
Gali būti, kad parduotuvėje turime ne visus čia pavaizduotus gaminius. Daugiau informacijos suteiks mūsų 
darbuotojai; arba apsilankykite www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie patį gaminį rasite kainos etiketėje ir 
internete. Visas dalis reikia surinkti.

Serijos PLATSA baldai tinka mažoms ir didelėms namų erdvėms, iš 
jų galima susikurti patogių sprendimų daiktams bei įrangai laikyti, 
taip pat sprendimų miegamojo daliai. Šią modulinę sistemą sudaro 
atviri lengvos konstrukcijos rėmai, kuriuos paprasta derinti pagal 
poreikį ir skonį. Galite rinktis aukštesnius arba žemesnius derinius. 
Tiks ir po šlaitiniu stogu, ir palei visą sieną. Paskui lieka tik pridėti 
durelių, lentynų, vielinių krepšių ir kabliukų. Gyvenimo aplinkybėms 
pasikeitus, baldus galima permontuoti ar pridėti naujų dalių.

Priežiūra ir valymas
Valykite švelniu valikliu sudrėkinta 
šluoste. Nusausinkite švaria sausa 
šluoste. 

Surinkimas
SVARBU: Šiems baldams saugiai 
surinkti reikėtų dviejų žmonių.

PLATSA
baldų sistema

Pirkėjo gidas
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Vieta daiktams ir sprendimai įrangai

Kaip rinkti?

Baldai PLATSA sudaryti iš įvairių dydžių rėmų, tai – moduliniai 
baldai. Juos namuose galite derinti taip, kaip jums patogiau. 
Susikurkite sprendimą erdvei po laiptais, aplink langą ar virš 
durų – galimybių išties daug. Rėmus PLATSA derindami su serijų 
HJÄLPA ir LÄTTHET vidiniais ir išoriniais priedais, susikursite 
būtent tokį sprendimą, kokio jums reikia. Žinoma, galite rinktis 
ir vieną iš mūsų jau paruoštų derinių: tiek vidines, tiek išorines 
dalis galite nuimti arba pridėti jų dar. Kad ir kokį sprendimą 
pasirinktumėte, ir namai bus gražūs, ir daiktai bus tvarkingai 
sudėti.

Paprasta surinkti ir išrinkti
Baldams surinkti tereikia kaištukų. Greita ir paprasta, o 
sujungimų beveik nematyti. Lygiai taip pat paprasta ir išrinkti, 
tad patogu kraustantis iš vienos vietos į kitą. Nereikia jokių 
įrankių – spust ir viskas. 
 
Atviri pavieniai rėmai
Atviruose pavieniuose PLATSA rėmuose lentynas galima 
montuoti norimame aukštyje. Šiems rėmams, priešingai negu 
kitiems serijos PLATSA rėmams, kaištukai nenaudojami, bet 
ir juos surinksite lengvai ir greitai, nes konstrukcija – labai 
paprasta.

Sauga
Dėl saugos serijos PLATSA baldus visada tvirtinkite prie sienos. 
Skirtingoms sienoms reikia skirtingų tvirtinimo detalių, todėl jas 
reikia įsigyti atskirai. Jei montuojate kelis rėmus PLATSA vieną 
ant kito, trijų metrų ar didesniame aukštyje esančius rėmus 
prie sienos tvirtinkite naudodami tvirtinimo profilį LÄTTHET. 
Tvirtinimo profilį LÄTTHET naudokite ir tuo atveju, jei rėmus 
PLATSA kabinate ant sienos. Įspėjame: 55 cm gylio rėmai 
PLATSA neskirti kabinti ant sienos. Juos reikia statyti ant grindų 
arba vieną ant kito.
 

Išsirinkite sau tinkamą sprendimą 
Siūlome įvairių serijos PLATSA derinių – juos galite rasti mūsų 
parduotuvėje arba internete www.IKEA.lt. Jei nė vienas iš 
mūsų siūlomų derinių jums netinka, jūsų poreikius ir skonį 
tobulai atitinkantį derinį galite susikurti patys. Apžiūrėkite 
mūsų siūlomus jau gatavus derinius internete ir išsirinkite tą, 
kuris jus įkvepia labiausiai. Viskas, ką jums reikės padaryti, 
tai pakoreguoti esamą derinį pagal savo poreikius. Norėdami 
pakeisti daiktų laikymo sprendimo arba vidinių dalių matmenis, 
naudokitės planavimo priemone ORDNA. Žinoma, baldų PLATSA 
derinį galite susikurti ir nuo nulio. Štai trys paprasti žingsniai:

1. Išsirinkite rėmus. Apgalvokite, kiek kambario erdvės skirsite 
deriniui įrengti. Atminkite, kad geriausiai erdvę išnaudosite 
rinkdamiesi įvairių dydžių rėmus.

