Pirkėjo gidas

Sieninės lentynos
Saugumas
Skirtingoms sienoms reikalingos
skirtingos tvirtinimo detalės.
Naudokite jūsų namų sienoms
tinkančias tvirtinimo detales.
Jei abejojate, kokių tvirtinimo
detalių reikia, kreipkitės į
specializuotos parduotuvės
darbuotojus patarimo.

Naudinga žinoti
Lentynos su dviem atramomis
išlaiko 10 kg svorį, lentynos su
trimis atramomis – 20 kg svorį.
Lentyną, kurios ilgis 120 cm,
rekomenduojame įrengti su trimis
atramomis, kad neįlinktų. Tolygiai
paskirstykite svorį ant lentynos.

Visokių daiktų lentynos
Lentynos su atramomis – vienas funkcionaliausių daiktų laikymo
sprendimų, nes yra galimybė rinktis skirtingo dydžio, įvairaus dizaino
ir įrengti neįprastose, ankštose, siaurose namų vietose, virš kitų baldų.
Lentynų galite pakabinti kiekviename kambaryje, išskyrus vonią ar
kitą drėgną patalpą.

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.

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

• Tinkamai parinktos tvirtinimo detalės, kuriomis pritaisomos
lentynų atramos, užtikrina lentynų stabilumą ir tvirtą
laikymąsi ant sienos.

• Prisiminkite, kad skirtingų tipų sienos atlaiko skirtingas
apkrovas. Pavyzdžiui, gipskartonio siena niekada neišlaikys
svorio, kurį išlaiko medinė, betoninė ar mūrinė siena.

• Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės
(kaiščiai, varžtai), todėl rinkinyje su baldais jų nerasite. Labai
svarbu įsigyti būtent jūsų namų sienoms tinkančių tvirtinimo
detalių.

• Jei IKEA'os įrankiai ir tvirtinimo detalės FIXA netinka, ieškokite
reikalingų specializuotose parduotuvėse.
• Neleiskite vaikams lipti ar kabėti ant lentynų.

Sienų tipas: gipso kartono sienos su
medinėmis sijomis.

Sienų tipas: betoninės sienos.
Tvirtinimo detalės: įtaisykite sienoje kaištį ir
įsukite į jį varžtą. Pavyzdžiui, 8 mm kaištį, kurį
rasite varžtų ir kaiščių rinkinyje FIXA.

Tvirtinimo detalės: varžtą įsukite į siją.
Pavyzdžiui, 5 mm medvaržtį, kurį rasite
varžtų ir kaiščių rinkinyje FIXA.

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

Sienų tipas: gipso kartono sienos be
medinių sijų.
Tvirtinimo detalės: pirmiausia įtaisykite
sienoje kaištį, tada į jį įsukite varžtą.
Pavyzdžiui, 8 mm kaištį, kurį rasite varžtų ir
kaiščių rinkinyje FIXA.

2

Deriniai
Derinkite lentynas su atramomis pagal poreikį ir skonį. Jų
turime įvairaus dydžio ir net tokių, kurias galite patrumpinti, kad
idealiai tiktų. Štai keletas atrinktų.

BERGSHULT/GRANHULT sieninė lentyna.
Derinio dydis: P80×G20×A12 cm.
Derinio kaina 17,99 €
BURHULT/SIBBHULT sieninė lentyna.
Derinio dydis: P59×G20×A20 cm.
Derinio kaina 3,99 €
Balta

Balta, nikeliuotas paviršius

392.908.24

15,99 €

Tamsiai ruda, nikeliuotas paviršius

392.908.19

15,99 €

Derinyje yra
893.259.63

3,39 €

BERGSHULT lentyna, 80×20 cm, balta, tamsiai ruda arba tamsiai pilka

1 vnt.

GRANHULT atramos, 20×12 cm, nikeliuotas paviršius

2 vnt.

Derinyje yra
BURHULT lentyna, 59×20 cm, balta

1 vnt.

