Pirkėjo gidas

Valgomojo stalai

Puikūs stalai įstabioms akimirkoms
Projektuodami valgomojo stalus galvojome apie jų kasdienį naudojimą namuose.
Apie tai, kad stalas dažnai tampa šeimos, vaikų, artimųjų ir draugų susibūrimo
vieta, kur valgoma, kalbamasi, žaidžiama, mokomasi ar dirbama. Kaip tik dėl
to norėjome daug: sumanaus dizaino, geriausių medžiagų ir aukštos kokybės
galutinio rezultato. Siekėme sukurti funkcionalius, su kitais baldais puikiai
derinamus stalus. Mes džiaugiamės savo darbo vaisiais ir siūlome juos patiems
šauniausiems – jums.

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.

Stalai ir jų kainos

GAMINIO MATMENYS
105 cm
Plotis
74 cm
Aukštis
Skersmuo 105 cm
PAKUOTĖ
MATMENYS
SVORIS

Juoda
Uosio lukštas:

404.164.98

127x107x5 cm
20 kg

504.165.01

Palyginkite su numeriu ant
pakuotės

149 €

0811

105 cm

149 €

INGO stalas, 120×75 cm. Stalas iš pušies masyvinės
medienos, kuri laikui bėgant įgauna šiai medienai būdingo
išskirtinumo ir žavesio.
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LISABO

21-29

LISABO stalas, Ø 105 cm. Stalas padengtas natūraliu uosio
lukšto, o jo kojos iš beržo masyvinės medienos. Jis suteiks
kambariui jaukumo ir šilumos.
Uosio lukštas
404.164.98
149 €
43
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Stalas

INGATORP ištraukiamasis stalas, 155/215×87 cm. Prie
stalo su viena papildoma dalimi užteks vietos 4-6 asmenims. Stalo dydis keičiamas pagal poreikį. Papildoma dalis
ištraukiama kartu su kojomis, todėl atsiranda daugiau
vietos kėdėms. Suprojektuotas taip, kad nekeltų pavojaus
vaikams. Taip pat nematyti jungiamosios siūlės, kai stalas
suskleistas. Skaidriai lakuotą paviršių paprasta valyti.
Papildomai stalo daliai yra vietos po stalviršiu – patogu, kai
nenaudojama.
Juoda
902.224.07
249 €
Balta
702.214.23
249 €
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DOCKSTA stalas, Ø 103 cm. Apskritas stalas užapvalintais
kraštais suteiks kambariui elegancijos ir jaukumo.
Balta
193.249.95
189 €

EKEDALEN ištraukiamasis stalas, 80/120×70 cm. Tvirtas
valgomojo stalas dideliems susibūrimams. Jį išskleisti gali
vienas žmogus ir prie jo tilps daug kėdžių, nes stalo kojos
įrengtos kampuose. Ypač lengva derinti su tos pačios
serijos kėdėmis ir suolais, tačiau taip pat puikiai dera su
kitomis IKEA’os kėdėmis.
Tamsiai ruda
203.408.24 119 €
Ąžuolo lukštas
403.408.37
119 €
Balta
703.408.26
119 €

Pušies mediena

Sendinantis beicas

Balta
Ruda

149 €

79,99 €

GAMLEBY išskleidžiamasis stalas, 67/134/201×78 cm.
Stalo dydis keičiamas pagal poreikį. Prie išskleisto stalo
užteks vietos 2–6 asmenims. Pagamintas iš pušies
masyvo, kuris laikui bėgant įgauna šiai medienai būdingo
išskirtinumo ir žavesio.
Šviesus sendinantis beicas, pilka 602.470.27
199 €

202.068.06

604.161.38
604.477.76

149 €
149 €

LERHAMN stalas, 118×74 cm. Pušies masyvinė mediena.
Nedidelis dailus stalas nepakeičiamas mažose erdvėse.
Stalo paviršius atsparus skysčiams, aliejui, maisto dėmėms,
įbrėžimams ir smūgiams, o jo konstrukcija – stabili, tvirta ir
patvari. Visa tai įrodyta bandymais. Galite drąsiai naudoti
kasdien.
Tamsiai ruda
604.443.01
75 €

