Pirkėjo gidas

PLATSA

daiktų laikymo sistema

Priežiūra
Valykite drėgna šluoste su
trupučiu ploviklio. Nusausinkite
švaria, sausa šluoste.

Surinkimas
SVARBU: šiems baldams saugiai
surinkti reikia dviejų žmonių.

Funkcionalieji baldai PLATSA tilps ankštuose ir erdviuose kambariuose,
nes gali būti įvairaus dydžio. Visų derinių pagrindas – mažai
sveriantys, visaip komplektuojami rėmai. Jei reikia spintos ir spintelių
kambaryje su nuožulniomis lubomis ar palei visą sieną – PLATSA yra
puikus pasirinkimas. Apsisprendus dėl rėmų, lieka išsirinkti duris,
lentynas, krepšius, kitus priedus. Pasikeitus poreikiams turimą derinį
paprasta papildyti naujomis dalimis ar performuoti.

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.

Televizoriaus ir kitų daiktų laikymo deriniai
Saugumas
Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms
reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės – rinkitės jas pagal savo
namų sienų tipą (parduodamos atskirai). Sudėjus kelis
rėmus PLATSA vieną ant kito, 3 metrų ir aukštesnį derinį
reikia pritvirtinti prie sieninio tvirtinimo profilio LÄTTHET
(parduodamas atskirai). Įspėjimas! Nekabinkite 55 cm gylio
rėmų PLATSA ant sienos. Tokio gylio baldą galite pastatyti ant
grindų arba uždėti ant kito grindinio rėmo.

Iš rėmų PLATSA ir priedų HJÄLPA bei LÄTTHET lengvai
susikursite asmeninius poreikius atitinkantį baldų derinį.
Jei neturite laiko, o gal noro, galite rinktis jau suprojektuotą
spintą, televizoriaus ar miego ir daiktų laikymo derinį, naudoti
mūsų siūlomus derinius kaip pavyzdžius kurdami savąją.
Paprasta surinkti ir išrinkti
Rėmams sujungti naudojami kaiščiai, todėl visą komplektą
lengvai surinksite ir išrinksite.

PLATSA televizoriaus staliukas
Didžiausia viršutinės plokštės apkrova yra 30 kg. Staliuko
negalima kabinti ant sienos. Jį reikia pritvirtinti prie sienos
naudojant rinkinyje esančius laikiklius.

Kaip susikurti derinį?
Rinkitės sprendimą pagal poreikius
Pas mus rasite pačių įvairiausių derinių PLATSA. Visus juos galite
apžiūrėti mūsų interneto svetainėje www.IKEA.lt bei prekybos
vietose. Jei pasirodys, kad nė vienas iš jų netinka jūsų namams,
susikomplektuokite spintą pagal individualius kriterijus. Mūsų
sukurtus derinius galite naudoti kaip pavyzdį, pradinę idėją,
pavyzdžiui, tik pakeisti spintos dydį arba jos vidines dalis. Taip
pat visada galite susiprojektuoti spintą nuo nulio.
Rekomenduojame vadovautis trimis paprastais žingsniais:

1. Išsirinkite rėmus. Apgalvokite, kiek vietos galite skirti spintai,
neatmeskite galimybės įrengti ją anksčiau neišnaudotoje
erdvėje, nes rėmai PLATSA yra skirtingo dydžio, todėl daug
kur telpa.
2. Priderinkite patikusio dizaino duris. Jų turime visokių: visiškai
baltų, tamsiai pilkų, labiau tradicinio stiliaus.
3. Išsirinkite spintos vidinių ir išorinių priedų. Jie suteiks
spintai taip reikalingo funkcionalumo ir praktiškumo. Prieš
rinkdamiesi juos, apgalvokite savo įpročius, pasvarstykite,
ko visada trūkdavo senoje spintoje. Galiausiai, išsirinkite
spintos apšvietimą. Specialiai spintoms skirtus šviestuvus
lengva įrengti ir paprasta naudoti, o jų teikiamas patogumas
neišmatuojamas – tuo įsitikinsite kas kartą, kai šviesioje
spintoje greitai rasite reikiamą drabužį ar aksesuarą.
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Televizoriaus ir kitų daiktų laikymo deriniai
Rėmų komplektavimas
Įvairiai komplektuojamus rėmus PLATSA lengvai pritaikysite
savo namams ir daiktams. Populiariausius derinius galite
apžiūrėti ir įvertinti internete www.IKEA.lt.
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Miego ir daiktų laikymo deriniai
Saugumas
Derinio didžiausias aukštis nuo grindų iki kojūgalio viršutinės
plokštės (išskyrus pačią plokštę) yra 220 cm. Įspėjimas:
negręžkite angų kojūgalio plokštėje. Prie jos galite klijuoti
kabliukus, tokius kaip LILLÅNGEN, jei norite praktiškai išnaudoti
paviršių. Galite pakabinti du 61×91 cm rėmelius RIBBA.
Didžiausia televizoriaus staliuko apkrova yra 6 kg ir jo negalima
naudoti derinyje su lova PLATSA.

Miego ir daiktų laikymo derinys PLATSA gali tapti jūsų asmenine
poilsio sala ir geriausiu pasirinkimu.
Projektuokite asmeninius poreikius atitinkantį sprendimą.
Rinkitės 60, 120 arba 180 cm aukščio, 40 cm gylio rėmus ir
kojūgaliui skirtą viršutinę plokštę. Dar jums reikės kojūgalio
plokštės LÄTTHET, vidinių dalių HJÄLPA, durų. Palovys
prieinamas iš trijų pusių, todėl tai puiki vieta daiktams laikyti.
Reikia tik įtaisyti stalčius HJÄLPA. Rinkinyje su lovos rėmu yra
lentjuosčių pagrindas, kojelės, viršutinė plokštė.
Kojūgalio plokštė LÄTTHET teikia rėmams PLATSA ir visam
deriniui išbaigtumo.
Paprasta surinkti ir išrinkti
Rėmams sujungti naudojami kaiščiai, todėl visą komplektą
lengvai surinksite ir išrinksite.

