
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.

Patogi sofa už patrauklią kainą
Minkštieji baldai KIVIK skirti ieškantiems patogumo už protingą kainą. 
Kiekviena vidinė ir išorinė detalė apgalvota ir sukurta taip, kad baldas 
būtų kuo patogesnis. Įvairiai derindami atskiras dalis rasite jūsų 
namams tinkamiausius derinius.

Prisitaiko ir suteikia reikiamą atramą 
Minkštųjų baldų KIVIK sėdimosios pagalvės yra su viskoelastinio putų 
poliuretano užpildu, todėl prisitaiko prie sėdinčiojo kūno, suteikia 
atramą ten, kur jos labiausiai reikia. Į plačius, paminkštintus porankius 
malonu atremti kaklą, ant jų patogu prisėsti. Jei priderinsite gulimąjį 
fotelį ir kojų kėdutę, dar išplėsite komforto ribas.

Susikurkite savo derinį
Minkštųjų baldų KIVIK dalis lengva derinti taip, kad geriausiai tiktų jūsų 
kambaryje. Pavyzdžiui, galite derinti sofą su erdviu gulimuoju foteliu, 
kad turėtumėte daug patogių sėdimųjų vietų. Jei reikia mažesnio 
derinio, rinkitės vienvietę dalį be porankių ir derinkite ją su kitomis 
vienvietėmis dalimis arba su gulimuoju foteliu. Tiek daug erdvės ir 
galimybių kurti tai, kas jums patinka!

Modeliai
Dvivietės sofos; 
trivietės sofos;
gulimieji foteliai;
kojų kėdutės su daiktadėžėmis.
 

Nuimamieji užvalkalai.

Užvalkalų pasirinkimas.

Užvalkalus galim skalbti.

Natūrali ir dirbtinė oda.

Kojų kėdutės su vieta daiktams 
laikyti.

Apie sąlygas skaitykite  
garantijos buklete. 

Pirkėjo gidas

KIVIK
minkštieji baldai



Deriniai
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Dvivietė sofa KIVIK
Matmenys: P190×G95×A83 cm.

Kaina su užvalkalu

TIBBLEBY smėlinė/pilka 094.405.99 319 €
HILLARED antracito spalvos 394.846.19 419 €
KELINGE pilkšva turkio sp. 494.430.44 419 €
TRESUND antracito sp. 994.828.20 419 €
TRESUND šviesi smėlinė 194.828.19 419 €
GRANN/BOMSTAD juoda 505.195.18 799 €

Trivietė sofa KIVIK
Matmenys: P228×G95×A83 cm.

Kaina su užvalkalu

TIBBLEBY smėlinė/pilka 494.405.97 379 €
HILLARED antracito spalvos 594.846.18 479 €
KELINGE pilkšva turkio sp. 394.430.49 479 €
TRESUND antracito sp. 094.828.29 479 €
TRESUND šviesi smėlinė 894.828.30 479 €
GRANN/BOMSTAD juoda 005.195.25 899 €

Trivietė sofa su gulimuoju foteliu KIVIK 
Matmenys: P280×G163×A83 cm.

Kaina su užvalkalu

TIBBLEBY smėlinė/pilka 994.405.90 609 €
HILLARED antracito spalvos 694.845.66 779 €
KELINGE pilkšva turkio sp. 394.430.54 779 €
TRESUND antracito sp. 994.828.39 779 €
TRESUND šviesi smėlinė 794.828.40 779 €
GRANN/BOMSTAD juoda 894.431.84 1348 €

Keturvietė sofa su gulimuoju foteliu KIVIK 
Matmenys: P318×G163×A83 cm.

Kaina su užvalkalu

TIBBLEBY smėlinė/pilka 994.405.85 669 €
HILLARED antracito spalvos 594.846.04 839 €
KELINGE pilkšva turkio sp. 294.430.59 839 €
TRESUND antracito sp. 794.943.86 839 €
TRESUND šviesi smėlinė 594.943.87 839 €
GRANN/BOMSTAD juoda 394.431.91 1448 €
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Naudinga žinoti

Įvairiapusis patvarumas
Atsparumo dilimui bandymai yra ypač veiksmingas būdas
medžiaginių užvalkalų kokybei patikrinti. Tačiau jų patvarumas 
dargi priklauso nuo audinių savybių, baldų konstrukcijos ir jūsų 
naudojimo įpročių. Sunkūs, tvirtai suausti, lygaus paviršiaus 
audiniai yra atspariausi dėvėjimuisi. Audiniai iš sintetinio ir 
natūralaus pluoštų mišinio yra tvirtesni nei vien natūralių 
pluoštų audiniai. Kalbant apie spalvotus ir raštuotus audinius, iš 
dažytų siūlų išausti audiniai išlieka gražūs ilgiau nei audiniai su
įspaustais raštais. Ir dar, švarūs užvalkalai dėvisi lėčiau nei
purvini. Galiausiai, ne mažiau svarbu, kokiu būdu bei kaip
dažnai naudojate baldą.