IKEA PS 2012 išskleidžiamasis stalas, 74/106/138×80 cm.
Bambukinis stalviršis yra labai tvirtas ir ilgaamžiškas. Stalas
užima mažai vietos, todėl tiks net nedideliame būste.
Skirtas 2–4 asmenims.
Bambukas, balta

129 €

LERHAMN stalas, 74×74 cm. Pušies masyvinė mediena.
Nedidelis dailus stalas nepakeičiamas mažose erdvėse.
Stalo paviršius atsparus skysčiams, aliejui, maisto dėmėms,
įbrėžimams ir smūgiams, o jo konstrukcija – stabili, tvirta ir
patvari. Visa tai įrodyta bandymais. Galite drąsiai naudoti
kasdien.
Tamsiai ruda
504.443.06 59 €
Šviesus sendinantis beicas, baltas
beicas
604.442.59
59 €

GAMLARED valgomojo stalas, 85 cm. Apvalus stalas
aptakiais kraštais suteikia kambariui jaukumo. 2–4
asmenims.
Šviesus sendinantis beicas, juodas
303.712.40
beicas

502.111.04

LANEBERG ištraukiamasis stalas, 130/190×80 cm.
Paprasto dizaino valgomojo stalas nepastebimai įsilies
į namų aplinką. Keičiamo dydžio, kad prireikus tilptų
daugiau žmonių. Paprastai ir greitai padidinsite stalą
pagal poreikius. Po stalviršiu yra papildoma dalis, su kuria
prie stalo galės susėsti nuo 4 iki 6 žmonių. Stalo paviršius
atsparus skysčiams, aliejui, maisto dėmėms, įbrėžimams ir
smūgiams – patikrinome bandymais.

EKEDALEN baro stalas, 120×80 cm. Paprasta derinti
su tos pačios serijos kėdėmis ir suolais. Stalo paviršius
atsparus skysčiams, aliejui, maisto dėmėms, įbrėžimams ir
smūgiams, o jo konstrukcija – stabili, tvirta ir patvari. Visa
tai įrodyta bandymais. Galite drąsiai naudoti kasdien.
904.005.17

49,99 €

JOKKMOKK stalas ir 4 kėdės. Idealiai tiks nedideliame
valgomajame ir mažoje virtuvėje. Patvarioji pušies
masyvinė mediena tarnaus ilgus metus. Paprasta
parsivežti, nes visas komplektas supakuotas vienoje
kartoninėje dėžėje. Stalo paviršius atsparus skysčiams,
aliejui, maisto dėmėms, įbrėžimams ir smūgiams, o jo
konstrukcija – stabili, tvirta ir patvari. Visa tai įrodyta
bandymais. Galite drąsiai naudoti kasdien.

EKEDALEN ištraukiamasis stalas, 120/180×80 cm. Tvirtas
valgomojo stalas dideliems susibūrimams. Jį išskleisti gali
vienas žmogus ir prie jo tilps daug kėdžių, nes stalo kojos
įrengtos kampuose. Ypač lengva derinti su tos pačios
serijos kėdėmis ir suolais, tačiau taip pat puikiai dera su
kitomis IKEA’os kėdėmis.
Tamsiai ruda
403.408.04 169 €
Balta
703.408.07
169 €
Ąžuolo lukštas
703.408.12
169 €

Tamsiai ruda

146.300.09

Šviesus sendinantis beicas, baltas
beicas
404.442.55

75 €

LISABO stalas, 140×78 cm. Paprasta surinkti, nes kiekvienai
kojai prisukti reikia tik vieno varžto. Savitos medžio rašto
ypatybės suteikia baldui jaukumo ir natūralumo. Stalo
kojos iš masyvinės medienos.
Uosio lukštas
702.943.39
119 €

