Pirkėjo gidas

MALM

miegamojo baldai

Priežiūra
Valykite drėgna šluoste,
nusausinkite švaria sausa šluoste.
Stiklą valykite langų valymo
priemonėmis. Baldams valyti galite
naudoti švelnų ploviklį, jei reikia.

ĮSPĖJIMAS!
Pritvirtinus bus
saugiau
Nepritvirtintas baldas gali užvirsti.
Kai kuriuos iš šių baldų būtina
pritvirtinti prie sienų naudojant
rinkiniuose su baldais esančius
laikiklius.

Ilgaamžiškumas ir galimybė rinktis
Visi miegamojo baldai MALM – komodos, naktiniai staliukai, lovos –
yra laikui nepavaldaus dizaino. Jie puikiai dera tarpusavyje, todėl visą
kambarį galima apstatyti vieno stiliaus baldais, tereikia išsirinkti.
O rinktis yra iš ko: skirtinga paviršių apdaila, kelios spalvos, komodos –
net keleto dydžių. Iš jų lengvai susikursite jūsų poreikius atitinkantį
komplektą ir priderinsite prie jo tinkantį veidrodį ar spintą PAX.

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
Jei čia nerasite jūsų atvejui tinkančios informacijos, kreipkitės patarimo į specializuotos parduotuvės darbuotojus.

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

• Pritvirtinkite baldus prie sienų! Naudokite rinkinuose su
baldais esančius laikiklius ir pagal namų sienas parinktas
tvirtinimo detales. Jei abejojate, kokių tvirtinimo detalių
reikia, pasitarkite su specializuotos parduotuvės darbuotojais.
• Niekada nestatykite televizoriaus / nedėkite sunkių daiktų ant
komodos ar kito tam nepritaikyto baldo.
• Sunkius daiktus laikykite apatiniuose stalčiuose.
• Neleiskite vaikams lipti ar kabėti ant stalčių, durelių, lentynų.

Sienų tipas: gipso kartono sienos su
medinėmis sijomis.

Sienų tipas: betoninės / mūrinės sienos.

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

Tvirtinimo detalės, kai siena ištisinė:
įtaisykite sienoje kaištį ir įsukite į jį varžtą.
Pavyzdžiui, 8 mm kaištį, kurį rasite varžtų
ir kaiščių rinkinyje FIXA..

Sienų tipas: gipso kartono sienos be
medinių sijų.

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

Tvirtinimo detalės: įtaisykite sienoje
kaištį, tada į jį įsukite varžtą. Pavyzdžiui,
8 mm kaištį, kurį rasite varžtų ir kaiščių
rinkinyje FIXA.
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Visos dalys ir jų kainos
MALM lovos rėmas.
Baltas

MALM komoda su 2 stalčiais, 40×48×55 cm.

90×200 cm

002.494.87

95 €

120×200 cm

402.494.85

100 €

140×200 cm

299.315.96

109 €

160×200 cm

099.293.73

119 €

180×200 cm

299.316.00

129 €

90×200 cm

802.494.93

99 €

140×200 cm

499.292.29

119 €

160×200 cm

299.292.30

129 €

180×200 cm

099.292.31

139 €

90×200 cm

203.251.64

99 €

120×200 cm

603.251.65

100 €

140×200 cm

590.225.47

119 €

160×200 cm

190.225.49

129 €

180×200 cm

990.225.50

139 €

90×200 cm

003.251.55

99 €

160×200 cm

391.570.33

129 €

Tamsiai rudas medienos lukštas

Balta

802.145.49

29,99 €

Tamsiai rudas medienos lukštas

001.033.43

35,99 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

101.786.01

35,99 €

Rudai beicuotas uosio lukštas

403.152.82

35,99 €

Blizgi balta

503.365.52

42,99 €

MALM komoda su 3 stalčiais, 80×48×78 cm.*

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

Balta

204.035.62

54,99 €

Tamsiai raudona

404.502.70

64,99 €

Tamsiai rudas medienos lukštas

204.035.57

64,99 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

804.035.64

64,99 €

Rudai beicuotas uosio lukštas

804.035.59

64,99 €

Blizgi balta

704.240.53

79,99 €

MALM komoda su 4 stalčiais, 80×48×100 cm.*

Rudai beicuotas uosio lukštas

MALM lovadėžė, skirta lovos rėmams MALM,
(P100×G62×A29 cm).

