Pirkėjo gidas

MICKE
Biuro baldai

Dizainas

Henrik Preutz

Naudinga žinoti

Rekomenduojame išjungti
elektros energiją ilgam
paliekant prietaisus be
priežiūros.
Jei derinsite su papildomomis
dalimis, visą komplektą
reikės statyti prie sienos, kad
nevirstų.

Vieta dirbti, naršyti internete ir žaisti
Baldų serija MICKE kambaryje užima nedaug vietos ir sukuria
idealią erdvę darbui. Visos MICKE dalys yra vienodo aukščio
ir gylio, todėl dera kartu. Jungdami įvairius serijos baldus,
pasitelkę laidų tvarkymo sistemas ir sumanius daiktų laikymo
sprendimus, susikurkite jūsų poreikius atitinkančią darbo
erdvę. Nepamirškite, jog poreikiams pasikeitus ją visuomet
galite keisti ar papildyti naujomis detalėmis.

Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti. Kreipkitės į mūsų darbuotojus
arba ieškokite www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje arba
internete. Visus baldus reikia surinkti.

Deriniai

Nedidelis, vadinasi, patogus. Rašomasis stalas MICKE yra 73x50 cm
dydžio ir tilps net mažiausiose erdvėse. Prie stalo pristūmę spintelę su
stalčiais ant ratukų, turėsite ne tik patogią vietą susidėti daiktus, bet
ir papildomą darbastalio plotą. Ir visa tai tilps mažiau kaip viename
kvadratiniame metre!
Derinio matmenys: 108x50 cm, aukštis 75 cm.
Derinio kaina 81,98 € (balta spalva)

Nešiojamasis ar stacionarus kompiuteris? Rašomasis stalas MICKE
105x50 cm yra su reguliuojamomis lentynomis, todėl jame tikrai tilps Jūsų
stacionarus kompiuteris. Papildę stalą uždedamu moduliu, turėsite daug
vietos knygoms, kompaktinėms plokštelėms ir kitoms smulkmenoms.
Derinio matmenys: 105x50 cm, aukštis 140 cm.
Derinio kaina 108,99 € (balta spalva)

Visos dalys ir kainos
Rašomasis stalas MICKE 73x50 cm,
aukštis – 75 cm. Laidų nesimatys, bet jie bus lengvai
pasiekiami, nes jiems nugarėlėje padaryta anga.
Balta

302.130.76

36,99 €

Rašomasis stalas MICKE 142x50 cm,
aukštis – 75 cm. Laidų angos ir skyrelis nugarėlėje padeda
paslėpti laidus, bet tuo pat metu visada turėti juos po
ranka.

Juodai ruda

202.447.47

36,99 €

Balta

902.143.08

75 €

Juodai ruda

602.447.45

75 €

Rašomasis stalas MICKE 105x50 cm,
aukštis – 75 cm. Spintelę galima tvirtinti kairėje arba
dešinėje pagal turimą erdvę ir poreikius.
69 €

Stalčių spintelė MICKE ant ratukų 35x50 cm, aukštis – 75
cm. Padidinti darbo vietą galima rašomąjį stalą derinant
su stalčių spintele. Visi MICKE serijos stalai ir spintelės yra
to paties aukščio.

Juodai ruda

69 €

Balta

902.130.78

44,99 €

Antracito sp./raudona

69 €

Juodai ruda

802.447.49

44,99 €

Balta/antracito sp.

69 €

Balta

802.130.74

2020.09

Papildomas aukštas modulis MICKE 105x16 cm, aukštis
– 68 cm. Ant rašomojo stalo nebus popierėlių užrašams,
jei priminimus rašysite ant magnetinės rašomos lentos
arba darbų sąrašus tvirtinsite prie jos magnetais. Statant
papildomas dalis ant rašomojo stalo, visą komplektą reikia
statyti prie sienos, kad nevirstų.
Balta

901.800.25

39,99 €

Juodai ruda

501.800.27

39,99 €
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