SIBBHULT atramos, 18×18 cm, balta

2 vnt.

TRANHULT/KROKSHULT sieninė lentyna.
Derinio dydis: P80×G20×A27 cm.
Derinio kaina 18 €

BERGSHULT/SANDSHULT sieninė lentyna.
Derinio dydis: P80×G20×A34 cm.
Derinio kaina 14,99 €
Balta, drebulės mediena

293.260.41

14,99 €

Drebulės mediena, juoda

993.363.29

18 €

Baltai beicuota drebulės mediena

093.260.42

14,99 €

Baltai beicuota drebulės mediena, juoda

393.363.32

18 €

Tamsiai ruda, drebulės mediena

793.260.29

14,99 €

Tamsiai ruda, baltai beicuota drebulės mediena

593.260.30

14,99 €

Derinyje yra

TRANHULT lentyna, 80x20 cm, drebulės mediena arba baltai beicuota
drebulės mediena
KROKSHULT atramos, 18×24 cm, juoda

Derinyje yra
BERGSHULT lentyna, 80×20 cm, balta, tamsiai ruda arba tamsiai pilka
SANDSHULT atramos, 18×22 cm, drebulės mediena arba baltai beicuota
drebulės mediena

1 vnt.
2 vnt.

* Pastaba: atramos SIBBHULT pasirodys prekyboje 2020 m. balandį.
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1 vnt.
2 vnt.

Deriniai

BERGSHULT/PERSHULT sieninė lentyna.
Derinio dydis: P120×G20×A30 cm.

EKBY ALEX/RAMSHULT sieninė lentyna su stalčiais.
Derinio dydis: P119×G29×A43 cm.
Derinio kaina 51,99 €

Balta

392.907.01

19,99 €

Balta

392.909.56

51,99 €

Balta, Chromuotas metalas

792.907.04

22,99 €

Balta, juoda

092.909.53

51,99 €

Tamsiai ruda, balta

292.907.11

19,99 €

Tamsiai ruda, Chromuotas metalas

892.907.08

22,99 €

Derinyje yra

Derinyje yra
BERGSHULT lentyna, 120×20 cm, balta, tamsiai ruda arba tamsiai pilka

1 vnt.

PERSHULT atramos, 20×30 cm, balta arba Chromuotas metalas

3 vnt.

093.260.99

1 vnt.

RAMSHULT atramos, 20×30 cm, balta arba juoda

3 vnt.

BERGSHULT/PERSHULT sieninių lentynų derinys.
Derinio dydis: P120×G30×A90 cm.

BURHULT/SIBBHULT* sieninių lentynų derinys.
Derinio dydis: P59×G20×A45 cm.
Derinio kaina 7,98 €
Balta

EKBY ALEX lentyna su stalčiais, 119×29 cm, balta

6,78 €

Derinyje yra
BURHULT lentynos, 59×20 cm, balta

2 vnt.

SIBBHULT atramos, 18×18 cm, balta

4 vnt.

Balta

592.911.58

71,97 €

Balta, Chromuotas metalas

692.911.67

80,97 €

Tamsiai ruda, balta

692.911.53

71,97 €

Tamsiai ruda, Chromuotas metalas

792.911.62

80,97 €

Derinyje yra

* Pastaba: atramos SIBBHULT pasirodys prekyboje 2020 m. balandį.
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BERGSHULT lentynos, 120×30 cm, balta, tamsiai ruda arba tamsiai pilka

3 vnt.

PERSHULT atramos, 30×30 cm, balta arba Chromuotas metalas

9 vnt.