149 €

INGATORP išskleidžiamasis stalas, 65/123×78 cm. Prie
išskleisto stalo užteks vietos 2–4 asmenims. Stalo dydis
keičiamas pagal poreikį.
Sendinantis beicas
604.231.05
119 €
Tamsiai ruda
404.231.06
119 €
Balta
004.231.08
119 €

Juoda

803.824.39

119 €

MELLTORP stalas, 75×75 cm. Yra dviejų dydžių, 2–4
asmenims. Stalviršis padengtas melamino plėvele, todėl
atsparus drėgmei. Paprasta valyti.
Balta
390.117.81
25 €
Mozaikinis raštas/balta
193.908.67
30 €

INGATORP ištraukiamasis stalas, 110/155 cm. Lakuotą
paviršių paprasta valyti. Prie stalo su viena papildoma
dalimi užteks vietos 4-6 asmenims. Stalo dydis keičiamas
pagal poreikį.
Juoda
802.170.72
249 €
Balta
402.170.69
249 €
Pilka
904.303.45 249 €

MELLTORP stalas, 125×75 cm. Yra dviejų dydžių, 2–4
asmenims. Stalviršis padengtas melamino plėvele, todėl
atsparus drėgmei. Paprasta valyti.
Balta
190.117.77
36 €

MÖRBYLÅNGA stalas, ąžuolo lukšto ir rudos spalvos.
Viršutinis stalviršio sluoksnis yra iš masyvinės medienos.
Prireikus jį galima greitai atnaujinti nušveitus švitriniu
popieriumi ir padengus mediniams paviršiams skirtomis
priemonėmis. Stalviršis pagamintas tausojant gamtos
išteklius, nes mediena naudojama tik jo viršutiniam
sluoksniui.
140×85 cm
503.862.45 399 €
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Stalai ir jų kainos
NORBERG sieninis išskleidžiamasis stalas, 74×60 cm.
Praktiškas, nes neišskleistą galima naudoti kaip lentyną.
Užima mažai vietos. Stalviršis padengtas melamino plėvele,
todėl atsparus drėgmei ir nešvarumams. Paprasta valyti.
Balta
301.805.04
34,99 €

STENSELE baro stalas, 70x70 cm. Prie tokio stalo galima
dirbti, valgyti ir susitikti pokalbio. Jam nieko nenutiks, jei
remsitės į jį rankomis, stumdysite iš vienos vietos į kitą,
apliesite gėrimu ar netyčia trinktelėsite. Stalas atitinka
nebuitiniams baldams keliamus saugumo, patvarumo ir
stabilumo reikalavimus pagal standartus EN 15372 ir ANSI/
BIFMA X:5.5. Rekomenduojame naudoti patalpose.
Antracito sp./antracito sp.
993.239.25
119 €

NORBO sieninis išskleidžiamasis stalas, 79×59 cm.
Tvirtas, nes medinis. Suskleidus beveik neužima vietos.
Beržas
800.917.13
34,99 €

STENSELE baro stalas, 70 cm. Paprastas, detalių
neperkrautas dizainas. Toks baldas idealiai tinka restorane,
kavinėje, užkandinėje. Po stalviršiu yra kabliukų striukei,
rankinei, krepšiui pasikabinti. Laminuoti paviršiai
labai patvarūs, juos lengva valyti. Stalo kojų antgaliai
reguliuojami, todėl stalas tvirtai stovės ir ant nelygių
grindų (prisukami prie stalo kojų, kad nenukristų,
nepasimestų). Stalas atitinka viešojo naudojimo baldams
keliamus saugos, patvarumo ir stabilumo reikalavimus
pagal standartus EN 15372 ir ANSI/BIFMA X:5.5.
Rekomenduojame naudoti patalpose.
Antracito spalva
092.882.24
119 €

NORDEN išskleidžiamasis stalas, 26/89/152×80 cm.
Stalčiuose patogu laikyti stalo įrankius, žvakes, servetėles ir
kita. Prie išskleisto stalo užteks vietos 2–4 asmenims.
Balta
Beržas