Kaip derinti?
Rinkitės sprendimą pagal poreikius
Prekybos vietose ir interneto svetainėje www.IKEA.lt galite
apžiūrėti keletą mūsų siūlomų derinių, ir bet kada galite
susiprojektuoti asmeninius poreikius atitinkantį derinį,
naudodami nemokamą internetinę planavimo programą
PLATSA. Derinius paprasta kurti nuo nulio, tačiau nebūtina –
galite patobulinti kurį nors iš jau suprojektuotų. Taip pat galite
susiprojektuoti ir spintos bei lovos komplektą PLATSA. Štai
keletas žingsnių, nuo ko pradėti:

kur laikysite drabužius, ar užteks vietos knygoms, interjero
dekoracijoms.
3. Paskaičiuokite, kiek kojūgalio plokščių reikės. Vienos plokštės
aukštis yra 60 cm ir ji tinka 60, 120, 180 cm aukščio rėmams.

1. Lovos rėmas. Pagalvokite, kur statysite lovą, kiek vietos
kambaryje liks daiktams laikyti. Ar patogiai pasieksite lovos
stalčius iš visų trijų pusių?

5. Išsirinkite patikusias duris ir stalčių fasadus.

4. Išsirinkite vidinių dalių ir priedų pagal daiktus, kuriuos
ketinate laikyti. Priderinkite šviestuvus – su jais kur kas
patogiau.

6. Išsirinkite čiužinį ir antčiužinį. Čiužinio plotis gali būti nuo
120 iki 140 cm, ilgis 200 cm.

2. Pasirinkite galvūgalio rėmą. Verta apsvarstyti, ar lova kartu
bus ir kambario pertvara, nes reikia atitinkamo aukščio;

Lovos rėmas

Kojūgalio
rėmas

Kojūgalio
plokštė

Vidinės dalys

Durys ir stalčių
fasadai
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Čiužinys ir
antčiužinis

Miego ir daiktų laikymo deriniai
Rėmų komplektavimas
Įvairiai komplektuojamus rėmus PLATSA lengvai pritaikysite
savo namams ir daiktams. Populiariausius derinius galite
apžiūrėti ir įvertinti internete www.IKEA.lt.
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Visi rėmai PLATSA
Dydis: plotis × gylis × aukštis

40 cm gylio rėmai

55 cm gylio rėmai

PLATSA rėmas, balta.

PLATSA rėmas, balta.

60×40×40 cm

703.309.50

18 €

60×55×40 cm

903.309.49

19 €

80×40×40 cm

103.309.53

20 €

80×55×40 cm

103.309.48

23 €

60×40×60 cm

503.309.70

21 €

60×55×60 cm

103.309.72

24 €

80×40×60 cm

303.309.71

24 €

80×55×60 cm

703.309.69

27 €

60×40×120 cm

303.309.47

33 €

80×40×120 cm

003.309.44

36 €

60×55×120 cm

503.309.46

36 €

80×55×120 cm

603.309.55

40 €

60×40×180 cm

903.309.54

40 €

60×55×180 cm

503.309.51

40 €

80×40×180 cm

303.309.52

40 €

80×55×180 cm

703.309.45

45 €

LÄTTHET sieninis tvirtinimo profilis.
60 cm ilgio

003.863.75

6€

80 cm ilgio

003.311.99

7€

Televizorių stalai
Dydis: plotis × gylis × aukštis

120 cm pločio rėmai

160 cm pločio rėmai

PLATSA TV staliukas, balta.

PLATSA TV staliukas, balta.

Kojelės, 120×40×44 cm

093.052.47

57 €

Kojelės, 160×40×44 cm

993.052.57

62 €

Metalinės kojos, 120×40×54 cm

893.052.48

64 €

Metalinės kojos, 160×40×54 cm

393.052.60

69 €

Medinės kojos, 120×40×53 cm

693.052.49

67 €

Medinės kojos, 160×40×53 cm

793.052.63

72 €
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Atviri deriniai
Dydis: plotis × gylis × aukštis

60 cm pločio deriniai

80 cm pločio deriniai
PLATSA atvira drabužių kabykla, balta.

PLATSA tvira lentyna, balta.
60×40×40 cm

804.525.83

30 €

60×40×60 cm

404.525.75

35 €

60×40×120 cm

104.525.72

70 €

404.526.03

50 €

80×40×40 cm

104.525.48

30 €

80×40×60 cm

704.525.50

42 €

004.525.44

50 €

80×40×120 cm

PLATSA atvira lentyna, balta.

PLATSA batų lentyna, balta.
80×40×60 cm

Lova
Dydis: plotis × gylis × aukštis
PLATSA lovos rėmas.
140×200 cm

LÄTTHET kojūgalio plokštė.
104.530.86

239 €

140×60 cm

7

504.530.89

25 €

Durys
Rankenos parduodamos atskirai. Visą rankenų pasirinkimą rasite parduotuvėje ir www.IKEA.lt.

Varstomosios durys
SANNIDAL durys, balta.

KLUBBUKT durys, pilkai žalia.

