
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

Viskas tam, kad mažyliai būtų saugūs ir patogiai jaustųsi
Tapti tėvais – nuostabu ir truputį neramu. Dažniausiai jauni tėveliai nerimauja dėl 
savo kūdikio saugumo, todėl IKEA‘os lovelės atitinka griežčiausius pasaulyje saugos 
reikalavimus. Jos patvarios, stabilios ir reguliuojamos pagal augantį vaiką. Visa šeima 
miegosite ramiai.

Saldūs, ramūs sapnai
Saugios ir kokybiškos vaikų prekės turi būti prieinamos daugeliui, todėl IKEA‘oje rasite 
ir kūdikių lovelėms tinkamų čiužinių. Visi iki vieno yra kieti, laidūs orui ir saugūs – 
atitinka galiojančių standartų reikalavimus.

Pirkėjo gidas

Kūdikių miego prekės
Lovelės, čiužiniai ir kita
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Svarbiausia, kad būtų saugu

Naudinga žinoti

Vaikų saugumas mums užvis svarbiausias
IKEA‘os prekės gaminamos ir vėliau testuojamos pagal 
pardavimo šalyse galiojančius saugos reikalavimus, o 
visos vaikiškos prekės papildomai išbandomos IKEA 
priklausančioje akredituotoje tyrimų laboratorijoje Švedijoje bei 
nepriklausomose tyrimų laboratorijose visame pasaulyje. 

Kūdikių lovelėms ir čiužiniams taikomi šie standartai: Europos 
rinkai skirtos lovelės testuojamos Europos tyrimų laboratorijose 
ir atitinka standarto EN 716-1 reikalavimus; Europos rinkai skirti 
čiužiniai atitinka standarto EN 16890 reikalavimus. Juos nustato 
Europos standartizacijos komitetas.

Norėdami sužinoti daugiau, kreipkitės į Lietuvos Standartizacijos 
departamentą. 

 

 
Kaip testuojamos lovelės?
Lovelės testuojamos keletu skirtingų bandymų: tikrinama, ar 
nėra aštrių kampų ir laisvų, klibančių dalių; matuojami tarpai 
tarp lovelės šoninių ir pagrindo skersinių; taikant jėgos ir 
apkrovos bandymus, išbandomas lovelės tvirtumas, patvarumas 
ir stabilumas; įvertinami ir patys skersiniai – jie neturi suktis, 
klibėti ar pasislinkti iš vietos, sudarydami pavojingus tarpus – 
bei lovelės pagrindas. Pavyzdžiui, vienas iš bandymų, taikomų 
Europoje parduodamoms lovelėms, yra lovos pagrindo 
patvarumo bandymas, atliekamas naudojant 10 kg svorį. Jis 
1000 kartų numetamas ant lovelės pagrindo iš penkių skirtingų 
padėčių, siekiant įvertinti pagrindo tvirtumą.

Tokie ir panašūs bandymai atliekami su visomis lovelėmis, 
nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje jas ketinama pardavinėti.

1. Jokių smulkių ir (ar) klibančių dalių, kurias vaikas galėtų 
įsidėti į burną – išvengiama pavojaus užspringti. 

2. Nugludintos briaunos, užapvalinti kampai. 
3. Orui laidus pagrindas (nesiformuoja pelėsis).
4. Tvirtas pagrindas.
5. Saugūs tarpai tarp skersinių (neįstrigs kūdikio galva).
6. Patvari, stabili konstrukcija.
7. Tik saugios (nenuodingos) žaliavos ir paviršių apdorojimo 

medžiagos.

1 2
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Rinkitės pagal vaiko ir savo poreikius
Visi geriau išsimiegosite, jei kūdikis gulės lovelėje. Vaikui 
lovelėje saugiausia, nes ji turi sieneles ir yra laidi orui, taigi 
joje sukuriamas miegui tinkamas mikroklimatas. Dauguma 
naujagimių miega kietai, nekreipdami dėmesio į balsus, muziką 
ar triukšmą, tačiau trumpai, dažnai pabusdami. Savo lovelėje 
prabudęs mažylis jausis saugesnis, nes ta aplinka bus jam gerai 
pažįstama.

Pas mus rasite tiek tradicinio, tiek modernaus dizaino lovelių.