104.238.86
904.238.87

149 €
199 €

GAMINIO MATMENYS
140 cm
Ilgis
80 cm
Plotis

STENSELE stalas, 70x70 cm. Prie tokio stalo galima dirbti,
valgyti ir susitikti pokalbio. Jam nieko nenutiks, jei remsitės
į jį rankomis, stumdysite iš vienos vietos į kitą, apliesite
gėrimu ar netyčia trinktelėsite. Stalas atitinka nebuitiniams
baldams keliamus saugumo, patvarumo ir stabilumo
reikalavimus pagal standartus EN 15372 ir ANSI/BIFMA
X:5.5. Rekomenduojame naudoti patalpose.
Šviesi pilka/šviesi pilka
693.239.22
99 €
Antracito sp./antracito sp.
893.239.21
99 €

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

Baro stalas
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NORDVIKEN išskleidžiamasis stalas, 74/104×74 cm.
Prie išskleidžiamo stalo yra vietos 2–4 asmenims. Puikus
pasirinkimas, jei būstas ankštas.
99 €
Juoda
703.687.16
99 €
Balta
503.687.17

Dėmesio! Pakuočių skaičius: 2

003.688.14

pakuotės

0812

209 €

30/07/2020

NORDVIKEN

43-4

NORDVIKEN baro stalas, 140x80
cm.
cm Patogaus aukščio
Aukštis 105
PAKUOTĖ
baro stalas NORDVIKEN su stalčiumi
ir dviem kabliukais
DĖŽĖS 2
140x80 cm
daiktams pakabinti. Gražiai atrodo su baro kėdėmis
NORDVIKEN.
8
199 €
Juoda
003.688.14
Juoda:
199 €
Balta
703.688.15
Palyginkite su numeriu ant
NORDVIKEN ištraukiamasis stalas, 152/223×95
cm. Erdvus, tradicinio stiliaus valgomojo stalas.
Tvirta konstrukcija ir sklandžiai veikiantis ištraukimo
mechanizmas leis mėgautis juo daugelį metų. Stalą
išskleisite lengvai ir greitai. Tą padaryti gali vienas žmogus.
Dvi papildomos stalviršio dalys laikomos po stalu, ties
ilgosiomis pusėmis. Komplektuokite su patogiomis
kėdėmis NORDVIKEN – jos puikiai dera prie stalo.
Balta
Sendinantis beicas

903.687.15
804.885.44

STENSELE stalas, 70 cm. Paprastas, detalių neperkrautas
dizainas. Toks baldas idealiai tinka restorane, kavinėje,
užkandinėje. Po stalviršiu yra kabliukų striukei, rankinei,
krepšiui pasikabinti. Laminuoti paviršiai labai patvarūs, juos
lengva valyti. Stalo kojų antgaliai reguliuojami, todėl stalas
tvirtai stovės ir ant nelygių grindų (prisukami prie stalo
kojų, kad nenukristų, nepasimestų). Stalviršio briaunos
padengtos apsaugine juostele, saugančia nuo smūgių,
įbrėžimų ir įskilimų, kurių pasitaiko stumdant baldą iš
vienos vietos į kitą ar sukrovus kėdes. Stalas atitinka
viešojo naudojimo baldams keliamus saugos, patvarumo ir
stabilumo reikalavimus pagal standartus EN 15372 ir ANSI/
BIFMA X:5.5. Rekomenduojame naudoti patalpose.

299 €
299 €

NORDVIKEN ištraukiamasis stalas, 210/289×105 cm.
Tvirtas, tradicinio stiliaus valgomojo stalas dera prie
įvairaus interjero, net šiuolaikiško ir kaimiško. Stalą
išskleisite lengvai ir greitai. Tą padaryti gali vienas žmogus.
Dvi papildomos stalviršio dalys laikomos po stalu, ties
ilgosiomis pusėmis.
Juoda
Balta

703.599.91
403.687.13

399 €
399 €

99 €

792.882.30

99 €

Ąžuolo lukštas/balta

104.638.58

149 €

TINGBY stalas, 180×90 cm. Stalui pagaminti sunaudojama
mažiau medienos nei įprastai, todėl jis lengvas, daromas
mažesnis poveikis aplinkai.

