
Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti. Kreipkitės į mūsų darbuotojus arba ieškokite
www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje ir internete. Visus baldus reikia surinkti.

Kai klasika sutinka su šiuolaikinėmis technologijomis
Lai jūsų neapgauna tradicinis šių baldų dizainas, su jam būdingais raižiniais, 
aptakiomis kojelėmis ir apvadais, nes baldai LIATORP yra kuo puikiausiai 
pritaikyti šiuolaikinės technikos stebuklams. Šią kolekciją sudaro stalai, 
spintelės ir knygų lentynos, todėl namuose atsiras vietos ir televizoriui su 
vaizdo bei garso grotuvais, ir močiutės dovanotam pietų servizui ar vaikų 
piešiniams. Klasikiniai baldai LIATORP papuoš kiekvieną svetainę, darbo 
kambarį ir netgi virtuvę. 

Baigiamasis akcentas 
Knygų spintų LIATORP apdailos juostelės yra viena tų smulkių detalių, kuri 
gali suteikti baldui charakterio, nulemti stilių ir išskirti iš kitų baldų. Be kita 
ko, jos atlieka ir praktinį vaidmenį. Pavyzdžiui, apdailos juostelėmis sujungus 
dvi ar daugiau knygų spintų LIATORP, jos atrodys lyg pagal užsakymą 
dailidės sumeistrauta viena didelė knygų spinta, o ne greta sustatytų 
pavienių baldų derinys.

Dizainas
Carina Bengs

Priežiūra
Valykite drėgna šluoste. Jei
reikia, naudokite švelnų valiklį.
Nusausinkite švaria šluoste.

Naudinga žinoti
Atsargiai elkitės su grūdintu stiklu. 
Pažeidus kraštą arba subraižius 
paviršių, stiklas gali skilti ar 
netikėtai sudūžti. Grūdintas stiklas 
dūžta į smulkias, neaštrias šukes. 

Išmatuokite savo televizoriaus ir 
kitos įrangos derinio gylį bei plotį, 
nes pagal šiuos matmenis reikia 
rinktis TV baldus. Vaizdo ir garso 
įrangai skirtų baldų matmenys turi 
būti didesni nei pačios įrangos.
 
Baldus turi surinkti bent du 
žmonės.

Saugumas
Šiuos baldus būtina pritvirtinti 
prie sienos specialiais laikikliais 
(pridedami). Skirtingoms sienoms 
reikalingos skirtingos tvirtinimo 
detalės (parduodamos atskirai), 
todėl rinkitės jas pagal savo namų 
sienų tipą.

Pirkėjo gidas

LIATORP
svetainės baldai
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galima panaudoti tiek svetainėje, tiek darbo kambaryje, tad 
jūsų poreikiai bus puikiai išpildyti. Derinkite su aukštomis arba 
žemomis durelėmis.

Pirmiausia pagalvokite, kiek ir kokių daiktų laikysite: knygas, 
kompaktinius diskus, nuotraukų albumus ar kita. Tada bus 
aišku, kiek knygų spintų jums reikėtų. Svarbiausia, kad jas 

Kaip derinti

Naudinga žinoti

1. Puošnios atbrailos ir apatinės apdailos juostos sukuria stiliaus 
vientisumą sujungus du ar daugiau baldų LIATORP į derinį;

2. Lentynas galima įstatyti pasirinktame aukštyje, todėl ant jų 
patogu laikyti įvairaus dydžio daiktus;
 
3. Reguliuojamosios kojelės – baldai tvirtai stovės ir ant nelygių 
grindų;
 

4. Nugarėlėje yra anga laidams nutiesti, kad būtų tvarkingai 
vienoje vietoje;

5. Plokštinės durelės saugos jūsų knygas ir kitus daiktus nuo 
dulkių, šviesos ir smalsių akių.
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Deriniai

Paprasta knygų spinta yra puikus pasirinkimas, jei namuose 
nėra daug vietos, ir atvirkščiai – nuo jos galima pradėti rinkti 
savo baldų LIATORP derinį. Stiklinės-plokštinės durelės saugos 
nuo dulkių ir galėsite rinktis, kuriuos daiktus laikyti atvirai, o 
kuriuos paslėpti.  
Derinio dydis: 96×214 cm.  
Derinio kaina: 279 €

