
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.

Vienintelė ir nepakartojama – jūsų lauko sofa
Lauko baldų seriją SOLLERÖN sudaro vienvietės sėdimosios ir kitos tarpusavyje  
derinamos dalys, iš kurių galite kurti savo sofą. Ji gali būti kampinė, L formos, pailga 
ir tokio dydžio, kokio norisi. Prireikus ją galėsite performuoti, papildyti naujomis 
dalimis, sumažinti.

Patogūs ir nereiklūs
Baldai SOLLERÖN pinami rankomis iš plastiko ir yra labai panašūs į baldus iš
natūralaus rotango. Jie atsparūs įvairioms oro sąlygoms ir nereikalauja ypatingos
priežiūros – švarai palaikyti užtenka vandens ir švelnaus ploviklio. Patogumą užtikrina 
sėdimosios ir atlošo pagalvės JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, 
KUDDARNA. Dekoratyvios pagalvėlės, tokios kaip GULLBERGSÖ, TOFTÖ suteiks sofai 
asmeniškumo, jomis galėsite pademonstruoti savo skonį ir stiliaus pojūtį. Pagalvių 
užvalkalus galima skalbti skalbyklėje, o vienvietėse dalyse su daiktadėžėmis – laikyti 
daiktus.

Pirkėjo gidas

SOLLERÖN
lauko baldai
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Kaip derinti?

Baldų ir pagalvių komplektai

=+ + + +

Susikurkite savo sofą SOLLERÖN iš vienviečių sėdimųjų dalių. 
Prireikus turimą derinį galėsite bet kada papildyti naujomis 

dalimis, sumažinti, performuoti. 

Sukurta galvojant apie patogumą. Aukšta sėdimoji dalis ir 
nedideliu kampu pasvirusi atkaltė užtikrina komfortą.
Komplektas su pagalvėmis KUDDARNA 242 €
arba su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN 274 €
arba su pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN 295,49 €

Komplekte:
SOLLERÖN porankiai, 2 vnt., ruda arba tamsiai pilka 1 vnt.
SOLLERÖN vienvietė dalis, ruda arba tamsiai pilka 1 vnt.
KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN atlošo pagalvė 62×44 cm 1 vnt.
KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN sėdimoji pagalvė 62×62 cm 1 vnt.

Su vieta daiktams laikyti. Daiktadėžėje po sėdimąja dalimi 
patogu laikyti lauko pagalvėles, apklotus, kitus reikalingus 
daiktus.
Komplektas su pagalvėmis KUDDARNA 385 €
arba su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN 449 €
arba su pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN 491,98 €

Komplekte:
SOLLERÖN porankiai, 2 vnt., ruda arba tamsiai pilka 1 vnt.
SOLLERÖN vienvietė dalis, ruda arba tamsiai pilka 2 vnt.
KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN atlošo pagalvė 62×44 cm 2 vnt.
KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN sėdimoji pagalvė 62×62 cm 2 vnt.

Bus vakarėlis? Talpi modulinė sofa su kojų kėdute svetingai 
priims jūsų draugus ir artimuosius. Galite performuoti pagal 
poreikį. 
Komplektas su pagalvėmis KUDDARNA 937 €
arba su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN 1129 €
arba su pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN 1257,94 €

Komplekte:
SOLLERÖN porankiai, 2 vnt., ruda arba tamsiai pilka 1 vnt.
SOLLERÖN vienvietė dalis, ruda arba tamsiai pilka 4 vnt.
SOLLERÖN kampinė dalis, ruda arba tamsiai pilka 1 vnt.
SOLLERÖN taburetė, ruda arba tamsiai pilka 1 vnt.
KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN atlošo pagalvė, 62×44 cm 6 vnt.
KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba 
JÄRPÖN/DUVHOLMEN sėdimoji pagalvė 62×62 cm 6 vnt.

Laikas pailsėti? Pasidėjus taburetę SOLLERÖN prie sofos ir 
patogiai susikėlus ant jos kojas, pasimiršta visi reikalai.
Komplektas su pagalvėmis KUDDARNA 623 €
arba su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN 738 €
arba su pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN 812,47 €

Komplekte:
SOLLERÖN porankiai, 2 vnt., ruda arba tamsiai pilka 1 vnt.
SOLLERÖN vienvietė dalis, ruda arba tamsiai pilka 3 vnt.
SOLLERÖN taburetė, ruda arba tamsiai pilka 1 vnt.
KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN atlošo pagalvė 62×44 cm 3 vnt.
KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN sėdimoji pagalvė 62×62 cm 4 vnt.
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Visos dalys ir jų kainos

SOLLERÖN porankiai, 2 vnt. P18×G82×A53 cm. 