Išbandyti audiniai
IKEA sofų ir fotelių užvalkalai siuvami iš patikrintų, išbandytų 
audinių, todėl galite būti tikri – jie tarnaus ilgai. Audinio 
atsparumas dilimui tikrinamas mašininiu būdu, taikant trinties 
bandymą. Tai reiškia, kad du įtempti audiniai yra trinami vienas 
į kitą tam tikrą ciklų kiekį. Jei audinys atlaiko 15 000 ciklų, jis yra 
tinkamas kasdieniam naudojimui namuose. Daugiau nei 30 000 
ciklų atlaikantys audiniai laikomi itin patvariais. Taip pat IKEA 
audiniai apdorojami taip, kad būtų kuo atsparesni šviesai ir 
lėčiau bluktų.

Priežiūra

Atsparumas
dilimui
(ciklais)

Spalvos
atsparumas
šviesai (0-6)

HILLARED: daugiapluoštis audinys. Skalbti skalbyklėje, 40 °C. 30 000 5

KELINGE: 100 % poliesterio. Skalbti skalbyklėje, 40 °C. 50 000 5

TIBBLEBY: 100 % poliesterio Skalbti skalbyklėje, 40 °C. 50 000 5-6

TRESUND: 78 % medvilnės, 22 % poliesterio (100 % perdirbto) Skalbti skalbyklėje, įprastas skalbimas iki 40 °C. 40 000 6

Sofos su medžiaginiais užvalkalais / apmušalais

Sofos su odiniais / dirbtinės odos apmušalais
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KIVIK su natūralios / dirbtinės odos apmušalais
Odinių sofų KIVIK gamyboje naudojame 1,6 mm storio, minkštą, aukštos kokybės 
natūralią odą. Dirbtinės odos sofoms aptraukti naudojame dengtinį audinį – tai 
mažiau kainuojantis natūralios odos pakaitalas, kuris iš pažiūros labai panašus į 
tikrą odą. Būtent dėl didelio panašumo, sėdimiesiems baldams apmušti dažnai 
naudojamos abi šios medžiagos: natūralia oda aptraukiami daugiausiai dėvimi 
paviršiai (sėdimosios dalys ir porankiai, pav. 1), o dirbtine – visi kiti paviršiai (pav. 2).

Natūrali oda
Natūraliai galvijų odai būdinga paviršių įvairovė, kurios neslepiama, tik 
padengiame odą plona apsaugine danga. Laikui bėgant natūralios odos atspalvis 
šiek tiek kinta, sendama ji įgyja savitumo, jos grožis tampa charakteringas. 
Natūralia oda aptrauktą baldą paprasta prižiūrėti: reikia reguliariai valyti dulkių 
siurbliu ir naudoti odos priežiūros priemones, pavyzdžiui, ABSORB. 

Dirbtinė oda (dengtinis audinys)
Dengtinis audinys – tai specialiomis priemonėmis padengta medžiaga, iš išvaizdos 
panaši į natūralią odą. Ji labai tvirta, ilgaamžiška ir nereikalauja daug priežiūros. 
Dirbtine oda aptrauktą baldą užtenka valyti dulkių siurbliu su minkštų šerelių 
antgaliu ir valyti drėgna šluoste. 

Patvarumas
Tiek natūralią, tiek dirbtinę odą apdorojame specialiomis atsparumą aplinkos 
poveikiui didinančiomis ir priežiūrą lengvinančiomis medžiagomis. Taip pat 
tikriname visų rūšių apmušalų patvarumą, elastingumą ir atsparumą blukimui, nes 
norime, kad baldu džiaugtumėtės mažiausiai kelerius metus.



Visos dalys ir jų kainos

Kojų kėdutė su 
daiktadėže

Vienvietė sofa - 
lova

Gulimasis fotelis Dvivietė sofa Trivietė sofa

Plotis × gylis × aukštis 90×70×43 cm 90×163×83 cm 90×163×83 cm 190×95×83 cm 228×95×83 cm

Kaina su užvalkalu

TIBBLEBY smėlinė/pilka 994.404.96 149 € 394.702.31 359 € 894.404.87 290 € 094.405.99 319 € 494.405.97 379 €

KELINGE pilkšva turkio sp. 494.430.39 189 € 194.702.27 409 € 594.430.29 360 € 494.430.44 419 € 394.430.49 479 €

TRESUND antracito sp. 794.828.97 189 € 094.702.37 439 € 294.828.85 360 € 994.828.20 419 € 094.828.29 479 €

TRESUND šviesi smėlinė 594.828.98 189 € 894.702.43 439 € 094.828.87 360 € 194.828.20 419 € 894.828.30 479 €

Tik užvalkalas

TIBBLEBY smėlinė/pilka 005.269.03 39 € 205.275.67 59 € 005.268.99 50 € 105.269.07 69 € 305.269.11 109 €

KELINGE pilkšva turkio sp. 205.269.64 79 € 605.402.27 109 € 205.269.59 120 € 105.269.69 169 € 805.269.75 209 €

TRESUND antracito sp. 005.275.11 79 € 305.275.57 139 € 005.275.06 120 € 905.275.16 169 € 705.275.22 209 €

TRESUND šviesi smėlinė 505.275.37 79 € 405.275.52 139 € 605.275.32 120 € 505.275.43 169 € 405.275.47 209 €

Natūralios odos ir dirbtinės odos sofos

GRANN, BOMSTAD juoda 005.195.06 299 € 105.194.93 549 € 505.195.18 799 € 005.195.25 899 €
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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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