Balta

304.035.71

74,99 €

Tamsiai rudas medienos lukštas

304.035.66

79,99 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

704.035.74

79,99 €

Rudai beicuotas uosio lukštas

704.035.69

79,99 €

Blizgi balta

504.240.54

99 €

MALM komoda su 6 stalčiais, 40×48×123 cm.
Veidrodinio stiklo plokštė ant viršaus.*

Balta

402.495.41

45 €

Tamsiai rudas medienos lukštas

802.495.39

50 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

902.646.90

50 €

Rudai beicuotas uosio lukštas

903.175.42

50 €

90×200 cm

790.129.91

140 €

Balta

604.036.02

109 €

120×200 cm

690.682.24

145 €

Tamsiai rudas medienos lukštas

704.036.06

119 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

904.036.05

119 €

Balta

704.035.93

99 €

Tamsiai rudas medienos lukštas

504.035.89

109 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

204.035.95

109 €

Rudai beicuotas uosio lukštas

104.035.91

109 €

MALM lovos rėmas sus stalčiais.
Baltas
2 stalčių

MALM komoda su 6 stalčiais, 80×48×123 cm.*

4 stalčių
140×200 cm

399.316.09

199 €

Rudai beicuotas uosio lukštas

404.035.99

119 €

160×200 cm

999.316.11

209 €

Blizgi balta

904.811.70

129 €

180×200 cm

599.316.13

219 €

Tamsiai rudas medienos lukštas
2 stalčių
90×200 cm

MALM komoda su 6 stalčiais, 160×48×78 cm.*
190.129.89

149 €

4 stalčių
140×200 cm

999.316.25

219 €

160×200 cm

599.316.27

229 €

180×200 cm

199.316.29

239 €

604.035.84

109 €

Tamsiai rudas medienos lukštas

604.035.79

119 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

904.035.87

119 €

Rudai beicuotas uosio lukštas

004.035.82

119 €

MALM tualetinis staliukas, 120×41×78 cm.*

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas
2 stalčių

Balta

90×200 cm

191.398.27

149 €

120×200 cm

591.398.25

150 €

140×200 cm

990.226.68

219 €

160×200 cm

990.226.73

229 €

180×200 cm

890.226.78

239 €

491.397.98

149 €

391.397.89

229 €

160×200 cm

204.048.06

289 €

180×200 cm

004.048.12

309 €

160×200 cm

704.048.04

319 €

180×200 cm

804.048.08

339 €

102.036.10

69,99 €

SYVDE tualetinis staliukas, 100×48×78 cm.*

4 stalčių

Balta

804.307.46

115 €

MALM rašomasis stalas, 140×65×72 cm.

Rudai beicuotas uosio lukštas
2 stalčių
90×200 cm

Balta

Balta

602.141.59

109 €

Tamsiai rudas medienos lukštas

002.141.57

119 €

4 stalčių
160×200 cm

MALM rašomasis stalas su ištraukiama dalimi,
160×65×72 cm.

MALM lova.
Balta

Tamsiai rudas medienos lukštas
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Balta

702.141.92

99 €

Tamsiai rudas medienos lukštas

602.141.83

109 €

Kitos prekės

SYVDE spintelė su stiklinėmis durimis, 100×123 cm.
Balta

304.395.65

MEHAMN dvipusės stumdomosios durys, 2 vnt.,
medienos raštas. Pastaba: stumdomosios durys
pakuojamos į tris atskiras pakuotes, todėl imdami
įsitikinkite, kad vienoje pakuotėje yra durų rėmas, o kitose
dvejose – durys.