2. Apsispręskite dėl durelių stiliaus. Kokio stiliaus spintos jums 
patinka? Norite paprastų baltų – o gal labiau tradicinio 
stiliaus durelių? Kaip jums tamsiai pilkos? Spręskite patys.

3. Išsirinkite vidines ir išorines dalis. Įvertinkite savo kasdienius 
poreikius ir pagalvokite, ką norėsite susidėti. Kai apsispręsite 
dėl vidinių ir išorinių dalių, liks tik baigiamieji akcentai. 
Galiausiai nuspręskite dėl dėžių ir įdėklų, kuriuos naudosite 
savo naujojoje spintoje – jų turime pačių įvairiausių. Kad 
rezultatas džiugintų dar labiau, pasirūpinkite integruotuoju 
apšvietimu. Paprasta įrengti, lengva susirasti reikiamą daiktą 
ar drabužį.

+ + + =+
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Vieta daiktams ir sprendimai įrangai

Kaip derinti rėmus
Kad atitiktų jūsų poreikius, serijos PLATSA rėmai gali būti 
derinami labai įvairiai. Žemiau pateikiame keletą populiarių 
derinių, o jei norite apžiūrėti daugiau, apsilankykite www.IKEA.lt
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Vieta daiktams ir sprendimai miegui

Miegamosios erdvės sprendimai PLATSA leis ir gerai išsimiegoti, 
ir tvarkingai susidėti daiktus – tiks net ir mažiausiame 
kambaryje. Sistema PLATSA – tai galimybė įrengti privačią erdvę, 
kurioje tilps dar ir daugybė daiktų. Taupykite grindų plotą: 
miegokite ir daiktus laikykite vienoje vietoje. Pavyzdžiui, lovos ir 
spintos derinys gali būti naudojamas ir kambario daliai atskirti, 
ir kaip drabužinės siena, o norint kambariui suteikti daugiau 
dinamikos, galite jį statyti tiesiog per vidurį.

Susikurkite sprendimą, kuris tenkintų visus jūsų daiktų laikymo 
poreikius, prie lovos pagrindo pridėdami 60, 120 arba 180 cm 
aukščio ir 40 cm gylio rėmą. Prireiks kojūgalio LÄTTHET ir vidinių 
dalių bei durų ar durelių HJÄLPA. Trijose lovos pusėse galite 
pridėti vidinių dalių HJÄLPA ir daiktadėžių. Lentjuostės, kojos ir 
viršutinė plokštė įeina į lovos komplektą. 

Kojūgalis LÄTTHET – tai jūsų daiktų laikymo sprendimo, įrengto 
ant lovos pagrindo PLATSA, baigiamasis akcentas. Su juo visas 
derinys bus stabilesnis, atrodys labiau išbaigtas. 

Paprasta surinkti ir išrinkti

Baldams surinkti tereikia kaištukų. Greita ir paprasta, o 
sujungimų beveik nematyti. Lygiai taip pat paprasta ir išrinkti, 
tad patogu kraustantis iš vienos vietos į kitą.

Sauga
Didžiausias aukštis nuo grindų iki kojūgalio viršaus (neskaitant 
viršutinės plokštės), yra 220 cm. Įspėjame: kojūgalio plokštėje 
negręžkite skylių. Na, o kad baltas kojūgalio paviršius atrodytų 
gražiau, galite užkabinti kabliukų LILLÅNGEN ir ant jų pakabinti 
rėmelių RIBBA (61×91 cm). Didžiausia leidžiama apkrova – 6 kg. 
TV staliukas PLATSA neskirtas tvirtinti prie lovos PLATSA.

Išsirinkite sau tinkamą sprendimą 
Siūlome įvairių serijos PLATSA miegamosios dalies derinių – 
juos galite rasti mūsų parduotuvėje arba internete www.IKEA.
lt. Jei nė vienas iš mūsų siūlomų derinių jums netinka, jūsų 
poreikius ir skonį tobulai atitinkantį derinį galite susikurti patys. 
Apžiūrėkite mūsų siūlomus jau gatavus derinius internete ir 
išsirinkite tą, kuris jus įkvepia labiausiai. Viskas, ką jums reikės 
padaryti, tai pakoreguoti esamą derinį pagal savo poreikius. 
Galite, pavyzdžiui, pakeisti daiktų laikymo sprendimo aukštį, 
pasirinkti norimas vidines dalis. Žinoma, miegamosios dalies 
derinį PLATSA galite susikurti ir nuo nulio. Štai šeši paprasti 
žingsniai:

1. Lovos rėmas. Įvertinkite, kiek daiktų norėsite pasidėti ir kaip 
lova stovės kambaryje. Ar galėsite prieiti prie visų trijų lovos 
pusių? 