40×40 cm

203.955.43

8€

40×40 cm

104.658.38

7€

40×60 cm

503.955.51

10 €

40×60 cm

504.658.41

8€

40×120 cm

903.955.54

14 €

40×120 cm

004.658.34

12 €

40×180 cm

103.955.34

20 €

40×180 cm

504.658.36

17 €

60×40 cm

203.955.38

10 €

60×40 cm

204.658.47

8€

60×60 cm

103.955.48

11 €

60×60 cm

804.658.49

9€

60×120 cm

003.955.39

17 €

60×120 cm

104.658.43

15 €

60×180 cm

003.955.58

21 €

60×180 cm

604.658.45

20 €

40×40 cm

803.310.63

5€

40×120

903.310.91

28 €

40×60 cm

203.310.61

6€

60×120

703.310.92

30 €

40×120 cm

603.310.59

9€

40×180 cm

003.310.57

13 €

60×40 cm

003.310.62

6€

60×60 cm

403.310.60

7€

60×120 cm

803.310.58

12 €

60×180 cm

403.310.55

16 €

40×40 cm

103.845.02

8€

40×60 cm

803.473.18

12 €

40×120 cm

803.473.23

17 €

40×180 cm

203.813.86

25 €

RIDABU durys, veidrodinis stiklas.

FONNES durys, balta.

VÄRD durys, stiklas.

SKATVAL durys, tamsiai pilka.
40×40 cm

303.310.89

8€

60×40 cm

003.845.07

12 €

40×60 cm

703.310.87

9€

40×120 cm

103.310.85

12 €

60×60 cm
60×120 cm

603.473.19
003.473.17

14 €
22 €

40×180 cm

603.310.83

17 €

60×180 cm

003.813.87

30 €

60×40 cm

503.310.88

9€

60×60 cm

903.310.86

10 €

60×120 cm

403.310.84

14 €

60×180 cm

803.310.82

19 €

40×180 cm

803.813.88

25 €

60×180 cm

603.813.89

30 €

40×40 cm

003.860.21

8€

40×60 cm

003.860.02

9€

40×120 cm

103.859.93

12 €

40×180 cm

003.859.84

17 €

60×40 cm

503.860.09

9€

60×60 cm

003.859.98

10 €

60×120 cm

103.859.88

14 €

60×180 cm

003.859.79

19 €

VÄRD durys, plokštė ir stiklas.

SKATVAL durys, šviesiai pilka.
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Durys
Rankenos parduodamos atskirai. Visą rankenų pasirinkimą rasite parduotuvėje ir www.IKEA.lt.

Stumdomosios durys
FONNES stumdomosios durys, balta.
120×180 cm

603.310.64

50 €

SKROVA stumdomosios durys, beržas.
120×180 cm

103.310.52

50 €

HJÄLPA stumdomųjų durų bėgelis su tvirtinimo
detalėmis, balta.
120 cm

803.955.83

49 €

Stalčių fasadai
Rankenos parduodamos atskirai. Visą rankenų pasirinkimą rasite parduotuvėje ir www.IKEA.lt.

FONNES stalčiaus fasadas, balta.

KLUBBUKT stalčiaus fasadas, pilkai žalia.

60×20 cm

803.859.23

4€

60×20 cm

204.658.52

5€

80×20 cm

103.859.26

5€

80×20 cm

804.658.54

6€

SKATVAL stalčiaus fasadas, tamsiai pilka.
60×20 cm

103.859.31

7€

80×20 cm

703.859.33

8€

SKATVAL stalčiaus fasadas, šviesiai pilka.
60×20 cm

303.860.29

7€

80×20 cm

503.860.33

8€
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Vidinės dalys
Įvesti tvarką spintoje kur kas paprasčiau įtaisius joje kabyklų,
skersinių, lentynų ir vielinių krepšių HJÄLPA. Visi priedai HJÄLPA
idealiai tinka baldams PLATSA – atitinka plotis ir gylis.

40 cm gylio rėmams

55 cm gylio rėmams
HJÄLPA drabužių skersinis, balta.

HJÄLPA ištraukiamasis drabužių skersinis, balta.
60×40 cm

604.501.27

5€

60×55 cm

503.312.05

2€

80×40 cm

204.502.14

6€

80×55 cm

003.312.03

3€

60×40 cm

003.311.61

5€

60×55 cm

903.311.66

6€

80×40 cm

103.311.65

6€

80×55 cm

403.311.64

7€

504.500.24

8€

504.500.24

8€

704.500.23

10 €

704.500.23

10 €

60×40 cm

903.311.85

5€

80×40 cm

203.311.84

6€

60×55 cm

403.311.83

6€

80×55 cm

703.311.86

7€

HJÄLPA lentyna, balta.

HJÄLPA lentyna, balta.

HJÄLPA batų lentyna, balta.
60x40 cm

HJÄLPA batų lentyna, balta.
60x40 cm

HJÄLPA batų lentyna, balta.
80x40 cm

HJÄLPA batų lentyna, balta.
80x40 cm

HJÄLPA vielinis krepšys, balta.

HJÄLPA vielinis krepšys, balta.

HJÄLPA ištraukiamieji bėgeliai krepšiams, balta. 2 vnt.
303.311.93

3€

60×40 cm

603.309.84

12 €

80×40 cm

703.309.74

13 €

003.317.12

3€

40 cm

HJÄLPA ištraukiamieji bėgeliai krepšiams, balta. 2 vnt.
103.311.94

3€

60×55 cm

603.309.79

13 €

80×55 cm

003.309.82

16 €

003.317.12

3€

55 cm

HJÄLPA stalčius be fasado, balta.

HJÄLPA stalčius be fasado, balta.

HJÄLPA universali kabykla, balta.
HJÄLPA universali kabykla, balta.
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Išorinės dalys
Vienus drabužius ir aksesuarus laikydami spintoje, kitus galėsite
kabinti ant jos, jei pritaisysite drabužių skersinių ir kabliukų
LÄTTHET. Tokių skersinių taip pat galima įrengti tarp rėmų arba
tarp rėmo ir sienos.