119 €

Tamsiai ruda, rudai beicuotas uosis,
juodas metalinis rėmas

SYVDE atvira spinta, 80×123 cm.
Balta

704.395.73

69,99 €

150×201 cm

093.195.03

190 €

200×201 cm

993.195.13

214 €

150×236 cm

193.195.07

214 €

200×236 cm

093.195.17

239 €

Ąžuolo spalva, tamsiai pilka, aliuminio rėmas
FLEKKE keičiamo ilgio kušetės rėmas, 80–160×200 cm.
Baltas

003.201.34

239 €

Tamsiai rudas

203.201.28

239 €

103.569.62

29,99 €

903.569.63

214 €

993.195.27

239 €

150×201 cm

593.195.05

190 €

200×201 cm

493.195.15

214 €

150×236 cm

593.195.10

214 €

200×236 cm

493.195.20

239 €

HASVIK stumdomosios durys, 2 vnt.
Balta

NYMÅNE sieninis-skaitymo šviestuvas, laidinis įrengimas.
Baltas

593.195.29

200×236 cm

Balta, baltai beicuotas ąžuolas, aliuminio rėmas

NYMÅNE sukiojamasis sieninis šviestuvas, laidinis
įrengimas.
Baltas

150×236 cm

19,99 €

NISSEDAL veidrodis, 65×65 cm.

150×201 cm

803.911.32

85 €

200×201 cm

903.911.36

109 €

150×236 cm

403.911.34

95 €

200×236 cm

503.911.38

119 €

150×236 cm

203.914.08

129 €

200×236 cm

903.914.57

185 €

150×236 cm

604.349.91

119 €

200×236 cm

204.349.93

165 €

Blizgi balta

Baltas

203.203.12

24,99 €

Juodas

503.203.20

24,99 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

603.908.74

24,99 €

Tamsiai ruda, uosio raštas

NISSEDAL veidrodis, 40×150 cm.
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

803.908.68

29,99 €

Baltas

303.203.16

29,99 €

Baltai beicuoto ąžuolo raštas

Juodas

303.203.21

29,99 €

150×201 cm

504.350.00

105 €

200×201 cm

404.350.05

145 €

150×236 cm

104.350.02

119 €

200×236 cm

004.350.07

165 €

25×195 cm

204.236.02

20 €

25×229 cm

804.236.04

22 €

50×195 cm

403.910.92

22 €

50×229 cm

603.910.91

25 €

50×195 cm

704.348.15

27 €

50×229 cm

304.348.17

30 €

50×195 cm

604.349.67

27 €

50×229 cm

204.349.69

30 €

25×229 cm

804.848.81

24 €

50×195 cm

904.349.61

25 €

50×229 cm

304.349.64

30 €

FORSAND durys.
Balta

NISSEDAL veidrodis, 65×150 cm.
Baltas

103.203.17

49,99 €

Juodas

703.203.19

49,99 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

203.908.71

49,99 €

Tamsiai ruda, uosio raštas

Ruda, uosio raštas

SKUBB dėžutės, 6 vnt.
Baltos

004.285.49

4,99 €

Baltai beicuoto ąžuolo raštas

KOMPLEMENT dėžutės, 2 vnt., šviesiai pilkos.
15×27×12 cm

104.040.53

7,99 €

25×27×12 cm

404.057.77

9,99 €

* Daugiau informacijos apie spintas PAX ir jų vidines
dalis rasite pirkėjo gide PAX.
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Kitos prekės

FARDAL durys.
Blizgi balta
50×229 cm

801.905.29

50 €

303.306.07

50 €

503.306.06

50 €

304.278.69

82 €

Blizgi tamsiai smėlinė
50×229 cm
Blizgi šviesiai pilka
50×229 cm
REPVÅG durys.
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas
50×229 cm

* Daugiau informacijos apie spintas PAX ir jų vidines
dalis rasite pirkėjo gide PAX.
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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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