Deriniai

TRANHULT/SANDSHULT sieninių lentynų derinys.
Derinio dydis: P80×G20×A74 cm.
Derinio kaina 54 €
Drebulės mediena

693.363.35

54 €

Baltai beicuota drebulės mediena

093.363.38

54 €

Derinyje yra

TRANHULT lentynos, 80x30 cm, drebulės mediena arba baltai beicuota
drebulės mediena
SANSHULT atramos, 18x22 cm, drebulės mediena arba baltai beicuota
drebulės mediena

3 vnt.
6 vnt.
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Visos sieninės lentynos ir jų kainos
BERGSHULT lentyna, 120×30 cm. Storis – 2,5 cm.
Reikia 2–3 atramų (parduodamos atskirai). Įrenkite jas
mažiausiai 70 cm atstumu vieną nuo kitos. Tinkamai
pritvirtinta 120 cm ilgio lentyna su 3 atramomis išlaiko
daugiausiai 20 kg, o su 2 atramomis – daugiausiai 10 kg
svorį. Viena ilgoji sieninės lentynos BERGSHULT briauna yra
išfrezuota, o kita – lygi, todėl galite pasirinkti, kuria puse
pakabinti.

BURHULT lentyna, 59×20 cm. Storis – 1,5 cm.
Reikia 2 atramų (parduodamos atskirai). Įrenkite jas
mažiausiai 50 cm atstumu vieną nuo kitos. Didž. apkrova –
10 kg.
Balta

804.000.42

1,99 €

BERGSHULT lentyna, 80×20 cm. Storis – 2,5 cm.
Reikia 2 atramų (parduodamos atskirai). Įrenkite jas
mažiausiai 70 cm atstumu vieną nuo kitos. Didž. apkrova –
10 kg. Viena ilgoji sieninės lentynos BERGSHULT briauna yra
išfrezuota, o kita – lygi, todėl galite pasirinkti, kuria puse
pakabinti.
Balta

704.212.38

8,99 €

Tamsiai ruda

304.262.85

8,99 €

404.000.44

9,99 €

Tamsiai ruda

004.262.82

9,99 €

504.212.39

10,99 €

Tamsiai ruda

604.262.84

10,99 €

11,99 €

804.262.83

11,99 €

Drebulės mediena

103.998.86

12 €

Baltai beicuota drebulės mediena

304.546.74

12 €

TRANHULT lentyna, 120×30 cm. Storis – 2,4 cm.
Reikia 2–3 atramų (parduodamos atskirai). Įrenkite jas
daugiausiai 80 cm atstumu vieną nuo kitos. Tinkamai
pritvirtinta 120 cm ilgio lentyna su 3 atramomis išlaiko
daugiausiai 20 kg, o su 2 atramomis – daugiausiai 10 kg
svorį. Viena ilgoji sieninės lentynos TRANHULT briauna yra
išfrezuota, o kita – lygi, todėl galite pasirinkti, kuria puse
pakabinti.

BERGSHULT lentyna, 120×20 cm. Storis – 2,5 cm.
Reikia 2–3 atramų (parduodamos atskirai). Įrenkite jas
mažiausiai 70 cm atstumu vieną nuo kitos. Tinkamai
pritvirtinta 120 cm ilgio lentyna su 3 atramomis išlaiko
daugiausiai 20 kg, o su 2 atramomis – daugiausiai 10 kg
svorį. Viena ilgoji sieninės lentynos BERGSHULT briauna yra
išfrezuota, o kita – lygi, todėl galite pasirinkti, kuria puse
pakabinti.
Balta

304.212.35

Tamsiai ruda

TRANHULT lentyna, 80×20 cm. Storis – 2,4 cm. Reikia
2 atramų (parduodamos atskirai). Įrenkite jas mažiausiai
70 cm atstumu vieną nuo kitos. Didž. apkrova – 10 kg. Viena
ilgoji sieninės lentynos TRANHULT briauna yra išfrezuota, o
kita – lygi, todėl galite pasirinkti, kuria puse pakabinti.