Visi priedai LÄTTHET idealiai tinka baldams PLATSA – atitinka
plotis ir gylis.

40 cm gylio rėmams

55 cm gylio rėmams
LÄTTHET drabužių skersinis, balta.

LÄTTHET drabužių skersinis, balta.
35-60×40 cm

703.316.95

8€

803.317.08

10 €

35-60×55 cm

LÄTTHET drabužių skersinis, balta.
60-100×40 cm

903.317.17

8€

003.316.94

10 €

103.316.55

5€

LÄTTHET drabužių skersinis, balta.
60-100×55 cm

LÄTTHET kabykla, balta.
LÄTTHET kabykla, balta.
40 cm

55 cm
403.316.54

4€

Lankstai, kojelės, viršutinės plokštės,
rankenėlės
Su reguliuojamomis kojelėmis LÄTTHET spinta stovės tiesiai
ir tvirtai net ant nelygių grindų. Viršutinės plokštės SPILDRA
atstoja lentynas. Jos tinka visiems rėmams.

HJÄLPA lankstas

LÄTTHET reguliuojamosios kojelės, balta. 4 vnt.
603.312.00

1€

203.311.98

2€

60×40 cm

603.317.14

7€

80×40 cm

503.316.96

9€

60×55 cm

203.316.93

8€

80×55 cm

303.316.97

10 €

203.317.11

1€

SPILDRA viršutinė plokštė, balta.
LÄTTHET kojelės, balta, metalas. 4 vnt.
11 cm

503.955.94

9€

SPILDRA viršutinė plokštė, balta.

LÄTTHET rankena, balta.
LÄTTHET kojelės, balta, mediena. 4 vnt.
11 cm

103.955.91

13 cm
12 €
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Iš anksto paruošti deriniai
Durys įskaičiuotos į kainą, tačiau iliustracijose nerodomos; jas galima pakeisti kitomis. Jei reikia pagalbos ar patarimo, kreipkitės į darbuotojus.

PLATSA derinys, balta.
Derinio dydis 240×57×123 cm
Derinio kaina 300 € (892.521.17)
Rinkinyje
PLATSA rėmas, 80×55×120 cm, balta

603.309.55

3 vnt.

LÄTTHET reguliuojamosios kojelės, 4 vnt., balta

203.311.98

3 vnt.

FONNES stalčiaus fasadas, 80×20 cm, balta

103.859.26

3 vnt.

HJÄLPA stalčius be fasado, 80×55 cm, balta

003.309.82

3 vnt.

SANNIDAL durys, 40×120 cm, balta

903.955.54

4 vnt.

HJÄLPA lankstas

603.312.00

12 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 80×55 cm, balta

003.312.03

2 vnt.

HJÄLPA lentyna, 80×55 cm, balta

403.311.64

1 vnt.

SPILDRA viršutinė plokštė, 80×55 cm, balta

303.316.97

3 vnt.

PLATSA rėmas, 60×55×40 cm, balta

903.309.49

2 vnt.

PLATSA rėmas, 80×55×40 cm, balta

103.309.48

2 vnt.

PLATSA rėmas, 60×55×180 cm, balta

503.309.51

1 vnt.

PLATSA rėmas, 80×55×180 cm, balta

703.309.45

1 vnt.

LÄTTHET reguliuojamosios kojelės, balta 4 vnt.

203.durys

2 vnt.

FONNES durys, 40×40 cm, balta

803.310.63

4 vnt.

FONNES durys, 40×180 cm, balta

003.310.57

2 vnt.

FONNES durys, 60×40 cm, balta

003.310.62

2 vnt.

FONNES durys, 60×180 cm, balta

403.310.55

1 vnt.

HJÄLPA lankstas

603.312.00

22 vnt.

HJÄLPA lentyna, 60×55 cm, balta

903.311.66

3 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 80×55 cm, balta

003.312.03

1 vnt.

PLATSA rėmas, 60×55×180 cm, balta

503.309.51

2 vnt.

PLATSA rėmas, 60×55×60 cm, balta

103.309.72

1 vnt.

PLATSA rėmas, 60×40×40 cm, balta

703.309.50

2 vnt.

FONNES durys, 60×180 cm, balta

003.310.62

1 vnt.

FONNES durys, 60×60 cm, balta

403.310.60

2 vnt.

HJÄLPA lankstas

603.312.00

10 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 vnt.

HJÄLPA ištraukiamieji bėgeliai krepšiams

103.311.94

2 vnt.

HJÄLPA lentyna, 60×55 cm, balta

903.311.66

7 vnt.

HJÄLPA vielinis krepšys, 60×55 cm, balta

403.311.83

2 vnt.

LÄTTHET kojelės, 11 cm, balta, metalas, 4 vnt.

503.955.94

2 vnt.

LÄTTHET sieninis tvirtinimo profilis, 60 cm

003.863.75

2 vnt.

PLATSA derinys, balta.
Derinio dydis 140×57×261 cm
Derinio kaina 290 € (292.038.89)
Rinkinyje

PLATSA derinys, balta.
Derinio dydis 240×57×251 cm
Derinio kaina 277 € (092.900.81)
Rinkinyje
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Iš anksto paruošti deriniai
Durys įskaičiuotos į kainą, tačiau iliustracijose nerodomos; jas galima pakeisti kitomis. Jei reikia pagalbos ar patarimo, kreipkitės į darbuotojus.

PLATSA derinys, balta.
Derinio dydis 240×57×231 cm
Derinio kaina 322 € (992.485.87)
Rinkinyje
PLATSA rėmas, 60×55×40 cm, balta

903.309.49

2 vnt.

PLATSA rėmas, 60×55×60 cm, balta

103.309.72

2 vnt.

