Pirkėjo gidas

Komplektuojamieji stalai
Saugumas

Visų stalviršių, žirgių, kojų ir rėmų
didžiausia leidžiamoji apkrova
– 50 kg.
Būkite atsargūs su grūdintu stiklu!
Jis gali netikėtai skilti, jei pažeisite
kraštą ar subraižysite paviršių.
Toks stiklas dūžta į smulkias,
neaštrias šukes. Stiklas padengtas
plastikine plėvele, kad šukės
plačiai nepabirtų.

Indvidualūs poreikiai – individualus stalas
Iš tiesų puiki galimybė: išsirinkti stalviršį, priderinti kojas ir džiaugtis
savos kūrybos stalu. Rašomasis ar valgomojo stalas, jis tikrai atitiks
lūkesčius ir tiks prie interjero.

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.

Kaip derinti?

Daug ir visokių
Rinkitės iš skirtingų dydžių ir formų stalviršių, kurie gali būti
juodi, balti ar spalvoti, priderinkite kojas: reguliuojamas,
nereguliuojamas ar su ratukais, arba stalo žirges. Rinktis yra
iš ko! Jei reikia idėjų ir pavyzdžių, žiūrėkite kitą pirkėjo gido
puslapį.
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Deriniai
Čia ir kitame puslapyje – vos keletas derinių iš daugybės galimų. Galite rinktis iš pavyzdžių arba susikomplektuoti patys.

LAGKAPTEN/OLOV Prie šio stalo galite dirbti ar valgyti
stovėdami ir sėdėdami, nes kojų ilgis yra 60–90 cm.
Dydis: 120×60 cm.
Derinio kaina: 59 € (194.167.73)

LAGKAPTEN/KRILLE Kojos su ratukais, todėl stalą lengva
nustumti, kur reikia.
Dydis: 120×60 cm, A74 cm.
Derinio kaina: 69 € (494.167.76)

LAGKAPTEN/ADILS Stalas su papildoma dalimis rašikliams ir
kitokiems mažmožiams laikyti.
Dydis: 120×60 cm, A74 cm.
Derinio kaina: 31 € (294.167.58)

LAGKAPTEN/MITTBACK Rinkitės stalviršį ir žirges pagal savo
skonį ir galimybes.
Dydis: 140×60 cm, A74 cm.
Derinio kaina: 85 € (194.171.93)

ANFALLARE/HILVER Stalviršis iš bambuko – patvarios
atsinaujinančios žaliavos.
Dydis: 140×65 cm, A73 cm.
Derinio kaina: 119 € (294.177.10)

LAGKAPTEN/ALEX Didelis stalas ir puiki darbo vieta dviem.
Dydis: 200×60 cm, A74 cm.
Derinio kaina: 176 € (594.176.19)
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Stalviršiai – visos dalys ir jų kainos

LINNMON stalviršis, 100×60 cm. Su angomis kojoms
pritvirtinti.
Baltas

002.511.35

9€

Tamsiai pilkas

404.902.09

15 €

Baltas beicas ąžuolo raštas

704.736.04

15 €

LAGKAPTEN stalviršis, 120×60 cm. Su angomis kojoms
pritvirtinti.
Baltas

104.606.66

19 €

Baltas beicas ąžuolo raštas

504.606.69

19 €

Žydra

604.854.57

19 €

Tamsiai pilkas

704.606.73

19 €

LAGKAPTEN stalviršis, 140×60 cm. Su angomis kojoms
pritvirtinti.
Baltas

404.608.15

25 €

Baltas beicas ąžuolo raštas

804.608.23

25 €

Žydra

404.854.58

25 €

Tamsiai pilkas

004.608.17

25 €

LAGKAPTEN stalviršis, 200×60 cm. Papildomai reikia
įsigyti dar vieną koją stabilumui užtikrinti. Su angomis
kojoms pritvirtinti.
Baltas