Sieninė-jungiamoji lentyna jungia du pavienius baldus, o tarp jų 
kaip tik užtenka vietos televizoriui. Tokią lentyną galima kabinti 
ir atskirai. Renkantis baldus reikėtų žinoti televizoriaus (įskaitant 
priedus, jei yra) matmenis, nes baldai turi būti didesni už įrangą. 
Dar vienas šio derinio privalumas – talpūs stalčiai. 
Derinio dydis: 337×214 cm.
Derinio kaina: 836 €

Puošnios atbrailos ir apatinės apdailos juostos sukuria stiliaus 
vientisumą sujungus du ar daugiau baldų LIATORP į derinį. 
Daiktus galima laikyti už stiklo ir paslėptus.  
Derinio dydis: 288×214 cm.  
Derinio kaina: 637 €

 

Talpioje sieninėje spintoje užteks vietos galybei daiktų.  
Derinio dydis: 288×214 cm.  
Derinio kaina: 837 €



Visos dalys ir kainos

LIATORP TV staliukas, P145×G49×A45 cm. Didž. 
apkrova – 100 kg. Tinka plokščiaekraniams televizoriams, 
kurių didž. ekrano įstrižainė – 50”. Nugarėlėje yra anga 
laidams nutiesti. Stalčiai su bėgeliais ir stabdikliais.

Baltas 801.166.00 179 €

LIATORP indauja, P145×G48×A87 cm. Didž. lentynos 
apkrova – 100 kg. Tinka vaizdo bei garso įrangai laikyti, nes 
nuotolinio valdymo įtaisai veikia ir per stiklą. Nugarėlėje 
yra anga laidams nutiesti. Pavienis baldas, neskirtas jungti į 
derinius su kitais šios serijos baldais.

Balta 704.397.28 249 €

LIATORP konsolinis stalas, P133×G37×A75 cm. Galima 
statyti už sofos, prie sienos ar kur patogiau.

Baltas, su stiklu 001.050.64 149 €

LIATORP kavos staliukas, I93×P93×A51 cm. Su praktiška 
lentynėle po stalviršiu. 

Baltas, su stiklu 500.870.72 149 €

LIATORP staliukas, I57×P40×A60 cm. Su praktiška 
lentynėle žurnalams ir kitiems nedideliems daiktams.

Baltas, su stiklu 401.730.65 99 €

LIATORP knygų spinta, P96×G34×A214 cm. Didž. lentynos 
apkrova – 40 kg. Keturios reguliuojamosios ir 2 pritvirtintos 
lentynos. Papildomai galima įsigyti duris  LIATORP (44×198 
cm).

Balta 001.165.95 179 €

LIATORP spinta su stiklinėmis durelėmis, P96×G42×A215 
cm. Trys reguliuojamosios ir 2 pritvirtintos lentynos. Durys 
su grūdintu stiklu saugo 
daiktus nuo dulkių, bet jie lieka matomi. Pavienis baldas, 
neskirtas jungti į derinius su kitais šios serijos baldais.  

Balta 304.397.25 299 €

LIATORP plokštinės-stiklinės durys / 2 vnt., 44×198 cm. 
Saugos daiktus nuo dulkių, galite juos laikyti paslėptus 
arba matomoje vietoje už stiklo. Tinka 96×214 cm knygų 
spintoms LIATORP.

Baltos 502.790.66 100 €

LIATORP sieninė-jungiamoji lentyna, P145×G23×A47 cm. 
Didž. lentynos apkrova – 15 kg. Gražiai atrodo tiek derinyje, 
tiek viena.

Balta 601.165.97 99 €

Dėžės
KVARNVIK dėžės / 3 vnt.  

Smėlinė 604.594.77 14,99 €

KVARNVIK dėžutė su dangčiu, 18×25×15 cm. 

Smėlinė 504.668.69  6,99 €

KVARNVIK dėžė su dangčiu, 25×35×20 cm. 

Smėlinė 204.594.79  7,99 €
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Prekių pristatymas
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.

Baldų surinkimas
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 €.

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.