PLATSA rėmas, 60×55×180 cm, balta

503.309.51

2 vnt.

LÄTTHET kojelės, 11 cm, balta, metalas 4 vnt.

503.955.94

4 vnt.

FONNES durys, 60×40 cm, balta

003.310.62

2 vnt.

FONNES durys, 60×60 cm, balta

403.310.60

2 vnt.

FONNES durys, 60×180 cm, balta

403.310.55

2 vnt.

HJÄLPA lankstas

603.312.00

16 vnt.

HJÄLPA lentyna, 60×55 cm, balta

903.311.66

1 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 60×55 cm, balta

503.312.05

3 vnt.

HJÄLPA ištraukiamieji bėgeliai krepšiams, 55 cm, balta 2 vnt. 103.311.94

2 vnt.

HJÄLPA vielinis krepšys, 60×55 cm, balta

403.311.83

2 vnt.

SPILDRA viršutinė plokštė, 60×55 cm, balta

203.316.93

2 vnt.

PLATSA rėmas, 80×55×180 cm, balta

703.309.45

2 vnt.

PLATSA rėmas, 60×55×180 cm, balta

503.309.51

1 vnt.

PLATSA rėmas, 80×55×40 cm, balta

103.309.48

2 vnt.

PLATSA rėmas, 60×55×40 cm, balta

903.309.49

1 vnt.

LÄTTHET kojelės, 11 cm, 4 vnt., balta, mediena

103.955.91

3 vnt.

FONNES stalčiaus fasadas, 60×20 cm, balta

803.859.23

3 vnt.

HJÄLPA stalčius be fasado, 60×55 cm, balta

603.309.79

3 vnt.

SANNIDAL durys, 40×180 cm, balta

103.955.34

4 vnt.

SANNIDAL durys, 40×40 cm, balta

203.955.43

4 vnt.

SANNIDAL durys, 60×40 cm, balta

203.955.38

1 vnt.

RIDABU veidrodinės durys, 60×120 cm, balta

703.310.92

1 vnt.

HJÄLPA lankstas

603.312.00

25 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 80×55 cm, balta

003.312.03

3 vnt.

HJÄLPA vielinis krepšys, 80×55 cm, balta

703.311.86

3 vnt.

HJÄLPA ištraukiamieji bėgeliai krepšiams, 55 cm, balta

103.311.94

3 vnt.

HJÄLPA lentyna, 80×55 cm, balta

403.311.64

1 vnt.

HJÄLPA lentyna, 60×55 cm, balta

903.311.66

4 vnt.

PLATSA rėmas, 60×40×180 cm, balta

903.309.54

1 vnt.

LÄTTHET reguliuojamosios kojelės, balta, 4 vnt.

203.durys

1 vnt.

FONNES durys, 60×180 cm, balta

403.310.55

1 vnt.

HJÄLPA lankstas

603.312.00

4 vnt.

HJÄLPA lentyna, 60×40 cm, balta

003.311.61

3 vnt.

LÄTTHET išorinis drabužių skersinis, 35-60×40 cm, balta

703.316.95

1 vnt.

PLATSA derinys, balta.
Derinio dydis 220×57×231 cm
Derinio kaina 529 € (792.521.08)
Rinkinyje

PLATSA derinys, balta.
Derinio dydis 95-120×42×181 cm
Derinio kaina 85 € (792.038.15)
Rinkinyje
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Iš anksto paruošti deriniai
Durys įskaičiuotos į kainą, tačiau iliustracijose nerodomos; jas galima pakeisti kitomis. Jei reikia pagalbos ar patarimo, kreipkitės į darbuotojus.

PLATSA derinys, balta.
Derinio dydis 340×42×241 cm
Derinio kaina 432 € (493.365.48)
Rinkinyje
PLATSA rėmas, 60×40×180 cm, balta

903.309.54

2 vnt.

PLATSA rėmas, 60×40×60 cm, balta

503.309.70

3 vnt.

PLATSA rėmas, 80×40×60 cm, balta

303.309.71

2 vnt.

HJÄLPA stalčius be fasado, 60×40, balta

603.309.84

3 vnt.

FONNES stalčiaus fasadas, 60×20 cm, balta

803.859.23

3 vnt.

SANNIDAL durys, 40×60 cm, balta

503.955.51

4 vnt.

SANNIDAL durys, 60×180 cm, balta

003.955.58

1 vnt.

SANNIDAL durys, 60×60 cm, balta

103.955.48

3 vnt.

HJÄLPA lentyna, 60×40 cm, balta

003.311.61

8 vnt.

HJÄLPA lentyna, 80×40 cm, balta

103.311.65

2 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 60×40 cm, balta

604.501.27

1 vnt.

LÄTTHET sieninis tvirtinimo profilis, 60 cm

003.863.75

1 vnt.

LÄTTHET sieninis tvirtinimo profilis, 80 cm

003.311.99

2 vnt.

LÄTTHET reguliuojamosios kojelės, 4 vnt., balta

203.311.98

2 vnt.

HJÄLPA lankstas

603.312.00

18 vnt.

PLATSA rėmas, 80×40×40 cm, balta

103.309.53

1 vnt.

PLATSA rėmas, 60×40×40 cm, balta

703.309.50

1 vnt.

PLATSA rėmas, 80×40×180 cm, balta

303.309.52

1 vnt.

PLATSA rėmas, 60×40×60 cm, balta

503.309.70

2 vnt.

PLATSA rėmas, 60×40×180 cm, balta

903.309.54

1 vnt.

FONNES durys, 40×180 cm, balta

003.310.57

2 vnt.

FONNES durys, 40×40 cm, balta

803.310.63

2 vnt.

RIDABU veidrodinės durys, 60×120 cm, balta

703.310.92

1 vnt.

