
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.

Daugybė derinių ir paprasta priežiūra
Derindami įvairias modulinių lauko baldų JUTHOLMEN dalis galite susikurti tokią sofą, 
kokia labiausiai tinka ir patinka. Norite mažos dvivietės? O gal didelės su gulimuoju 
krėslu? Šios serijos baldai pagaminti iš patvaraus, įvairioms oro sąlygoms atsparaus 
sintetinio rotango, todėl yra visiškai nereiklūs ir paprastai prižiūrimi. Kad būtų 
patogiau, derinkite su KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba JÄRPÖN/DUVHOLMEN 
sėdimųjų dalių ir nugaros pagalvėlėmis, o kad būtų gražiau, pridėkite dekoratyvinių 
pagalvėlių, pavyzdžiui, TOFTÖ ar GULLBERGSÖ.

Pirkėjo gidas

JUTHOLMEN
lauko baldų serija poilsiui
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Deriniai

Maža, bet patogi. Net ir maža erdvė nusipelno patogios sofos.
Bendrieji matmenys: 146×73×71 cm
Šio derinio su sėdimosiomis pagalvėlėmis KUDDARNA 
kaina 190 € (493.851.62)

Šiam deriniui reikalingos dalys:
Kampinė dalis JUTHOLMEN 2 vnt.
Sėdimosios pagalvėlės KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, 62×62 cm 2 vnt.

Laikas pailsėti? Pridėję serijos JUTHOLMEN lauko taburetę 
(iš vienos pusės ar iš abiejų), sofą lengvai paversite gulimuoju 
krėslu. 
Bendrieji matmenys: 138/210×73×71 cm
Šio derinio su pagalvėlėmis KUDDARNA kaina 354 € 
(593.851.71)

Šiam deriniui reikalingos dalys:
Kampinė dalis JUTHOLMEN 2 vnt.
Vienvietė dalis JUTHOLMEN 1 vnt.
Taburetė JUTHOLMEN 1 vnt.
Sėdimosios pagalvėlės KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, 62×62 cm 4 vnt.
Nugaros pagalvėlės KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, 62×44 cm 3 vnt.

Pokaičio metas. Derinys iš dviejų kampinių dalių ir vienos 
vienvietės dalies puikiai tinka popietiniam poilsiui pavėsyje. 
Bendrieji matmenys: 210×73×71 cm
Šio derinio su pagalvėlėmis KUDDARNA kaina 299 € 
(793.851.65)

Šiam deriniui reikalingos dalys:
Kampinė dalis JUTHOLMEN 2 vnt.
Vienvietė dalis JUTHOLMEN 1 vnt.
Sėdimosios pagalvėlės KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
arba 
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, 62×62 cm 3 vnt.
Nugaros pagalvėlės KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, 62×44 cm 3 vnt.

Dėliokite, kaip tik patinka. Šiandien norite L formos sofos, 
o rytoj prireiks didelės ir ilgos? Tiesiog atjunkite, sudėliokite 
kitaip ir vėl sujunkite.
Bendrieji matmenys: 148/200×73×71 cm
Šio derinio su pagalvėlėmis KUDDARNA kaina 400 € 
(493.851.38)

Šiam deriniui reikalingos dalys:
Kampinė dalis JUTHOLMEN 2 vnt.
Vienvietė dalis JUTHOLMEN 2 vnt.
Sėdimosios pagalvėlės KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, 62×62 cm 4 vnt.
Nugaros pagalvėlės KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
arba
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, 62×44 cm 5 vnt.

Bendrieji matmenys: plotis×gylis×aukštis. 
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Derindami serijos JUTHOLMEN dalis susikurkite sofą pagal savo 
poreikius. Jei po kiek laiko norėsite derinį modifikuoti, galėsite 
lengvai dalis vieną nuo kitos atjungti ir vėl sujungti taip, kaip 
patinka.

+ + + + =

Kaip rinkti?

Kampinė dalis JUTHOLMEN. P73×G73×A71 cm. Sėdynė: 
P65×G65×A31 cm.
Tamsiai pilka-ruda 804.691.16 80 €

Vienvietė dalis JUTHOLMEN. P64×G74×A71 cm. Sėdynė: 
P65×G65×A31 cm.
Tamsiai pilka-ruda 404.521.89 70 €

Taburetė JUTHOLMEN. P65×G65×A31 cm.

Tamsiai pilka-ruda 004.691.15 40 €

Sėdimoji pagalvėlė KUDDARNA. 62×62 cm. Storis 8 cm. 

Smėlinė 404.111.08 15 €
Pilka 304.111.23 15 €

Nugaros pagalvėlė KUDDARNA. 62×44 cm. Storis 6 cm.

