
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.

 

Duoklė meistrystei ir tvarumui
Dizaineriai Tina Christensen ir Kai Legaardas suprojektavo lauko baldus 
BONDHOLMEN įkvėpti praeities: senovinių tradicinio stiliaus rankų darbo baldų ir
noro praktikoje panaudoti turimas žinias apie žmonių gyvenimo būdą ankstesniais
laikais. Dizaineriai pasirūpino, kad baldai būtų užtektinai platūs ir patogūs ilgas 
valandas. Jie sako: „Norėjome, kad baldai BONDHOLMEN nevargintų, leistų 
atsipalaiduoti tiek įsitaisius paplepėti, tiek atrašyti į elektroninius laiškus, pažaisti 
telefonu ar pavalgyti.“

Detalių svarba
Kalbant apie baldų BONDHOLMEN funkcionalumą, atkreipkite dėmesį į iki smulkmenų 
apgalvotą dizainą: kampu įtaisytas ir stabilumą užtikrinančias kojeles, sėdynes su 
paaukštintomis galinėmis briaunomis, kad nenuslystų sėdimosios pagalvės ir 
paprastą sandėliavimą sezonui pasibaigus. Gamyboje naudojama kokybiška eukalipto 
mediena tik iš tvarių šaltinių.

Pirkėjo gidas

BONDHOLMEN
lauko baldai
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Valgomojo komplektai

Staliukas keturiems. Prie apvalaus stalo ypač patogu 
bendrauti, nes visi gerai mato vieni kitus. 
Komplekto kaina 509 € (293.304.82)
Komplekto kaina pilkai beicuota mediena su pagalvėmis 
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, antracito spalva 50×50 cm 616,96 € 
(993.305.39)

Derinyje
BONDHOLMEN stalas, pilkai beicuota mediena, Ø 108 cm 1 vnt.

BONDHOLMEN kėdė su porankiais, pilkai beicuota mediena 4 vnt.

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba KUDDARNA

50×50 cm sėdimosios pagalvės 4 vnt.
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Poilsio komplektai

Poilsio kampelis. Krėslas BONDHOLMEN su patogiomis 
pagalvėmis leis pasimėgauti poilsiu.
Komplekto kaina su pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN,  
antracito spalva 192,98 € (593.207.59)
Komplekto kaina su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN,  
smėlinė 171,98 € (193.208.41)

Derinyje
BONDHOLMEN krėslas 1 vnt.
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba
KUDDARNA sėdimoji pagalvė 62×62 cm 1 vnt.
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, 
KUDDARNA atlošo pagalvė 62×44 cm 1 vnt.

Vienam arba dviem. Prigulti popiečio miego ar leisti laiką su 
mylimu žmogumi – dvivietė sofa su patogiomis pagalvėmis 
BONDHOLMEN abiem atvejais yra pirmas pasirinkimas. 
Komplekto kaina su pagalvėmis JÄRPÖN/DUVHOLMEN,  
antracito spalva 346,96 € (593.207.83)
Komplekto kaina su pagalvėmis FRÖSÖN/DUVHOLMEN,  
smėlinė 304,96 € (593.237.34)

Derinyje
BONDHOLMEN dvivietė sofa 1 vnt.

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN arba 

KUDDARNA sėdimoji pagalvė 62×62 cm 2 vnt.

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, 

KUDDARNA atlošo pagalvė 62×44 cm 2 vnt.
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Visos dalys ir jų kainos

Krėslų ir dviviečių sofų BONDHOLMEN pagalvėlės

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 24,99 €

DUVHOLMEN sėdimoji pagalvė be užvalkalo, 62×62 cm. 
Storis 12 cm. 

503.918.50 24 €

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. 

103.918.33 15 €

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

FRÖSÖN sėdimosios pagalvės užvalkalas, 62×62 cm. 
Papildomai reikia įsigyti 62×62 cm pagalvę be užvalkalo
DUVHOLMEN.
Smėlinė 903.917.11 14,99 €
Tamsiai pilka 403.917.18 14,99 €
Rusvai žalsva 604.793.38 14,99 €

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

503.918.50 24 €

FRÖSÖN atlošo pagalvės užvalkalas, 62×44 cm. 
Papildomai reikia įsigyti 62×44 cm pagalvę be užvalkalo
DUVHOLMEN.
Smėlinė 703.917.12 8,99 €
Tamsiai pilka 003.917.15 8,99 €
Rusvai žalsva 004.793.22 8,99 €

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

103.918.33 15 €

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

Smėlinė 404.111.08 15 €
Pilka 304.111.23 15 €

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

Smėlinė 404.110.47 8 €
Pilka 304.110.62 8 €

Valgomojo baldai
BONDHOLMEN stalas. 4 asmenims; Ø 108 cm, aukštis 
74 cm.
Pilkai beicuota mediena 904.205.77 149 €

BONDHOLMEN kėdė su porankiais. 
Sėdynės P50×G50×A42 cm.
Pilkai beicuota mediena 804.206.29 90 €