FONNES durys, 60×40 cm, balta

003.310.62

1 vnt.

FONNES durys, 60×60 cm, balta

403.310.60

3 vnt.

HJÄLPA lankstas

603.312.00

21 vnt.

HJÄLPA vielinis krepšys, 80×40 cm, balta

203.311.84

1 vnt.

HJÄLPA ištraukiamieji bėgeliai krepšiams, 40 cm, balta, 2 vnt. 303.311.93

1 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 80×40 cm, balta

204.502.14

1 vnt.

HJÄLPA lentyna, 60×40 cm, balta

003.311.61

6 vnt.

HJÄLPA lentyna, 80×40 cm, balta

103.311.65

1 vnt.

SPILDRA viršutinė plokštė, 60×40 cm , balta

603.317.14

2 vnt.

LÄTTHET reguliuojamosios kojelės, balta, 4 vnt.

203.311.98

4 vnt.

PLATSA derinys, balta.
Derinio dydis 260×42×221 cm
Derinio kaina 347 € (993.365.60)
Rinkinyje

PLATSA televizoriaus ir daiktų laikymo derinys.
Derinio dydis 220×40×251 cm
Derinio kaina 428 € (593.855.19)
Rinkinyje
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PLATSA rėmas, 60×40×180 cm, balta

903.309.54

1 vnt.

PLATSA rėmas, 60×40×60 cm, balta

503.309.70

1 vnt.

PLATSA rėmas, 80×40×40 cm, balta

103.309.53

2 vnt.

PLATSA rėmas, 80×40×60 cm, balta

303.309.71

2 vnt.

PLATSA TV staliukas, 160×40×44 cm, balta

403.813.90

1 vnt.

FONNES durys, 40×60 cm, balta

203.310.61

4 vnt.

FONNES durys, 60×180 cm, balta

403.310.55

1 vnt.

FONNES durys, 60×60 cm, balta

403.310.60

1 vnt.

FONNES stalčiaus fasadas, 80×20 cm, balta

103.859.26

2 vnt.

VÄRD durys su stiklu, 40×40 cm, balta

103845.02

6 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 60×40 cm, balta

604.501.27

2 vnt.

HJÄLPA stalčius be fasado, 80×40 cm, balta

703.309.74

2 vnt.

HJÄLPA lentyna, 80×40, balta

103.311.65

1 vnt.

HJÄLPA lankstas

603.312.00

26 vnt.

LÄTTHET kojelės, 11 cm, balta, metalas, 4 vnt.

503.955.94

2 vnt.

LÄTTHET sieninis tvirtinimo profilis, 80 cm

003.311.99

4 vnt.

Iš anksto paruošti deriniai
Durys įskaičiuotos į kainą, tačiau iliustracijose nerodomos; jas galima pakeisti kitomis. Jei reikia pagalbos ar patarimo, kreipkitės į darbuotojus.

PLATSA televizoriaus ir daiktų laikymo derinys.
Derinio dydis 300×42×131 cm
Derinio kaina 333 € (292.913.91)
Rinkinyje
FONNES durys, 40×60 cm, balta

203.310.61

1 vnt.

FONNES durys, 60×60 cm, balta
HJÄLPA ištraukiamieji bėgeliai krepšiams, 40 cm, balta,
2 vnt.
HJÄLPA lentyna, 60×40 cm, balta

403.310.60

1 vnt.

303.311.93

1 vnt.

003.311.61

7 vnt.

HJÄLPA lankstas

603.312.00

15 vnt.

HJÄLPA vielinis krepšys, 60×40 cm, balta

903.311.85

1 vnt.

LÄTTHET kojelės, 11 cm, balta, metalas, 4 vnt.

503.955.94

4 vnt.

PLATSA rėmas, 60×40×120 cm, balta

303.309.47

1 vnt.

PLATSA rėmas, 60×40×40 cm, balta

703.309.50

3 vnt.

PLATSA rėmas, 60×40×60 cm, balta

503.309.70

1 vnt.

PLATSA TV staliukas, 120×40×44 cm, balta

203.473.16

1 vnt.

SPILDRA viršutinė plokštė, 60×40 cm, balta

603.317.14

3 vnt.

VÄRD durys su stiklu, 60×120 cm, balta

003.473.17

1 vnt.

VÄRD durys su stiklu, 60×40 cm, balta

003.845.07

2 vnt.

PLATSA lovos rėmas su 4 durimis ir 6 stalčiais.
Derinio dydis 140×200×223 cm
Derinio kaina 618 € (693.365.52)
Rinkinyje
PLATSA lovos rėmas su vieta daiktams, 140×200 cm

104.530.86

1 vnt.

PLATSA rėmas, 60×40×180 cm, balta

903.309.54

1 vnt.

PLATSA rėmas, 80×40×180 cm, balta

303.309.52

1 vnt.

FONNES durys, 40×180 cm, balta

003.310.57

2 vnt.

FONNES durys, 60×60 cm, balta

403.310.60

1 vnt.

FONNES stalčiaus fasadas, 60×20 cm, balta

803.859.23

4 vnt.

FONNES stalčiaus fasadas, 80×20 cm, balta

103.859.26

2 vnt.

RIDABU veidrodinės durys, 60×120 cm, balta

703.310.92

1 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 60×40 cm, balta

604.501.27

1 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 80×40 cm, balta

204.502.14

1 vnt.

HJÄLPA stalčius be fasado, 60×40 cm, balta

603.309.84

4 vnt.

HJÄLPA stalčius be fasado, 80×40 cm, balta

703.309.74

2 vnt.

HJÄLPA ištraukiamieji bėgeliai krepšiams, 40 cm, balta, 2 vnt. 303.311.93

2 vnt.