NORRÅKER stalas, 74×74 cm. Patvarus ir ilgaamžiškas.
Atitinka viešosiose vietose naudojamiems baldams
keliamus reikalavimus, žavi išskirtiniu natūraliai medienai
būdingu raštu ir atspalviu. Užapvalinti kampai saugesni
vaikams.
Beržas
904.289.84 79,99 €

Balta

403.489.23

149 €

TOMMARYD baro stalas, 70×130/104 cm. Paprastas,
detalių neperkrautas dizainas. Toks baldas idealiai tinka
restorane, kavinėje, užkandinėje. Po stalviršiu yra kabliukas
striukei, rankinei ar krepšiui pasikabinti. Stalviršio briaunos
padengtos apsaugine juostele, saugančia nuo smūgių,
įbrėžimų ir įskilimų, kurių pasitaiko stumdant baldą iš
vienos vietos į kitą ar sukrovus kėdes. Stalviršis atitinka
viešojo naudojimo baldams keliamus saugos, patvarumo ir
stabilumo reikalavimus pagal standartus EN 15372 ir ANSI/
BIFMA X:5.5.
134 €
Balta
393.874.92
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas/
693.874.95
134 €
balta
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas/
493.875.28
134 €
antracito sp.
134 €
Antracito spalva
293.048.26
134 €
Šviesiai pilka
293.048.07

NORRÅKER stalas, 125×74 cm. Patvarus ir ilgaamžiškas.
Atitinka viešose vietose naudojamiems baldams keliamus
reikalavimus. Užapvalinti kampai saugesni vaikams.
304.289.82

492.882.36

Antracito spalva

DANDERYD valgomojo stalas, 130×80 cm. Stalui
pagaminti panaudota ne masyvinė mediena, o medienos
drožlių plokštė, padengta medienos sluoksniu. Taip
tausojame gamtos išteklius.

NORRÅKER baro stalas, 74×74 cm. Tvirtas ir ilgaamžiškas;
atitinka viešojo naudojimo baldams taikomus reikalavimus.
Užapvalinti kampai saugesni vaikams.
Beržas
404.290.14
119 €

Beržas

Šviesiai pilka

119 €

SKOGSTA valgomojo stalas, 235×100 cm. Masyvinė
mediena – natūrali ir tvirta. Prireikus jį galima greitai
atnaujinti nušveitus švitriniu popieriumi ir padengus
mediniams paviršiams skirtomis priemonėmis.
Akacijos mediena
704.192.64
449 €
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Stalai ir jų kainos
TOMMARYD stalas, 70×130 cm.
Paprastas, detalių neperkrautas dizainas. Toks baldas
idealiai tinka restorane, kavinėje, užkandinėje. Po stalviršiu
yra kabliukas striukei, rankinei ar krepšiui pasikabinti.
Stalviršio briaunos padengtos apsaugine juostele,
saugančia nuo smūgių, įbrėžimų ir įskilimų, kurių pasitaiko
stumdant baldą iš vienos vietos į kitą ar sukrovus kėdes.
Stalviršis atitinka viešojo naudojimo baldams keliamus
saugos, patvarumo ir stabilumo reikalavimus pagal
standartus EN 15372 ir ANSI/BIFMA X:5.5.
124 €
Balta
993.874.89
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas/
693.875.08
124 €
balta
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas/
393.875.24
124 €
antracito sp.
Antracito spalva
993.048.04 124 €
124 €
Šviesiai pilka
093.017.20
TORSBY stalas, 135×85 cm. Grūdintas stiklas yra daug
tvirtesnis už įprastą stiklą. Tokį stalviršį paprasta valyti.
Chromuota, blizgi balta
399.318.45
139 €