BERGSHULT lentyna, 80×30 cm. Storis – 2,5 cm.
Reikia 2 atramų (parduodamos atskirai). Įrenkite jas
mažiausiai 70 cm atstumu vieną nuo kitos. Didž. apkrova –
10 kg. Viena ilgoji sieninės lentynos BERGSHULT briauna yra
išfrezuota, o kita – lygi, todėl galite pasirinkti, kuria puse
pakabinti.
Balta

Balta

Drebulės mediena

804.549.02

19 €

Baltai beicuota drebulės mediena

604.548.99

19 €

EKBY ALEX lentyna, su stalčiais, 119×29 cm. Storis –
11,5 cm. Reikia 2–3 atramų (parduodamos atskirai). Įrenkite
jas mažiausiai 80 cm atstumu vieną nuo kitos. Didž. apkrova
20 kg.
Balta
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201.928.28

39,99 €

Visos atramos ir jų kainos
GRANHULT atramos, nikeliuotas paviršius, 2 vnt.
Lentyną galite patrumpinti, nes kraštą paslėps atrama.
Labai patogu, kai reikia specifinio ilgio lentynų. Tinka 2,5 cm
storio lentynoms. Rinkinyje yra varžtų atramai prisukti prie
lentynos. Rinkinyje nėra varžtų, kitokių tvirtinimo detalių.
20×12 cm

504.305.35

7€

30×12 cm

304.305.36

10 €

RAMSHULT atrama, 20×30 cm. Tinka 20 cm ir 30 cm gylio
lentynoms, tereikia apversti. Rinkinyje nėra varžtų.
Balta

803.998.97

4€

Juoda

504.212.44

4€

SIBBHULT atrama, 18×18 cm. Tinka 20 cm ir 30 cm gylio
lentynoms, tereikia apversti. Rinkinyje nėra varžtų.

PERSHULT atrama. Tinka 2,5 cm storio lentynoms. Rinkinyje
yra varžtų atramai prisukti prie lentynos. Rinkinyje nėra
varžtų, kitokių tvirtinimo detalių.

Balta

104.177.34

0,70 €

20×30 cm
Balta

104.305.18

3€

Chromuotas metalas

904.334.24

4€

Balta

203.998.95

4€

Chromuotas metalas

204.334.27

5€

KROKSHULT atrama, 18×24 cm. Tinka 20 cm ir 30 cm gylio
lentynoms, tereikia apversti. Rinkinyje nėra varžtų.

30×30 cm

Juoda

403.999.03

SANDSHULT atrama, 18×22 cm. Viena atrama – skirtingos
galimybės. Ji tinka 20 cm ir 30 cm gylio lentynoms, tereikia
apversti. Rinkinyje nėra varžtų.
Drebulės mediena

603.999.02

3€

Baltai beicuota drebulės mediena

504.564.03

3€

Kaip derinti lentynas su atramomis?
GRANHULT
atramos,

GRANHULT
atramos,

PERSHULT
atramos,

PERSHULT
atramos,

SANDSHULT
atramos,

RAMSHULT
atramos,

SIBBHULT
atramos,

KROKSHULT
atramos,

20×12 cm

30×12 cm

20×30 cm

30×30 cm

18×22 cm

20×30 cm

18×18 cm

18×24 cm

BURHULT
lentyna,
59×20 cm
BERGSHULT
lentyna,
80×20 cm
BERGSHULT
lentyna,
80×30 cm
BERGSHULT
lentyna,
120×20 cm
BERGSHULT
lentyna,
120×30 cm
TRANHULT
lentyna,
80×20 cm
TRANHULT
lentyna,
120×30 cm
EKBY ALEX
lentyna su
stalčiais,
119×29 cm
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3€

Kitos lentynos
IKEA'oje rasite didelį lentynų pasirinkimą, tad namo keliausite ne
tuščiomis.

