×G98/164×A104 cm

Kaina su užvalkalu 
Inseros balta 894.071.57 889 €
Ljungen šviesi žalia 894.088.40 959 €
Ljungen šviesi raudona 694.089.64 959 €
Ljungen klasikinė pilka 094.090.56 959 €
Sporda tamsi pilka 594.085.54 1039 €
Sporda natūrali 094.084.05 1039 €

Kaip išskleisti

Paversti sofą-lovą GRÖNLID erdvia ir patogia lova –  
labai paprasta. Pirmiausia nuimkite sėdimąsias ir nugaros 
pagalves. 

Atlenkite audinį, esantį ant sėdimosios dalies priekinio krašto. 
Porėmį pakelkite ir patraukite į savo pusę. Ir pagaliau –  
atlenkite kojelę.
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Visos dalys ir kainos
Kaina su užvalkalu.

Vienvietė dalis GRÖNLID, P71×G98×A104* cm

Inseros balta 694.067.76 159 €
Ljungen šviesi žalia 494.087.19 179 €
Ljungen šviesi raudona 294.088.57 179 €
Ljungen klasikinė pilka 294.090.03 179 €
Sporda tamsi pilka 294.085.03 199 €
Sporda natūrali 994.083.21 199 €
Tik užvalkalas
Inseros balta 105.008.70 39 €
Ljungen šviesi žalia 505.008.73 59 €
Ljungen šviesi raudona 305.008.74 59 €
Ljungen klasikinė pilka 905.008.71 59 €
Sporda tamsi pilka 405.008.83 79 €
Sporda natūrali 605.008.82 79 €

Dvivietė dalis GRÖNLID, P141×G98×A104* cm

Inseros balta 094.067.79 299 €
Ljungen šviesi žalia 894.087.22 329 €
Ljungen šviesi raudona 694.088.60 329 €
Ljungen klasikinė pilka 394.090.07 329 €
Sporda tamsi pilka 594.085.06 359 €
Sporda natūrali 394.083.24 359 €

Tik užvalkalas
Inseros balta 105.010.87 79 €
Ljungen šviesi žalia 505.010.90 109 €
Ljungen šviesi raudona 305.010.91 109 €
Ljungen klasikinė pilka 705.010.94 109 €
Sporda tamsi pilka 605.010.99 139 €
Sporda natūrali 605.011.03 139 €

Trivietė dalis GRÖNLID, P211×G98×A104* cm

Inseros balta 494.067.82 349 €
Ljungen šviesi žalia 194.087.25 379 €
Ljungen šviesi raudona 094.088.63 379 €
Ljungen klasikinė pilka 794.090.10 379 €
Sporda tamsi pilka 994.085.09 409 €
Sporda natūrali 694.083.27 409 €

Tik užvalkalas
Inseros balta 505.011.08 79 €
Ljungen šviesi žalia 905.011.11 109 €
Ljungen šviesi raudona 105.011.10 109 €
Ljungen klasikinė pilka 705.011.12 109 €
Sporda tamsi pilka 605.011.22 139 €
Sporda natūrali 205.011.19 139 €

Dvivietės sofos-lovos dalis GRÖNLID, 
P160×G98×A104* cm
Inseros balta 794.071.67 539 €
Ljungen šviesi žalia 594.087.52 569 €
Ljungen šviesi raudona 394.088.85 569 €
Ljungen klasikinė pilka 694.090.44 569 €
Sporda tamsi pilka 094.085.42 599 €
Sporda natūrali 994.084.20 599 €

Tik užvalkalas
Inseros balta 005.011.77 69 €
Ljungen šviesi žalia 405.011.80 99 €
Ljungen šviesi raudona 205.011.81 99 €
Ljungen klasikinė pilka 805.011.83 99 €
Sporda tamsi pilka 505.011.89 129 €
Sporda natūrali 105.011.91 129 €

Gulimojo fotelio dalis GRÖNLID, P81×G164×A104* 
cm
Ljungen šviesi žalia 694.069.60 250 €
Ljungen šviesi raudona 694.087.80 270 €
Ljungen klasikinė pilka 494.089.17 270 €
Sporda tamsi pilka 194.090.27 270 €
Sporda natūrali 794.085.29 300 €
Sporda natūrali 294.083.53 300 €

Tik užvalkalas
Inseros balta 305.011.28 50 €
Ljungen šviesi žalia 505.011.32 70 €
Ljungen šviesi raudona 105.011.34 70 €
Ljungen klasikinė pilka 305.011.33 70 €
Sporda tamsi pilka 305.011.47 100 €
Sporda natūrali 905.011.49 100 €