Lovelės, kurios keičiasi kartu su augančiu mažyliu
Gyvenimiškos situacijos būna įvairios, tačiau jas vienija 
svarbiausias dalykas – vaikai greitai auga. Kaip tik todėl 
dauguma IKEA lovelių turi nuimamąją sienelę. Be jos kūdikio 
lovelė tampa mažo vaiko, gebančio savarankiškai įlipti ir išlipti, 
lova. 

Kaip išsirinkti lovelę?

Lovelės
pavadinimas

2 padėčių  
pagrindas

Nuimama šoninė 
sienelė Su stalčiais

GULLIVER

GONATT

MYLLRA

SNIGLAR

SMÅGÖRA

SUNDVIK

1. Kol vaikas visai mažiukas, lovelės 
pagrindas gali būti aukštai pakeltas.

2. Vaikui pradėjus sėdėti, lovelės 
pagrindą reikia nuleisti žemyn.

3. Mažyliui paaugus ir išmokus įlipti į 
lovelę ir iš jos išlipti, galima nuimti 
šoninę sienelę.

1 2 3
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Visos lovelės ir jų kainos

Lovelės
IKEA’oje rasite įvairaus stiliaus ir dizaino lovelių. Visos jos 
vienodai saugios ir apgalvotai pagamintos. Svarbu, kad kartu 
išsirinktumėte tinkamo dydžio čiužinį, nes tiek per didelis, tiek 
per mažas čiužinys kelia vaikui pavojų.

GONATT lovelė su stalčiais, 60×120 cm. Lovelės pagrindą 
galima nuleisti arba pakelti, o vieną šoninę skersinių sienelę 
nuimti vaikui paaugus, kad galėtų pats įlipti ir išlipti. Jūsų 
mažylis bus saugus ir patogiai miegos, nes lovos pagrindas 
suteikia tinkamą atramą ir reikalingą vėdinimą. Su stalčiais. 
Kokybė patvirtinta bandymais.
Balta 304.670.92 219 €

GULLIVER lovelė, 60×120 cm. Lovelės pagrindą galima 
nuleisti arba pakelti, o vieną šoninę skersinių sienelę 
nuimti vaikui paaugus, kad galėtų pats įlipti ir išlipti. 
Mažylis miegos saugiai ir patogiai, nes lovelės pagrindas 
pagamintas iš patvarių patikrintų medžiagų ir suteikia 
tinkamą atramą. Dar jis laidus orui, todėl lovelėje 
susiformuoja miegui tinkamas mikroklimatas.
Balta 102.485.19 99 €

SMÅGÖRA lovelė, 60x120 cm. Lovelės pagrindą galima 
nuleisti arba pakelti. Mažylis miegos saugiai ir patogiai, 
nes lovelės pagrindas pagamintas iš patvarių patikrintų 
medžiagų ir suteikia tinkamą atramą. Dar jis laidus orui, 
todėl lovelėje susiformuoja miegui tinkamas mikroklimatas.

Balta 504.612.30 129 €

SNIGLAR lovelė, 60×120 cm. Lovelės pagrindą galima 
nuleisti arba pakelti. Mažylis miegos saugiai ir patogiai, 
nes lovelės pagrindas pagamintas iš patvarių patikrintų 
medžiagų ir suteikia tinkamą atramą. Dar jis laidus orui, 
todėl lovelėje susiformuoja miegui tinkamas mikroklimatas.
Buko mediena 302.485.37 59,99 €

SUNDVIK lovelė, 60×120 cm. Lovelės pagrindą galima 
nuleisti arba pakelti, o vieną šoninę skersinių sienelę 
nuimti vaikui paaugus, kad galėtų pats įlipti ir išlipti. 
Mažylis miegos saugiai ir patogiai, nes lovelės pagrindas 
pagamintas iš patvarių patikrintų medžiagų ir suteikia 
tinkamą atramą.
Balta 002.485.67 99 €
Pilka 504.940.75 99 €

MYLLRA
Kūdikio lovelė su stalčiumi

Balta:  €269904.835.84 !}
S
F
w
#
#
,
"

18
/0

9/
20

20
09

11

3Dėmesio! Pakuočių skaičius: 

60x120 cm

©
 In

te
r I

KE
A 

Sy
st

em
s B

. V
. 1

99
4

61

3
PAKUOTĖ

22
-13

Palyginkite su numeriu ant 
pakuotės

DĖŽĖSMYLLRA kūdikio lovelė su stalčiumi, 60×120 cm. Lovelės 
MYLLRA dugnas yra keičiamo aukščio, todėl vaikui joje 
bus saugu kiekviename raidos etape: nuo tada, kai išmoks 
apsiversti ant pilvuko iki gebės savarankiškai atsistoti ir 
stovėti. Kai pramoks išlipti, galėsite nuimti vieną sienelę.
Balta 904.835.84 319 €
Šviesi turkio sp. 804.626.19 319 €
Rožinė 504.626.11 319 €

Priedai
Kad būtų dar patogiau ir jaukiau.