Smėlinė 404.110.47 8 €
Pilka 304.110.62 8 €

Pagalvėlių užvalkalai FRÖSÖN, tinkami pagalvėlėms DUVHOLMEN, parduodami 
atskirai. Prireikus išskalbsite, o jei norėsite – atnaujinsite vaizdą įsigydami naujų.

Nugaros pagalvėlės užvalkalas FRÖSÖN. 62×44 cm. Kartu 
įsigykite 62×44 cm dydžio DUVHOLMEN nugaros pagalvėlę 
be užvalkalo. Parduodama atskirai.
Smėlinė 703.917.12 8,99 €
Tamsi smėlinė-žalia 004.793.22 8,99 €
Tamsi pilka 003.917.15 8,99 €

Nugaros pagalvėlė be užvalkalo DUVHOLMEN. 62×44 cm. 
Storis 14 cm. 

103.918.33 14 €

Sėdimosios pagalvėlės užvalkalas FRÖSÖN. 62×62 cm. 
Kartu įsigykite 62×62 cm dydžio DUVHOLMEN sėdimąją 
pagalvėlę be užvalkalo. Parduodama atskirai.
Smėlinė 903.917.11 14,99 €
Tamsiai pilka 403.917.18 14,99 €
Tamsi smėlinė-žalia 604.793.38 14,99 €

Sėdimoji pagalvėlė be užvalkalo DUVHOLMEN. 62×62 cm. 
Storis 12 cm. 

503.918.50 22 €

Pagalvėlių užvalkalai JÄRPÖN, tinkami pagalvėlėms DUVHOLMEN, parduodami atski-
rai. Prireikus išskalbsite, o jei norėsite – atnaujinsite vaizdą įsigydami naujų.

Sėdimosios pagalvėlės užvalkalas JÄRPÖN. 62×62 cm. 
Kartu įsigykite 62×62 cm dydžio DUVHOLMEN pagalvėlę be 
užvalkalo. Parduodama atskirai.
Antracito 004.453.27 24,99 €

Sėdimoji pagalvėlė be užvalkalo DUVHOLMEN. 62×62 
cm. Storis 12 cm. Kartu įsigykite 62×62 cm dydžio FRÖSÖN 
arba JÄRPÖN sėdimosios pagalvėlės užvalkalą. Parduodama 
atskirai.

503.918.50 22 €

Nugaros pagalvėlės užvalkalas JÄRPÖN. 62×44 cm. Kartu 
įsigykite 62×44 cm dydžio DUVHOLMEN pagalvėlę be užval-
kalo. Parduodama atskirai.
Antracito 504.452.97 19,99 €

Nugaros pagalvėlė be užvalkalo DUVHOLMEN. 62×44 cm. 
Storis 14 cm. Kartu įsigykite 62×44 cm dydžio FRÖSÖN arba 
JÄRPÖN nugaros pagalvėlės užvalkalą. Parduodama atskirai.

103.918.33 14 €

Visos dalys ir kainos



Baldų JUTHOLMEN priežiūra ir apsauga

Kad lauko baldai tarnautų kuo ilgiau, reguliariai juos valykite ir nepalikite jų po atviru dangumi pernelyg ilgai.

Kaip laikyti?
Sofos rėmas JUTHOLMEN
Jei galite, laikykite viduje, kur vėsu ir sausa. Jei laikote lauke, 
uždenkite vandeniui atspariu uždangalu. Palijus ar pasnigus, 
ant lygių paviršių susikaupusį vandens ar sniego perteklių 
pašalinkite. Kad nesikauptų kondensatas, leiskite orui 
cirkuliuoti.
Minusinėje temperatūroje plastiko patvarumas sumažėja, todėl 
baldais geriau nesinaudokite.

Pagalvėlės
Pasibaigus sezonui sofos pagalvėles laikykite viduje, kur vėsu 
ir sausa. Geriausia laikyti daiktadėžėje arba daiktams laikyti 
skirtame krepšyje – taip mažiau apdulkės. Prieš padėdami 
ilgesniam laikui įsitikinkite, ar pagalvėlės visiškai sausos.

Kaip valyti? 
Valykite švelniu muilo tirpalu. 
Sėdimosios pagalvėlės užvalkalus KUDDARNA galima nuimti ir 
išskalbti skalbimo mašinoje. Nugaros pagalvėlę galima skalbti 
rankomis. 
Pagalvėlių užvalkalus FRÖSÖN ir JÄRPÖN galima nuimti ir 
išskalbti skalbimo mašinoje.

Kaip prižiūrėti? 
Jokios ypatingos priežiūros nereikia.

Daiktų laikymo krepšiai ir dėžės TOSTERÖ

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

Lauko baldų uždangalas TOSTERÖ, 220×220 cm, aukštis 
85 cm.
Juoda 205.323.09 54,99 €
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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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