HJÄLPA lentyna, 60×40 cm, balta

003.311.61

3 vnt.

HJÄLPA lentyna, 80×40 cm, balta

103.311.65

1 vnt.

HJÄLPA lankstas

603.312.00

11 vnt.

HJÄLPA vielinis krepšys, 80×40 cm, balta

203.311.84

2 vnt.

LÄTTHET kojūgalio plokštė, 140×60 cm

504.530.89

3 vnt.

PLATSA lovos rėmas su vieta daiktams, 140×200 cm

104.530.86

1 vnt.

PLATSA rėmas, 60×40×60 cm, balta

503.309.70

1 vnt.

PLATSA rėmas, 80×40×60 cm, balta

303.309.71

1 vnt.

FONNES stalčiaus fasadas, 80×20 cm, balta

103.859.26

2 vnt.

HJÄLPA lentyna, 60×40 cm, balta

003.311.61

1 vnt.

HJÄLPA lentyna, 80×40 cm, balta

103.311.65

1 vnt.

LÄTTHET kojūgalio plokštė, 140×60 cm

504.530.89

1 vnt.

HJÄLPA stalčius be fasado, 80×40 cm, balta

703.309.74

2 vnt.

PLATSA lovos rėmas su 2 stalčiais.
Derinio dydis 140×200×103 cm
Derinio kaina 356 € (993.029.18)
Rinkinyje

15

Iš anksto paruošti deriniai
Durys įskaičiuotos į kainą, tačiau iliustracijose nerodomos; jas galima pakeisti kitomis. Jei reikia pagalbos ar patarimo, kreipkitės į darbuotojus.

PLATSA spinta, balta.
Derinio dydis 120×42×181 cm
Derinio kaina 192 € (193.239.29)
Rinkinyje
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PLATSA rėmas, 60×40×40 cm, balta

703.309.50

1 vnt.

PLATSA rėmas, 60×40×120 cm, balta

303.309.47

1 vnt.

PLATSA atvira drabužių kabykla, 80×40×120 cm, balta

404.526.03

1 vnt.

PLATSA atvira lentyna, 80×40×40 cm, balta

104.525.48

1 vnt.

FONNES durys, 60×40 cm, balta

003.310.62

1 vnt.

HJÄLPA lentyna, 60×40 cm, balta

003.311.61

2 vnt.

HJÄLPA lankstas

603.312.00

5 vnt.

FONNES durys, 60×120 cm, balta

803.310.58

1 vnt.

LÄTTHET leg, adjustable, baltas, 4 vnt.

203.311.98

2 vnt.

Iš anksto paruošti deriniai
Durys įskaičiuotos į kainą, tačiau iliustracijose nerodomos; jas galima pakeisti kitomis. Jei reikia pagalbos ar patarimo, kreipkitės į darbuotojus.

PLATSA lovos rėmas su 4 stalčiais, balta.
Derinio dydis 140×200×163 cm
Derinio kaina 443 € (893.264.63)
Rinkinyje
PLATSA lovos rėmas su vieta daiktams, 140×200 cm

104.530.86

1 vnt.

PLATSA atvira lentyna, 60×40×120 cm, balta

104.525.72

1 vnt.

PLATSA atvira drabužių kabykla, 80×40×120 cm, balta

404.526.03

1 vnt.

FONNES stalčiaus fasadas, 60×20 cm, balta

803.859.23

2 vnt.

FONNES stalčiaus fasadas, 80×20 cm, balta

103.859.26

2 vnt.

HJÄLPA stalčius be fasado, 60×40, balta

603.309.84

2 vnt.

HJÄLPA stalčius be fasado, 80×40 cm, balta

703.309.74

2 vnt.

HJÄLPA lentyna, 60×40 cm, balta

003.311.61

2 vnt.

HJÄLPA lentyna, 80×40 cm, balta

103.311.65

1 vnt.

PLATSA lovos rėmas su 6 durim, 12 stalčių, balta.
Derinio dydis 140×244×203 cm
Derinio kaina 701 € (093.242.84)
Rinkinyje
PLATSA lovos rėmas su vieta daiktams, 140×200 cm

104.530.86

1 vnt.

PLATSA rėmas, 60×40×60 cm, balta

503.309.70

2 vnt.

PLATSA rėmas, 80×40×60 cm, balta

303.309.71

2 vnt.

PLATSA atvira lentyna 80×40×40 cm, balta

104.525.48

1 vnt.

PLATSA atvira lentyna 60×40×40 cm, balta

804.525.83

1 vnt.

FONNES durys 40×40 cm, balta

803.310.63

2 vnt.

FONNES durys 40×60 cm, balta

203.310.61

2 vnt.

FONNES durys 60×40 cm, balta

003.310.62

1 vnt.

FONNES durys 60×60 cm, balta

403.310.60

1 vnt.

FONNES stalčiaus fasadas, 60×20 cm, balta

803.859.23

9 vnt.

FONNES stalčiaus fasadas, 80×20 cm, balta

103.859.26

3 vnt.

HJÄLPA stalčius be fasado, 60×40, balta

603.309.84

9 vnt.

HJÄLPA stalčius be fasado, 80×40 cm, balta

703.309.74

3 vnt.

HJÄLPA lentyna, 60×40 cm, balta

003.311.61

1 vnt.

HJÄLPA lentyna, 80×40 cm, balta

103.311.65

2 vnt.

HJÄLPA lankstas

603.312.00

12 vnt.

LÄTTHET kojūgalis 140×60 cm, balta

504.530.89

2 vnt.

PLATSA atvira drabužių kabykla, 80×40×120 cm, balta

404.526.03

1 vnt.

PLATSA rėmas, 80×40×60 cm, balta

303.309.71

1 vnt.

PLATSA rėmas, 80×40×40 cm, balta

103.309.53

1 vnt.