LEN baldakimas. Virš lovelės įrengtas baldakimas veikia 
raminančiai, teikia jaukumo – vaikas pasijus it pasakų 
princas ar princesė. 

Baltas 804.649.01 9,99 €

LENAST apsauginė vaikiškos lovelės sienelė, 60×120 cm. 
Minkšta sienelė saugos mažylio galvą, rankas ir kojytes 
nuo kietų lovelės skersinių. Vientisa, todėl ją labai lengva 
tinkamai įdėti. Įdėjus reikia prisegti dirželiais.
Su taškeliais 904.539.02 17,99 €

LEN apsauginė vaikiškos lovelės sienelė. Minkšta
sienelė saugos mažylio galvą, rankas ir kojytes nuo
kietų lovelės skersinių. Vientisa, todėl ją labai lengva
tinkamai įdėti. Įdėjus reikia prisegti dirželiais.

Balta 903.730.43 12,99 €

GULLIGAST karuselė. Karuselė virš vystymo stalo atkreipia 
kūdikio dėmesį ir jį ramina, kol keičiamos sauskelnės.
Marga 304.842.61 7,99 €

KLAPPA karuselė. Judančios detalės ir ryškūs kontrastai 
stimuliuoja kūdikio regėjimą.
Geltona 403.650.26 5,99 €
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3. Rinkitės pagal faktus 
Kituose šio pirkėjo puslapiuose rasite išsamesnę informaciją 
apie kiekvieną iš mūsų siūlomų čiužinių.

1. Rinkitės pagal medžiagas  
IKEA’oje galite rinktis putų poliuretano čiužinius. Visi jie 
higieniški ir saugūs. Jei dvejojate, kuris geriau, pasvarstykite, 
kokio norėtumėte sau.

Putų poliuretano čiužiniai. Gaminami iš kokybiško įprasto 
porolono arba elastingojo porolono – saugių, miegoti pritaikytų 
medžiagų. Elastingasis porolonas (putų poliuretanas) yra pat-
varus, patogus, teikia reikiamą atramą ir padeda raumenims 
atsipalaiduoti.

2. Rinkitės pagal poreikius 
Kaip manote, keleriems metams renkatės lovelės čiužinį? 
Atsakymas gali padėti apsispręsti. Jei vaikas ant to paties 
čiužinio miegos iki 2–3 metų, rinkitės storesnį ir patvaresnį, 
kad atlaikytų jau paaugusį, daugiau judantį, mėgstantį 
šokinėti mažylį.

Kaip išrinkti tinkamiausią čiužinį?

Naudinga žinoti

1. Visi čiužiniai yra kieti, kad teiktų kūdikiui reikiamą atramą ir 
saugumą.

2. Visi čiužiniai veikia atpalaiduojančiai, nes pagaminti iš 
elastingojo putų poliuretano.

3. Orui laidus čiužinio užvalkalas nekliudo natūralios oro 
cirkuliacijos.

4. Tinkamai parinktos medžiagos ir apgalvota konstrukcija 
užtikrina tinkamą mikroklimatą.

5. Užvalkalus galima skalbti skalbyklėje, todėl lengva palaikyti 
švarą.

1
2

3 4
5
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Visi lovelių čiužiniai ir jų kainos

IKEA‘os lovelių čiužiniai gaminami iš saugių patvarių medžiagų 
ir yra laidūs orui. Čiužiniai, kaip ir medžiagos, iš kurių jie 
pagaminti, pasižymi skirtingomis savybėmis. Putų poliuretanas 
yra elastingas, tolygiai paskirsto kūno svorį. Elastingasis putų 

poliuretanas – taip pat, tik jis dar ir greitai atgauna pradinę 
formą, ilgiau tarnauja. Vaiko labui visada rinkitės tik lovelės 
pagrindo dydžio čiužinį, kad neliktų tarpų, kuriuose mažylio 
galva ar galūnės galėtų įstrigti.