2. Išsirinkite rėmą, kurį tvirtinsite prie kojūgalio. Apsvarstykite, 
kokio aukščio rėmas jums reikalingas ir kokią funkciją, be 
daiktų pasidėjimo, jis atliks. Gal jis atskirs miegamojo dalį 
nuo likusios kambario erdvės? Ar planuojate jį naudoti 
kabinamiems drabužiams? O galbūt jums reikia tik lentynų – 

knygoms ar suvenyrams susidėti?

3. Kojūgalio plokštė. Įvertinkite, kiek kojūgalio plokščių jums 
reikės. Plokštė yra 60 cm aukščio, vadinasi, ją galima derinti 
su 60, 120 ir 180 cm aukščio rėmais. 

4. Išsirinkite vidines detales. Įvertinkite savo kasdienius 
poreikius ir pagalvokite, ką norėsite susidėti. Kai apsispręsite 
dėl vidinių dalių, liks tik baigiamieji akcentai. Galiausiai 
nuspręskite dėl dėžių ir įdėklų, kuriuos naudosite savo 
naujajame miegamosios dalies sprendime – jų turime pačių 
įvairiausių. Kad rezultatas džiugintų dar labiau, pasirūpinkite 
integruotuoju apšvietimu. Paprasta įrengti, lengva susirasti 
reikiamą daiktą.

5. Pasirinkite durelių ir stalčių fasadų stilių. Kokio stiliaus 
spintos jums patinka? Norite paprastų baltų – o gal labiau 
tradicinio stiliaus durelių? Kaip jums tamsiai pilkos? Spręskite 
patys.

6. Išsirinkite čiužinį ir antčiužinį. Čiužinį rinkitės 120–140 cm 
pločio ir 200 cm ilgio.

Kaip rinkti?

Lovos rėmas Prie kojūgalio 
tvirt. rėmas

Kojūgalis Vidinės 
detalės

Durelių ir 
stalčių fasadai

Čiužinys ir 
antčiužinis
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Vieta daiktams ir sprendimai miegui

Kaip derinti rėmus
Kad atitiktų jūsų poreikius, serijos PLATSA rėmai gali būti 
derinami labai įvairiai. Žemiau pateikiame keletą populiarių 
derinių, o jei norite apžiūrėti daugiau, apsilankykite www.IKEA.lt
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Bendrieji matmenys: Plotis×Gylis×Aukštis

40 cm gylio rėmai
PLATSA rėmas, balta.

60×40×40 cm 703.309.50 19 €
80×40×40 cm 103.309.53 22 €

60×40×60 cm 503.309.70 23 €
80×40×60 cm 303.309.71 26 €

60×40×120 cm 303.309.47 35 €
80×40×120 cm 003.309.44 39 €

60×40×180 cm 903.309.54 43 €
80×40×180 cm 303.309.52 43 €

LÄTTHET sieninis tvirtinimo profilis.
LÄTTHET tvirtinimo profilis, 60 cm 003.863.75 7 €
LÄTTHET tvirtinimo profilis, 80 cm 003.311.99 7 €

55 cm gylio rėmai
PLATSA rėmas, balta.

60×55×40 cm 903.309.49 20 €
80×55×40 cm 103.309.48 25 €

60×55×60 cm 103.309.72 26 €
80×55×60 cm 703.309.69 29 €

60×55×120 cm 503.309.46 38 €
80×55×120 cm 603.309.55 43 €

60×55×180 cm 503.309.51 43 €
80×55×180 cm 703.309.45 48 €

LÄTTHET sieninis tvirtinimo profilis.

LÄTTHET tvirtinimo profilis, 60 cm 003.863.75 7 €
LÄTTHET tvirtinimo profilis, 80 cm 003.311.99 7 €

Visi rėmai
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Bendrieji matmenys: Plotis×Gylis×Aukštis

80 cm pločio dalys
PLATSA atvira drabužių kabykla, balta. 