Lauko kėdė

BONDHOLMEN
156

Sulankstoma (-s)/pilka :

004.735.27 Palyginkite su numeriu ant
pakuotės

GAMINIO MATMENYS
Bandymai atlikt 110 kg
Plotis 41 cm
Gylis 54 cm
Aukštis 85 cm
Sėdynės plotis 35 cm
Sėdynės gylis 35 cm
Sėdynės aukštis 43 cm
PAKUOTĖ
SVORIS 5.60 kg

Kaina

60 €
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Sėdynės P41×G54×A85 cm.
Pilka 004.735.27 60 €

Kėdžių su porankiais BONDHOLMEN pagalvėlės

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

JÄRPÖN kėdės pagalvėlės užvalkalas, 50×50 cm. 
Papildomai reikia įsigyti 50×50 cm pagalvę be užvalkalo
DUVHOLMEN.
Antracito spalva 204.453.12 12,99 €

DUVHOLMEN sėdimoji pagalvėlė be užvalkalo, 50×50 cm. 
Storis 5 cm. 

604.178.97 14 €

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

FRÖSÖN kėdės pagalvėlės užvalkalas, 50×50 cm. 
Papildomai reikia įsigyti 50×50 cm pagalvę be užvalkalo
DUVHOLMEN.
Smėlinė 904.129.35 7,99 €
Rusvai žalsva 504.793.34 7,99 €

DUVHOLMEN sėdimoji pagalvėlė be užvalkalo, 50×50 cm. 
Storis 5 cm. 

604.178.97 12 €

KUDDARNA kėdės pagalvėlė, 50×50 cm. Storis 7 cm.

Smėlinė 904.179.09 10 €
Pilka 804.179.19 10 €

Sulankstomos lauko kėdės BONDHOLMEN pagalvėlės

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

DUVHOLMEN
35 cm

Lauko pilka :

803.918.39 Palyginkite su numeriu ant
pakuotės

GAMINIO MATMENYS
Skersmuo 35 cm
Storis 4 cm

Kaina

5 €
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FRÖSÖN kėdės pagalvėlės užvalkalas, 35 cm, lauko. 
Smėlinė 303.917.09 4,99 €
Rusvai žalsva 104.793.26 4,99 €

DUVHOLMEN sėdimoji pagalvėlė be užvalkalo, 35 cm. 
Storis 4 cm. 

803.918.39 7 €

KUDDARNA kėdės pagalvėlė, 36×32 cm. Storis 7 cm.

Smėlinė 204.110.67 5 €
Pilka 104.110.82 5 €

Poilsio baldai
BONDHOLMEN krėslas, P62×G62×A30 cm.

Pilkai beicuota mediena 304.206.60 109 €

BONDHOLMEN dvivietė sofa, P124×G62×A30 cm.
Pilkai beicuota mediena 704.206.63 179 €

Matmenys: Plotis×Gylis×Aukštis. 



Priežiūra

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

Valymas 
Baldus valykite vandeniu ar švelniu plovikliu sudrėkinta šluoste, 
nusausinkite švaria, sausa šluoste.

Priežiūra
Rekomenduojame reguliariai, bet mažiausiai vieną kartą per 
metus, medinius baldus perbeicuoti, kad jų paviršiai neišdžiūtų, 
nesuskilinėtų ir drėgmė nesiskverbtų gilyn į baldą.
Vienas iš požymių, kad lauko baldus reikia iš naujo padengti 
beicu – lietaus lašai susigeria į medieną, nesudarydami mažų 
balučių ant paviršiaus.

 
 
 

Sandėliavimas
Rekomenduojame lauko baldus laikyti vėsioje sausoje patalpoje. 
Paliekant lauke, juos reikia uždengti vandeniui nelaidžiais 
uždangalais padėjus šiek tiek pasviroje padėtyje, kad vanduo 
lengviau nubėgtų. 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.

Vandeniui nelaidūs uždangalai TOSTERÖ 
Valgomojo komplekto uždangalai

TOSTERÖ baldų komplekto uždangalas, 145×145 cm, 
aukštis 120 cm. Tinka lauko baldų komplektams, kuriuos 
sudaro stalas ir 4 kėdės.
Juoda 302.923.23 39,99 €

TOSTERÖ baldų komplekto uždangalas, 215×135 cm, 
aukštis 105 cm. Tinka lauko baldų komplektams, kuriuos 
sudaro stalas ir 6 kėdės.
Juoda 802.923.25 49,99 €

Krepšiai ir dėžės

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

Medienos beicas VÅRDA
Bespalvis beicas saugo paviršių ir nepaslepia natūralaus medienos rašto,

VÅRDA medienos beicas lauko darbams, 500 ml.

Pilka 904.676.78 8,49 €
Bespalvis 203.331.02 8,99 €

FIXA teptukai, 3 vnt.

702.900.82 2,49 €
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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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