FONNES durys 40×40 cm, balta

803.310.63

2 vnt.

FONNES stalčiaus fasadas, 80×20 cm, balta

103.859.26

3 vnt.

HJÄLPA stalčius be fasado, 80×40 cm, balta

703.309.74

3 vnt.

LÄTTHET reguliuojama koja, balta, 4 vnt.

203.311.98

1 vnt.

HJÄLPA lankstas

603.312.00

4 vnt.

PLATSA spinta.
Derinio dydis 80×42×181 cm
Derinio kaina 164 € (593.264.69)
Rinkinyje
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Priedai
Papildomai galite įsigyti dėžių, krepšių ir kitokių priedų.

STUK dėžė, baltos ir pilkos spalvos.

KUGGIS dėžė su dangčiu, balta.

34×51×28 cm

403.096.86

4,99 €

18×26×8 cm

202.802.07

3,49 €

55×51×18 cm

403.095.73

6,99 €

26×35×8 cm

502.823.04

6,99 €

71×51×18 cm

503.095.77

7,99 €

26×35×15 cm

602.802.05

7,99 €

37×54×21 cm

102.802.03

14,99 €

002.802.08

7,99 €

18×25×15 cm

103.954.21

2,49 €

25×35×20 cm

603.954.28

3,99 €

35×50×30 cm

903.743.49

7,99 €

303.954.77

3,99 €

Natūralios spalvos

302.385.43

3,99 €

Balta

702.385.41

4,99 €

Juoda

202.385.34

4,99 €

702.932.74

0,49 €

KUGGIS 8 skyrelių įdėklas, balta.
STUK kabamasis 16 skyrelių batų dėklas, baltos ir pilkos
spalvos.
51×140 cm.

203.756.77

6,99 €

TJENA dėžė su dangčiu.
Balta

Juoda

STUK 7 skyrių dėtuvė, 30×30×90 cm.
Baltos ir pilkos spalvos

25×35×20 cm

703.708.56

9,99 €

503.708.76

6,99 €

STUK drabužių maišai, 3 vnt..
Baltos ir pilkos spalvos

BUMERANG pakabai, 8 vnt.

RAGGISAR krepšiai, 3 vnt..
903.480.15

3,99 €

BUMERANG pakabo priedas, balta.
RABBLA dėžė su skyriais, 25×35×10 cm.
903.481.24

11,99 €
STAJLIG pakabai, vidaus ir lauko, balta.

RABBLA dėžė su dangčiu, 25×35×20
603.481.25

5 vnt.
13,99 €

RABBLA dėžė su dangčiu, 35×50×30 cm
403.481.26

19,99 €

15×27×12 cm

104.040.53

7,99 €

25×27×12 cm

404.057.77

9,99 €

KOMPLEMENT dėžė, šviesiai pilka

KOMPLEMENT stalčiaus kilimėlis, 90×53 cm. Paprasta
iškirpti reikiamo dydžio.
Šviesiai pilka

304.055.65

6€
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002.914.19

3,99 €

Įmontuojamieji šviestuvai
Greičiau ir lengviau rasite spintoje laikomus daiktus, nereikės
jungti ryškaus apšvietimo, todėl netrukdysite antrosios pusės
miego. Pradėkite dieną ramiai, su šypsena veide.

STÖTTA šviesos diodų juosta, veikia baterijomis, balta.
Tinka baldams PLATSA. Galima įrengti spintoje – šviesa
įsijungs, kai atidarysite duris. Su baterijomis, todėl nereikia
laidinio įrengimo. Paprasta, patogu ir sumanu, nes rytais
susiruošite netrikdydami savo antrosios pusės miego
ryškia lubine šviesa. 32 cm šviestuvui reikia 2 vnt. AA.
Rekomenduojame naudoti įkraunamąsias baterijas LADDA.
Su naujomis visiškai įkrautomis baterijomis LADDA AA
2450 mAh, naudojant 5 min. per dieną, apšvietimo juosta
švies apytiksliai pusantro mėnesio.
32 cm, 50 lm

103.600.87

9,99 €

52 cm, 70 lm

503.600.90

11,99 €

72 cm, 80 lm

903.600.93

14,99 €

VAXMYRA taškiniai šviesos diodų šviestuvai, 2 vnt.
Ø 6,8 cm, 65 liumenai, 1,4 W. Taškiniai šviestuvai
VAXMYRA idealiai tinka spintelėms ir knygų spintoms.
Juos galite tvirtinti varžtais arba prilipinti dvipuse lipnia
juosta. Rinkinyje rasite derančios spalvos laidų kanalą ir
dengiamąją plokštelę įrengimui po stiklinėmis lentynomis.
Papildomai reikia įsigyti šviesos diodų transformatorių ir
maitinimo laidą ANSLUTA, 19 W.
Balta

104.218.68

12,99 €

Aliuminio

304.218.86

12,99 €

ANSLUTA maitinimo šaltinis su laidu (transformatorius),
19 W, baltas. Visus prijungtus šviestuvus įjungsite ir
išjungsite vienu jungikliu.
804.058.41

15 €

LADDA įkraunamosios baterijos, 4 vnt. Bus mažiau
atliekų ir išlaidų, jei naudosite įkraunamąsias baterijas – tai
praktiškas ir aplinkai naudingas pasirinkimas. Taip pat namuose visada turėsite veikiančių baterijų, jeigu prireiktų.
2450 mAh

703.038.76

6,99 €
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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

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.

Pirkimas išsimokėtinai
Pirkimo išsimokėtinai paslaugą
teikia GENERAL FINANCING
BANKAS. Išsimokėtinai
atsiskaityti galite už IKEA
prekes, kurių vertė - iki 15 000 €.
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