80×40×120 cm 404.526.03 56 €

PLATSA atvira lentyna, balta. 

80×40×40 cm 104.525.48 33 €
80×40×60 cm 704.525.50 47 €

PLATSA batų lentyna, balta.

80×40×60 cm 004.525.44 55 €

60 cm pločio dalys
PLATSA atvira lentyna, balta. 

60×40×40 cm 804.525.83 33 €
60×40×60 cm 404.525.75 38 €
60×40×120 cm 104.525.72 77 €

Atviri sprendimai

Bendrieji matmenys: Plotis×Gylis×Aukštis 

Lova 

PLATSA lovos rėmas. 

140×200 cm 104.530.86 269 €

LÄTTHET kojūgalis. 

140×60 cm 504.530.89 30 €



Visos durys
Rankenėlės ir rankenos parduodamos atskirai. Visą mūsų siūlomą rankenėlių ir rankenų asortimentą rasite užsukę į parduotuvę arba www.IKEA.lt. 

Durys su lankstais
SANNIDAL durys, balta.

40×40 cm 203.955.43 9 €
40×60 cm 503.955.51 11 €
40×120 cm 903.955.54 15 €
40×180 cm 103.955.34 21 €
60×40 cm 203.955.38 11 €
60×60 cm 103.955.48 12 €
60×120 cm 003.955.39 18 €

60×180 cm 003.955.58 23 €

FONNES durys, balta.

40×40 cm 803.310.63 6 €
40×60 cm 203.310.61 7 €
40×120 cm 603.310.59 10 €
40×180 cm 003.310.57 14 €
60×40 cm 003.310.62 7 €
60×60 cm 403.310.60 8 €
60×120 cm 803.310.58 13 €
60×180 cm 403.310.55 17 €

SKATVAL durys, tamsiai pilka.

40×40 cm 303.310.89 9 €
40×60 cm 703.310.87 11 €
40×120 cm 103.310.85 14 €
40×180 cm 603.310.83 20 €
60×40 cm 503.310.88 11 €
60×60 cm 903.310.86 12 €
60×120 cm 403.310.84 16 €
60×180 cm 803.310.82 22 €

SKATVAL durys, šviesi smėlinė.

40×40 cm 605.131.20 9 €
40×60 cm 205.131.22 11 €
40×120 cm 405.131.16 14 €
40×180 cm 005.131.18 20 €
60×40 cm 905.131.28 11 €
60×60 cm 505.131.30 12 €
60×120 cm 805.131.24 16 €
60×180 cm 305.131.26 22 €
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KLUBBUKT durys, pilkai žalia.

40×40 cm 104.658.38 8 €
40×60 cm 504.658.41 9 €
40×120 cm 004.658.34 15 €
40×180 cm 504.658.36 20 €
60×40 cm 204.658.47 9 €
60×60 cm 804.658.49 11 €
60×120 cm 104.658.43 17 €
60×180 cm 604.658.45 23 €

RIDABU durys, veidrodinis stiklas.

40×120 903.310.91 28 €

STRAUMEN veidrodinės durys. 

40×120 cm 905.063.16 35 €
40×180 cm 504.978.18 45 €
60×120 cm 505.063.18 40 €
60×180 cm 704.978.22 50 €

VÄRD plokštinės-stiklinės durys.

60×180 cm 603.813.89 30 €



Visi stalčių fasadai
Rankenėlės ir rankenos parduodamos atskirai. Visą mūsų siūlomą rankenėlių ir rankenų asortimentą rasite užsukę į parduotuvę arba www.IKEA.lt.

Visos durys
Rankenėlės ir rankenos parduodamos atskirai. Visą mūsų siūlomą rankenėlių ir rankenų asortimentą rasite užsukę į parduotuvę arba www.IKEA.lt. 

FONNES stalčiaus fasadas, balta.

60×20 cm 803.859.23 5 €
80×20 cm 103.859.26 6 €

SKATVAL stalčiaus fasadas, tamsiai pilka.
60×20 cm 103.859.31 8 €
80×20 cm 703.859.33 9 €

SKATVAL stalčiaus fasadas, šviesi smėlinė.
60×20 cm 105.131.32 8 €
80×20 cm 705.131.34 9 €

KLUBBUKT stalčiaus fasadas, pilkai žalia.
60×20 cm 204.658.52 7 €
80×20 cm 804.658.54 8 €

Stumdomosios durys
FONNES stumdomųjų durų pora, balta.