004.608.36

35 €

Tamsiai pilkas

704.608.33

35 €

Baltas beicas ąžuolo raštas

304.608.30

35 €

MÅLSKYTT stalviršis, 140×60 cm. Su angomis kojoms
pritvirtinti. Masyvinė mediena – natūrali ir patvari.
Beržas/lukštas

49 €

404.611.03

ANFALLARE stalviršis, 140×65 cm. Su angomis kojoms
pritvirtinti. Viršus iš bambuko – patvarios atsinaujinančios
žaliavos.
59 €

004.651.41
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GAMINIO MATMENYS
47 cm
Plotis
26 cm
Gylis
Aukštis 10 cm

!URRi##,"

Bambukas

Monitoriaus laikiklis su stalčiumi

ELLOVEN
ELLOVEN monitoriaus laikiklis su stalčiumi,
Palyginkite su numeriu ant
504.747.70
Baltapakuotės

Antracito sp.

0361

19,99 €

S0-3G

47×26×10 cm.
Bambukas yra natūrali mediena, suteikianti
61
jaukumo ir gražiai deranti su baltu aliumininiu rėmu.
07/05/2021

Balta:

504.747.70

19,99 €

004.851.01

19,99 €

SIGFINN monitoriaus stovas, nereguliuojamas,
53×24×10 cm. Padėjus ant stovo, monitorius bus
patogesniame aukštyje, todėl mažiau pavargs kaklas ir
pečiai.
Balta

604.676.89

19,99 €

Bambuko lukštas

203.629.29

19,99 €

SIGNUM horizontali laidų tvarkyklė, 70×16 cm. Paprasta
sutvarkyti elektros prietaisų ir kompiuterio laidus. Skirta
tvirtinti po stalviršiu, išskyrus stiklinius stalviršius.
Sidabro spalvos

302.002.53

6,99 €
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Kojos – visos dalys ir jų kainos

58x70/93 cm

dydžio stalą, idealiai tinkantį jūsų namams. Masyvinė
4
mediena – natūrali ir patvari.

Beržas: Beržas

304.599.97

stalą derindami atskirai parduodamus stalviršius ir stalo
TILLSLAG
kojas – turėsite reikiamo dizaino ir dydžio stalą, idealiai
tinkantį jūsų namams.
Balta

20 €
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NÄRSPEL stalo žirgės, P29×G58×A70 cm. Pasidarykite

104.712.45

104.712.45

25 €
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Juoda:
Palyginkite su numeriu ant
pakuotės

Juoda
10 € / 4 vnt.
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GAMINIO MATMENYS
50 mm
Skersmuo
Didž. apkr./rat 20 kg
Konstr. aukšt. 7 cm
4 vnt.
Kiek. pak.

50 mm
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25 €

ALEX ratukas, 50 mm, 4 vnt.

Ratukas 4 vnt.

ALEX
104.806.07

metalas

Palyginkite su numeriu ant
pakuotės

0341

tinkantį jūsų namams.
36
Tamsiai pilka
metalas:
Tamsiai
pilka

25-34

stalą derindami atskirai parduodamus stalviršius ir stalo
NÄRSPEL
kojas – turėsite reikiamo dizaino ir dydžio stalą, idealiai

25-37

10 €

Stalo žirgės

004.709.96
20
€

GAMINIO MATMENYS
29 cm
Plotis
58 cm
Gylis
Aukštis 70 cm

0343

302.643.01

504.971.92

20 €

504.971.92

Palyginkite su numeriu ant
pakuotės

14/05/2021

Juoda

Mėlyna

!-S)*##,"

10 €

61

Balta metalas:

OLOV koja / vnt. 60–90 cm aukščio. Keičiamo ilgio, todėl
stalą galėsite pakelti ar nuleisti iki patogaus aukščio.
102.643.02

30 €

Stalo žirgės
TILLSLAG stalo žirgės, P36×G57×A70 cm. Pasidarykite

12,50 €

Balta

304.599.97
30
€

GAMINIO MATMENYS
36 cm
Plotis
57 cm
Gylis
Aukštis 70 cm

07/05/2021

302.502.57

Palyginkite su numeriu ant
pakuotės

104.806.07
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15 €

KRILLE koja su ratuku / vnt. 70 cm aukščio. Stalą su
ratukais patogu nustumti, kur reikia, galima užfiksuoti, kad
nejudėtų. Dizaineris Francis Cayouette.
Balta