Ruda 103.864.50 99 €
Tamsiai pilka 604.245.86 99 €

SOLLERÖN vienvietė dalis. Sėdynės P62×G62×A32 cm. 

Ruda 603.736.24 120 €

Tamsiai pilka 504.245.96 120 €

SOLLERÖN kampinė dalis. Sėdynės P62×G62×A32 cm. 

Ruda 203.736.21 140 €
Tamsiai pilka 204.245.93 140 €

SOLLERÖN taburetė. Sėdynės P62×G62×A32 cm. 

Ruda 403.736.15 80 €
Tamsiai pilka 904.245.99 80 €

SOLLERÖN kavos staliukas, P62×I92×A51 cm. 

Antracito spalva/ruda 803.736.18 99 €
Antracito spalva/tamsiai pilka 404.245.92 99 €

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

Smėlinė 404.110.47 8 €
Pilka 304.110.62 8 €

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

Smėlinė 404.111.08 15 €

Pilka 304.111.23 15 €

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

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 €
Žalia 004.793.22 8,50 €

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

103.918.33 12,50 €

FRÖSÖN sėdimosios pagalvės užvalkalas, 62×62 cm. 
Papildomai reikia įsigyti 62×62 cm pagalvę be užvalkalo 
DUVHOLMEN.
Smėlinė 903.917.11 14 €
Tamsiai pilka 403.917.18 14 €

Žalia 604.793.38 14 €

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

503.918.50 20 €

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

JÄRPÖN sėdimosios pagalvės užvalkalas, 62×62 cm. 
Papildomai reikia įsigyti 62×62 cm pagalvę be užvalkalo 
DUVHOLMEN.
Antracito spalva 004.453.27 24 €

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

503.918.50 20 €

JÄRPÖN atlošo pagalvės užvalkalas, 62×44 cm. 
Papildomai reikia įsigyti 62×44 cm pagalvę be užvalkalo 
DUVHOLMEN.
Antracito spalva 504.452.97 19,99 €

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

103.918.33 12,50 €



Priežiūra

Lauko baldus reikia reguliariai valyti, nepalikti jų lauke 
neuždengtų ar kitaip neapsaugotų ilgiau nei būtina.

Sandėliavimas
Sofos SOLLERÖN
Rekomenduojame lauko baldus laikyti vėsioje sausoje patalpoje. 
Paliekant lauke, juos reikia uždengti vandeniui nelaidžiais 
uždangalais. 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. Prisiminkite, kad dideli šalčiai 
gali susilpninti plastiką, todėl tokiu oru nerekomenduojame 
naudoti baldų.

Pagalvės
Nenaudojamas sofų pagalves laikykite sausoje, vėsioje 
patalpoje, geriausia – sudėtas į tam skirtą krepšį ar specialią 
dėžę, kur jos liks švarios, neapdulkės. Sandėliuokite tik visiškai 
sausas. 

Valymas
Baldus valykite vandeniu ar švelniu plovikliu sudrėkinta šluoste. 
Pagalvių užvalkalus JÄRPÖN, FRÖSÖN, KUDDARNA skalbkite 
skalbyklėje.

Priežiūra
Jokios specialios priežiūros.

Taisymas
Plieninis rėmas nudažytas milteliniu būdu ir atsparus rūdims. 
Dėl kokių nors priežasčių nusilupus ar nutrupėjus dažams, 
plienas gali imti rūdyti. Tokiu atveju reikėtų švariai nuplauti ir 
perdažyti baldą.

Pastaba!
Kavos staliuko SOLLERÖN stalviršis pagamintas iš grūdinto 
stiklo. Toks stiklas gali staiga dūžti dėl įskilimo ar pažeidus 
kraštą. Jis dūžta į mažas neaštrias šukes. Saugokite gaminio 
kraštus nuo sutrenkimo, nes ten stiklas pažeidžiamiausias. Taip 
pat nenaudokite staliuko lauko skėčiui prilaikyti, nemėginkite 
prisukti lauko skėčio prie stalviršio.

Krepšiai ir dėžės
TOSTERÖ pagalvėlių krepšys, 116×49 cm, aukštis 35 cm. 
Telpa suole su daiktadėže ÄPPLARÖ, 128×57 cm.
Juoda 202.923.28 19,99 €

TOSTERÖ dėžė, 129×44 cm, aukštis 79 cm.
Juoda 104.114.40 39,99 €

Vandeniui nelaidūs uždangalai TOSTERÖ 
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.
Juoda 304.114.96 69,99 €
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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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