Porankis GRÖNLID, P18×G93×A68 cm

Inseros balta 794.067.90 50 €
Ljungen šviesi žalia 594.087.28 60 €
Ljungen šviesi raudona 394.088.66 60 €
Ljungen klasikinė pilka 194.090.13 60 €
Sporda tamsi pilka 394.085.12 70 €
Sporda natūrali 994.083.35 70 €

Tik užvalkalas
Inseros balta 205.007.99 15 €
Ljungen šviesi žalia 005.008.04 25 €
Ljungen šviesi raudona 705.008.05 25 €
Ljungen klasikinė pilka 605.008.01 25 €
Sporda tamsi pilka 305.008.12 35 €
Sporda natūrali 605.008.15 35 €

* Aukštis su nugaros pagalvėlėmis.
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Visos dalys ir kainos

Kojų kėdutė-dėžė GRÖNLID, P73×I98×A49 cm

Inseros balta 094.071.75 150 €
Ljungen šviesi žalia 994.087.45 160 €
Ljungen šviesi raudona 894.088.78 160 €
Ljungen klasikinė pilka 494.347.61 160 €
Sporda tamsi pilka 694.085.39 170 €
Sporda natūrali 994.083.64 170 €

Tik užvalkalas
Inseros balta 405.011.56 33 €
Ljungen šviesi žalia 005.011.58 43 €
Ljungen šviesi raudona 805.011.59 43 €
Ljungen klasikinė pilka 605.011.60 43 €
Sporda tamsi pilka 505.011.70 53 €
Sporda natūrali 905.011.68 53 €

Fotelis GRÖNLID, P87×G84×A90 cm

Inseros balta 192.759.09 199 €
Ljungen šviesi raudona 193.285.35 229 €
Ljungen šviesi žalia 092.759.19 229 €
Ljungen klasikinė pilka 292.759.56 229 €
Sporda tamsi pilka 292.759.61 249 €
Sporda natūrali 192.760.66 249 €

Tik užvalkalas
Inseros balta                         803.987.94 39 €
Ljungen šviesi raudona                      304.722.15 69 €
Ljungen šviesi žalia                   803.989.92 69 €
Ljungen klasikinė pilka                   503.989.17 69 €
Sporda tamsi pilka                      903.990.19 89 €
Sporda natūrali                        403.990.12 89 €



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, sofos užvalkalo 
audinio būklė priklausys ir nuo to, kaip ta sofa naudositės. 
Audinių su danga siūlome įvairių, tačiau visus juos apdorojome 
taip, kaip priežiūra būtų kuo paprastesnė. Visi šie užvalkalai 
testuojami, siekiant išsiaiškinti jų patvarumą, tamprumą ir 
atsparumą blukimui, todėl galite būti tikri, kad jūsų naujoji sofa 
ar fotelis tarnaus ilgus metus.

Skalbimo nurodymai
Atsparumas 
dilimui (ciklai)

Atsparumas 
blukimui 
(1–8)

Inseros: lygus medvilnės audinys, švelnios paviršiaus tekstūros. 100 % medvilnės. Skalbti skalbyklėje, 40°C 35 000 5

Ljungen: patvaraus poliesterio audinio užvalkalas, švelnaus paviršiaus, truputį blizgus. 100 % poliesterio. Skalbti skalbyklėje, 40°C 45 000 5

Sporda: stambesnės tekstūros audinys, gaminamas naudojant natūralų pluoštą, iš dviejų atspalvių verpalų.  
57 % medvilnės, 24 % poliesterio, 19 % lino.

Skalbti skalbyklėje, 40°C 25 000 5

Naudinga žinoti

Audiniai su danga
Audiniai su danga iš pažiūros primena odinius. Tai tvirta ir 
patvari medžiaga, ją labai lengva prižiūrėti – tiesiog išsiurbkite 
paviršių, naudodami švelnų siurblio antgalį, ir nuvalykite drėgna 
šluoste.

Audinių su danga siūlome įvairių, tačiau visus juos apdorojome 
taip, kaip priežiūra būtų kuo paprastesnė. Visi šie užvalkalai 
testuojami, siekiant išsiaiškinti jų patvarumą, tamprumą ir 
atsparumą blukimui, todėl galite būti tikri, kad jūsų naujoji sofa 
ar fotelis tarnaus ilgus metus.

Priežiūros nurodymai
Atsparumas 
dilimui (ciklai)

Atsparumas 
blukimui 
(1–8)

Kimstad: 75 % poliesterio, 25 % medvilnės (pagrindas), 100 % poliuretanas (paviršius). Dengtas audinys Kimstad 
– švelnus, bet patvarus. Tai nenuimamas užvalkalas, palietus primenantis odą. 

Priežiūros nurodymai: 
išsiurbkite naudodami švelnų 
siurblio antgalį ir nuvalykite 
drėgna šluoste. 

50 000 5
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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.