Putų poliuretano čiužiniai

Priežiūra
Užvalkalas

    
PLUTTIG čiužinys yra 5 cm storio, vienodas iš abiejų pusių, todėl jį galite vartyti. 
Užvalkalą galima valyti drėgna šluoste, bet negalima nuvilkti. 

60×120 cm 003.145.81 12,99 €

Priežiūra
Užvalkalas

    
PELLEPLUTT čiužinys yra 6 cm storio, vienodas iš abiejų pusių, todėl jį galite vartyti. 
Užvalkalą galima skalbti skalbyklėje 60 °C vandenyje..

60×120 cm 003.364.13 19,99 €
 

Priežiūra
Užvalkalas

     
Impilas
Valykite drėgna šluoste.
KRUMMELUR čiužinys yra 8 cm storio. Abi jo pusės skirtingos: viena lygi ir kieta, 
o kita – banguota, vidutiniškai kieta. Čiužinys patogus, laidus orui, teikia reikiamą 
atramą. Užvalkalą galima skalbti skalbyklėje 60 °C vandenyje. 

60×120 cm 003.210.15 39,99 €
 

Priežiūra
Užvalkalas

     
Impilas
Valykite drėgna šluoste.
SKÖNAST čiužinys yra 8 cm storio, pagamintas iš elastingojo putų poliuretano, todėl 
greitai atgauna pradinę formą. Šios rūšies putų poliuretanas prisitaiko prie kūno 
padėties, todėl teikia itin tikslią atramą. Užvalkalą galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
vandenyje. 

60×120 cm 703.210.12 44,99 €



Priežiūra

Užvalkalai
Nuimamuosius užvalkalus skalbkite pagal instrukcijas. IKEA’os 
vaikiškų čiužinių užvalkalai siuvami iš minkštų, švelnių, orui 
laidžių audinių.

Čiužiniai 
Reguliariai vėdinkite čiužinius.

Neskalbti Skalbti skalbyklėje,  
60 °C temp.

Skalbti skalbyklėje,  
40 °C temp.

Nebalinti Nedžiovinti  
džiovyklėje

Džiovinti džiovyklėje,  
normalioje temperatūroje

Nelyginti Galima lyginti vidutinio  
karštumo lygintuvu

Nevalyti sausuoju  
cheminiu būdu

Kitos miego prekės

Priežiūra

    
LEN paklodės su gumomis, 2 vnt. Iš ekologiškai užaugintos medvilnės – orui 
laidžios, drėgmę sugeriančios medžiagos. Kraštai apsiūti elastine juostele, tad puikiai 
laikysis vietoje. 

Balta 501.139.38 7,99 €
Balta/rausva 603.201.88 7,99 €
Žydra 904.271.02 7,99 €

Priežiūra

    
LEN vaikiška pagalvė, 35×55 cm. 35×55 cm. Vaikams nuo 12 mėnesių. 

Balta 000.285.08 2,99 €
 

Priežiūra

    
LENAST vaikiška antklodė, 110×125 cm. Vaikams nuo 12 mėnesių.
Jūsų mažylis jaukiai miegos, užklotas šia vėsia, patogia antklode. Minkštas audinys 
iš lajocelio ir ekologiškai užaugintos medvilnės pluoštų yra laidus orui, nekaupia 
drėgmės, jį lengva prižiūrėti.

Balta, pilka  703.730.58 12,99 €
 

Priežiūra

    
LEN čiužinio apsauga, 70×100 cm. Ji tarsi didvyrė saugo čiužinį nuo visokių 
nelaimių. Išteptą galėsite skalbti skalbyklėje, o čiužinys liks švarus. Pasiūta iš 
ekologiškiau užaugintos medvilnės ir saugaus plastiko.

Balta 401.433.04 4,99 €

Priežiūra

    
LEN vaikiška antklodė, 110×125 cm. Vaikams nuo 12 mėnesių.

Balta 600.285.10 8,99 €

Priežiūra

    
LENAST čiužinio apsauga, 60×120 cm. Saugo čiužinį nuo nešvarumų, sugeria 
drėgmę. Tinklinis audinys laidus orui, todėl netrukdys kūdikiui kvėpuoti, net jei jis 
priglaus veiduką. Mažylis miegos saugioje ir higieniškoje aplinkoje. 
Balta 703.731.00 7,99 €
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