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Priežiūra

Valyti šluoste, sudrėkinta
švelniame valiklyje. Nusausinti
švaria šluoste.

Dėmesio!
Nepritvirtinus
gali nuvirsti

Prie sienos nepritvirtinti baldai
gali nuvirsti. Pritvirtinkite juos
naudodami su baldais gautus
laikiklius.

Daugiau vietos daiktams namuose
Su BRIMNES, namuose iš karto atsiras daugiau vietos daiktams laikyti. Šios
serijos baldai – komodos, spintos, lovos su stalčiais ir kt. – puikiai dera kartu,
tad galite nedvejodami rinktis patikusius.

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.

Sieninio tvirtinimo instrukcija
Baldų tvirtinimo detales (varžtus, kaiščius) rinkitės pagal sienų tipą. Jei jums reikalingo sienų tipo šiame sąraše nėra arba kilo
klausimų, kreipkitės į artimiausios tvirtinimo detalių parduotuvės darbuotojus.

Visi norime jaustis saugūs namuose ir apsaugoti nuo
galimų nelaimių vaikus. Kartu galime pasirūpinti savo ir
mažųjų saugumu – reikia tik trupučio pastangų.

• Naudokite kartu su baldais gautus tvirtinimo laikiklius ir jūsų
namų sienoms tinkamus varžtus bei kitas tvirtinimo detales.
• Niekada nelaikykite televizoriaus (ar kitų sunkių daiktų) ant
komodos ir visų, tam neskirtų, baldų.
• Sunkius daiktus laikykite apatiniame stalčiuje.
• Neleiskite vaikams lipti ant atidarytų stalčių, atvirų lentynų ir
kitaip karstytis ar kabėti ant baldų.

Sienų tipas: gipso kartono sienos su
medinėmis sijomis.

Sienų tipas: mūrinės sienos.

Tvirtinimo detalės: varžtą įsukite į
siją. Pavyzdžiui, 5 mm medvaržtį iš
IKEA varžtų ir kaiščių rinkinio FIXA.

Tvirtinimo detalės, jei siena
ištisinė: įtaisykite sienoje kaištį ir
įsukite į jį varžtą. Pvz., 8 mm kaištį iš
IKEA varžtų ir kaiščių rinkinio FIXA.

Sienų tipas: gipso kartono sienos be
medinių sijų.

Tvirtinimo detalės, jei siena
tuščiavidurė: naudokite varžtus su
sparneliais.

Tvirtinimo detalės: įtaisykite sienoje
kaištį ir įsukite į jį varžtą. Pvz., 8 mm
kaištį iš IKEA varžtų ir kaiščių rinkinio
FIXA.
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Visos dalys ir kainos

BRIMNES lovos rėmas su stalčiais, baltas.
140×200 cm
160×200 cm

799.029.35
399.029.37

BRIMNES spinta su 3 durimis, 117×50×190 cm.
139 €
159 €

Balta
Juoda

404.079.22
604.075.77

139 €
139 €

BRIMNES galvūgalis su lentyna, baltas.
140 cm

202.287.09

50 €

160 cm

802.287.11

60 €

BRIMNES kušetė su 2 stalčiais, balta.
80×200 cm

002.287.05

BRIMNES spintelė su durelėmis, 78×41×95 cm.
Stiklas / balta
Stiklas / juoda

169 €

503.006.66
003.006.64

89,99 €
89,99 €

BRIMNES naktinis staliukas, 39×41×53 cm.
Baltas

102.349.42

29,99 €

BRIMNES spintelė su durelėmis, 78×41×95 cm.
Balta
Juoda

BRIMNES tualetinis staliukas, 70×42×77 cm.
Baltas

702.904.59

403.006.62
803.006.60

74,99 €
74,99 €

69,99 €

BRIMNES knygų spinta, 60×35×190 cm.

84,99 €
84,99 €

403.376.94

79,99 €

503.376.98

79,99 €

TV staliukas

BRIMNES

BRIMNES TV staliukas, 180×41 cm.

Baltas
180x41x53
Juodas cm

BRIMNES spinta su 2 durimis, 78×50×190 cm.
Balta
Juoda

404.004.78
804.004.76

99 €
99 €

504.098.74

PAKUOTĖ
DĖŽĖS 3

61

Balta:
Dėmesio! Pakuočių skaičius: 3

904.098.72

Palyginkite su numeriu ant
pakuotės

129 €
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129 €

0221

80x190 cm

35 cm
190 cm
4 kg

Gylis
129 €
Aukštis
Didž. apkr./len

07/10/201

104.098.71

!}KÜk##,"

904.098.72

Juoda

99 €
99 €

61

GAMINIO MATMENYS
Spintelė
su stiklinėmis
durimis durimis, 80×35×190Plotis
BRIMNES
spinta su stiklinėmis
cm.
80 cm

Balta

504.098.74
PAKUOTĖ
704.098.73
DĖŽĖS 2

Balta:
Dėmesio! Pakuočių skaičius: 2

BRIMNES

GAMINIO MATMENYS
180 cm
Plotis
41 cm
Gylis
53 cm
Aukštis
Didž. apkrova 30 kg

Palyginkite su numeriu ant
pakuotės

99 €
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403.920.44
603.920.43

Juodas

BRIMNES TV staliukas, 120×41 cm.

BRIMNES komoda su 4 stalčiais, 39×41×124 cm.
Balta
Juoda

Baltas

99 €
99 €

07/10/201

903.920.46
103.920.45

99 €
99 €

!UKÜm##,"

Balta
Juoda

903.012.25
403.012.23

Balta
Juoda

BRIMNES komoda su 4 stalčiais, 78×41×124 cm.

Visos dalys ir kainos

NISSEDAL veidrodis, 40×150 cm.

SKUBB dėžė 44×55×19 cm.

Baltas

303.203.16

29,99 €

Juodas

303.203.21

29,99 €

Baltai beicuoto ąžuolo raštas

803.908.68

29,99 €

Balta

302.903.62

4,99 €

SKUBB batų dėžė, 22×34×16 cm, 4 vnt. pakuotėje.
Balta

901.863.91

9,99 €

SKUBB kabamoji 6 skyrelių dėtuvė 35×45×125 cm.
Balta

NISSEDAL mirror, 65×150 cm.
Baltas

103.203.17

49,99 €

Juodas

703.203.19

49,99 €

Baltai beicuoto ąžuolo raštas

203.908.71

49,99 €

Baltas

203.203.12

24,99 €

Juodas

503.203.20

24,99 €

Baltai beicuoto ąžuolo raštas

603.908.74

24,99 €

NISSEDAL mirror, 65×65 cm.
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002.458.80

9,99 €
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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.

Prekių pristatymas

Baldų surinkimas

Pirkimas išsimokėtinai

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.

IKEA baldus paprasta surinkti
patiems. Jei pageidausite, už
papildomą mokestį galėsime
surinkti įsigytus baldus jūsų
namuose ar biure. Paslaugos
kainos teiraukitės Pirkėjų
aptarnavimo skyriuje.

Pirkimo išsimokėtinai paslaugą
teikia GENERAL FINANCING
BANKAS. Išsimokėtinai
atsiskaityti galite už IKEA
prekes, kurių vertė siekia nuo
50 iki 25 000 €.
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