SVENSHULT sieninė lentyna, 60×20 cm. Aukštis 35 cm.
Didž. apkrova – 10 kg. Rinkinyje nėra varžtų.
Balta

803.999.01

6,99 €

Auksinės spalvos

504.275.33

9,99 €

SVENSHULT sieninė lentyna, 41×20 cm. Aukštis 41 cm.
Didž. apkrova – 16 kg. Didž. lentynos apkrova – 7 kg.
Didž. skyrelio apkrova 2 kg. Rinkinyje nėra varžtų, kitokių
tvirtinimo prie sienos detalių.
Rusvai raudona, baltai beicuotas
804.000.75 24,99 €
ąžuolas
SVENSHULT sieninė lentyna, 30×28 cm. Aukštis 25 cm.
Didž. apkrova – 10 kg. Didž. lentynos apkrova – 5 kg.
Rinkinyje nėra varžtų, kitokių tvirtinimo prie sienos detalių.
Tamsiai pilka, baltai beicuotas
404.177.37
14,99 €
ąžuolas
TOXHULT sieninė lentyna, 110×32 cm. Aukštis 7 cm. Didž.
apkrova – 20 kg. Rinkinyje nėra varžtų, kitokių tvirtinimo prie
sienos detalių.
Balta

604.011.27

14,99 €

LACK sieninė lentyna, 30×26 cm. Storis – 5 cm. Storis 5 cm.
Didž. apkrova – 3 kg. Dera su kitais baldais LACK. Rinkinyje
nėra varžtų.
Balta

502.821.77

5,99 €

Tamsiai ruda

404.305.88

5,99 €

Baltai beicuoto ąžuolo raštas

604.310.73

5,99 €

LACK sieninė lentyna, 110×26 cm. Storis – 5 cm.
Didž. apkrova – 5 kg, jei lentyna kabinama ant gipskartonio
sienos ir 15 kg, jei ji kabinama ant medinės / betoninės
sienos. Įtaisykite į sieninį laikiklį (yra rinkinyje). Rinkinyje
nėra varžtų, kitokių tvirtinimo prie sienos detalių. Dera su
kitais baldais LACK.
Balta

902.821.80

11,99 €

Tamsiai ruda

401.036.33

11,99 €

Baltai beicuoto ąžuolo raštas

603.835.19

11,99 €

LACK sieninė lentyna, 190×26 cm. Storis – 5 cm.
Didž. apkrova – 8 kg, jei lentyna kabinama ant gipskartonio
sienos ir 20 kg, jei ji kabinama ant medinės / betoninės
sienos. Įtaisykite į sieninį laikiklį (yra rinkinyje). Rinkinyje
nėra varžtų, kitokių tvirtinimo prie sienos detalių. Dera su
kitais baldais LACK.
Balta

502.821.82

24,99 €

Tamsiai ruda

401.037.51

24,99 €

Baltai beicuoto ąžuolo raštas

203.835.21

24,99 €
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LACK sieninė lentyna, 30×190 cm. Gylis 28 cm.
Didž. apkrova – 25 kg. Didž. lentynos apkrova 3 kg. Įrenkite
horizontaliai arba vertikaliai. Rinkinyje nėra varžtų, kitokių
tvirtinimo prie sienos detalių. Dera su kitais baldais LACK.
Balta

602.821.86

34,99 €

Tamsiai ruda

804.305.91

34,99 €

Baltai beicuoto ąžuolo raštas

604.305.92

34,99 €
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FJÄLLBO sieninė lentyna, 101×20 cm. Aukštis 21 cm. Didž.
apkrova – 15 kg. Rinkinyje nėra varžtų, kitokių tvirtinimo prie
sienos detalių. Dera su kitais baldais FJÄLLBO.
Juoda, pušies mediena

804.212.47

24,99 €

LIATORP sieninė-jungiamoji lentyna, 152×47 cm. Gylis
23 cm. Didž. lentynos apkrova – 15 kg. Rinkinyje nėra varžtų,
kitokių tvirtinimo prie sienos detalių. Dera su kitais baldais
LIATORP.
Balta

601.165.97

109 €

HEMNES sieninė-jungiamoji lentyna, 148×34 cm. Gylis
37 cm. Rinkinyje nėra varžtų, kitokių tvirtinimo prie sienos
detalių. Dera su kitais baldais HEMNES.
Baltai beicuota mediena

602.972.20

95 €

Tamsiai ruda

202.972.17

95 €

Šviesiai ruda

802.972.19

95 €