35 cm
70 cm
93 cm
4 kg

10 €

07/05/2021

Gylis
Min. aukštis
Didž. aukštis
Svoris

Pasidarykite stalą derindami atskirai parduodamus
MITTBACK
stalviršius ir stalo kojas – turėsite reikiamo dizaino ir

25-35

69 €

0341

69 €

304.837.99

!-R/P##,"

802.782.73

004.735.46

Pilkšva turkio sp.

GAMINIO MATMENYS
Stalo žirgės
58cm.
cm
Plotis
MITTBACK stalo žirgės, P58×G35×A70–93

HILVER kūgio formos koja / vnt. 70 cm aukščio.
Bambukas – tvirta natūrali žaliava.
Bambukas

Balta
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3€

25-39

3€

702.179.73

0341

902.179.72

Juoda

07/05/2021

Balta

ALEX stalčių spintelė, P36×G58×A70 cm. Spintelės
nugarėlė su apdaila, todėl galite pastatyti ją nors ir vidury
kambario. Dizainerė Johanna Asshoff.

!UTjÄ##," !APáÖ##,"

ADILS koja / vnt. 70 cm aukščio. Reguliuojamoji, todėl
stalas tvirtai stovės ir ant nelygių grindų.

Naudinga žinoti
Apgalvojome keletą žingsnių į priekį, kad jums būtų lengviau surinkti stalą.

Išgręžtos angos
Stalviršiuose išgręžėme angų, kad jums reikėtų tik prisukti stalo
kojas. Jos bus kampuose, tad po stalu tilps namiškių ir svečių
kojos ar, pavyzdžiui, stalčių spintelė. Varžtų rinkinyje nėra.
Stalo žirgės ypač stabilios, todėl stalviršio net nebūtina prie jų
pritvirtinti.
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Kaip derinti?

ADILS
70 cm

HILVER
70 cm

KRILLE
70 cm

OLOV
60–90 cm

LINNMON 100×60 cm
LAGKAPTEN 120×60 cm
LAGKAPTEN 140×60 cm
LAGKAPTEN 200×60 cm*
ANFALLARE 140×65 cm
MÅLSKYTT 140×65 cm

304.599.97
TILLSLAG
36×57×70 cm

LINNMON 100×60 cm
LAGKAPTEN 120×60 cm
LAGKAPTEN 140×60 cm
LAGKAPTEN 200×60 cm*
MÅLSKYTT 140×65 cm
ANFALLARE 140×65 cm

7

NÄRSPEL
504.971.92
29×58×70 cm

Palyginkite su numeriu ant
pakuotės
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25-34
0341
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25-39
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20 € 25 €

Palyginkite su numeriu ant Palyginkite su numeriu ant
pakuotės
pakuotės

0341

30
€
104.712.45

07/05/2021

MITTBACK
58×35×70–93 cm

36

!-R/P##,"

ALEX
36×58×70 cm

Tamsiai pilka metalas:

GAMINIO MATMENYS
29 cm
Plotis
58 cm
Gylis
Aukštis 70 cm

07/05/2021

61

4

Balta metalas:

Beržas:

GAMINIO MATMENYS
36 cm
Plotis
57 cm
Gylis
Aukštis 70 cm

25-35

58x70/93 cm

35 cm
70 cm
93 cm
4 kg

0341

TILLSLAG
MITTBACK
NÄRSPEL
Gylis
Min. aukštis
Didž. aukštis
Svoris

07/05/2021

GAMINIO MATMENYS

58 cm
Plotis žirgės
Stalo

!APáÖ##,"

Stalo žirgės

Stalo žirgės

!UTjÄ##,"

*Dėmesio: stabilumui užtikrinti reikia papildomos kojos.

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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