TÄRENDÖ stalas, 110×67 cm.
Stalviršis padengtas melamino plėvele, todėl atsparus
drėgmei ir nešvarumams. Paprasta valyti.
Juoda

990.004.83

35 €

VANGSTA ištraukiamasis stalas, 80/120×70 cm. Sumanaus
dizaino stalviršis – išskleidus nesimato sujungimo žymių.
Stalo kojos visada lieka kampuose, todėl visi sėdės patogiai.
Lengva išskleisti net vienam.
Balta
003.751.26
65 €
Juoda/tamsiai ruda

404.201.55

65 €

VEDBO
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GAMINIO MATMENYS
160 cm
Ilgis
95 cm
Plotis

Valgomojo stalas
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VÄSTANBY stalas su VÄSTANÅ rėmu, 170×78 cm.
Lakuotą paviršių lengva valyti. Stalviršyje išgręžtos skylės
kojoms, kad stalą būtų lengva surinkti.
Tamsiai ruda
590.403.44 229 €

0811

319 €

ÖVRARYD stalas su BACKARYD rėmu, 150×78 cm.

30/07/2020

Balta:
Dėmesio! Pakuočių skaičius: 2

43-8

75 cm
Aukštis cm.
VEDBO valgomojo stalas, 160×95
PAKUOTĖ
Matinis, pirštų atspaudams ir drėgmei
atsparus paviršius.
DĖŽĖS 2
160x95 cm
Stalas tobulai dera su kėdėmis ir foteliais VEDBO.
61
Balta
104.174.56
319 €

Palyginkite su numeriu ant
104.174.56
pakuotės stalviršis. Stalviršyje išgręžtos skylės
Tvirtas bambukinis

kojų rėmui pritvirtinti, todėl stalą lengva surinkti.

125 €
© Inter IKEA Systems B. V. 1994

RÖNNINGE

791.407.00

GAMINIO MATMENYS
Min. ilgis 155 cm
Didž. ilgis 210 cm
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Bambukas, balta

Ištraukiamasis stalas

Palyginkite su numeriu ant
pakuotės

0811

249 €

21/09/2020

504.160.30

GAMINIO MATMENYS
180 cm
Ilgis
90 cm
Plotis

Valgomojo stalas

VOXLÖV
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STRANDTORP ištraukiamasis stalas, 150/205/260x95 cm.
Išskleidus valgomojo stalą STRANDTORP tilps ir šeima, ir
draugai. Nuostabus būdas suburti artimuosius ypatingomis
progomis.
Balta
404.872.78
369 €
Ruda
803.885.87 369 €
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404.343.22

Palyginkite su numeriu ant
pakuotės

249 €

0811

šviesusis bambukas:

41-30

Aukštis 75 cm
VOXLÖV valgomojo stalas, 180×90
cm.
PAKUOTĖ
182x94x7 cm
MATMENYS
Stalo kojos netrukdo patogiai atsisėsti
iš bet kurios pusės.
36 kg
SVORIS
180x90 cm
Baldas užapvalintais kampais yra saugus pasirinkimas, jei
namai ankšti ir yra vaikų.
49
Šviesusis bambukas
104.174.56
249 €
21/09/2020

Dėmesio! Pakuočių skaičius: 3

3-49

90 cm
Plotis
RÖNNINGE ištraukiamasis stalas,
155/210x90x75
cm.
75 cm
Aukštis
Stalą lengvai išskleis vienas žmogus.
Paprasto, kruopščiai
PAKUOTĖ
DĖŽĖS 3
155/210x90x75
cm skandinaviško dizaino
apgalvoto
pavyzdys. Jaukus ir
kviečiantis pietauti, bendrauti
bei užsiimti kita malonia
4
veikla.
Beržas:
Beržas
504.160.30
249 €

4

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 - iki 15 000 €.
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