120×180 cm 603.310.64 50 €

SKROVA stumdomųjų durų pora, beržas.
120×180 cm 103.310.52 50 €

HJÄLPA stumd. durų bėgelis su tvirtinimo detalėmis, 
balta.
120 cm 803.955.83 55 €

9
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Kaip įrengti keičiamo ilgio drabužių skersinį HJÄLPA

Mažiems ir didesniems daiktams pakabinti
Visi serijos HJÄLPA gaminiai sukurti taip, kad derėtų su daiktų 
laikymo sistema PLATSA. Naudodami keičiamo ilgio drabužių 
skersinius, tvirtinimo profilius, detales ir kabliukus, daiktams 
laikyti skirtą erdvę galėsite išnaudoti maksimaliai. Ant keičiamo 
ilgio skersinio patogiai susikabinsite viską nuo marškinių ir 
marškinėlių iki striukių ir paltų. Žinoma, nepamirškite naudoti 
tam skirtų detalių ir tvirtinimo elementų. Ant skersinio 
užkabinkite kabliukų – susikabinsite kaklaraiščius, rankines, net 
papuošalus.

Spintos viduje ir išorėje
Keičiamo ilgio (nuo 60 iki 100 cm) drabužių skersinį HJÄLPA 
galite tvirtinti rėmo viduje, tarp dviejų rėmų, tarp rėmo ir 
sienos arba tarp dviejų sienų. Jūsų rėmo PLATSA plotis ir gylis 
šiuo atveju nesvarbus: skersinį pailginkite arba patrumpinkite 
atsižvelgdami į rėmo plotį. 

Kabinkite spintos išorėje
Keičiamo ilgio (nuo 30 iki 47 cm) drabužių skersinį HJÄLPA galite 
tvirtinti tik išorinėje rėmo pusėje: tarp dviejų rėmų, tarp rėmo 
ir sienos arba tarp dviejų sienų. Jūsų rėmo PLATSA plotis ir gylis 
šiuo atveju nesvarbus. 

Kiek reikės tvirtinimo detalių?
Jei keičiamo ilgio drabužių skersinį HJÄLPA tvirtinate tarp dviejų 
rėmų, jums reikės 2 pakuočių tvirtinimo detalių HJÄLPA. Jei 
skersinį tvirtinate tarp rėmo ir sienos, pakaks vienos pakuotės. 
Na, o jei nusprendėte drabužių skersinį įsirengti tarp dviejų 
sienų, tvirtinimo detalių HJÄLPA apskritai nereikės. 

Rėmo išorėjeRėmo viduje

Tarp rėmo ir sienos

Jei keičiamo ilgio drabužių skersinį HJÄLPA norite įsirengti rėmo 
viduje, jums reikės:
HJÄLPA keičiamo ilgio drabužių skersinis, 60–100 cm, balta 404.978.28 1 vnt.
HJÄLPA tvirtinimo profilis, 40 cm, balta, 2 vnt. 305.055.22 1 vnt.
arba
HJÄLPA tvirtinimo profilis, 55 cm, balta, 2 vnt. 605.055.11 1 vnt.

Jei keičiamo ilgio drabužių skersinį HJÄLPA norite įsirengti rėmo 
išorėje, jums reikės:
HJÄLPA keičiamo ilgio drabužių skersinis, 30–47 cm, balta 004.978.25 1 vnt.
arba
HJÄLPA keičiamo ilgio drabužių skersinis, 60–100 cm, balta 404.978.28 1 vnt.
HJÄLPA išorinių priedų tvirtinimo detalė, balta 905.055.19 2 vnt.
HJÄLPA tvirtinimo profilis, 40 cm, balta, 2 vnt. 305.055.22 1 vnt.
arba
HJÄLPA tvirtinimo profilis, 55 cm, balta, 2 vnt. 605.055.11 1 vnt.

Jei keičiamo ilgio drabužių skersinį HJÄLPA norite įsirengti tarp 
rėmo ir sienos, jums reikės:
HJÄLPA keičiamo ilgio drabužių skersinis, 30–47 cm, balta 004.978.25 1 vnt.
arba
HJÄLPA keičiamo ilgio drabužių skersinis, 60–100 cm, balta 404.978.28 1 vnt.
HJÄLPA išorinių priedų tvirtinimo detalė, balta 905.055.19 2 vnt.
HJÄLPA tvirtinimo profilis, 40 cm, balta, 2 vnt. 305.055.22 1 vnt.
arba
HJÄLPA tvirtinimo profilis, 55 cm, balta, 2 vnt. 605.055.11 1 vnt.



Tinka 40 cm gylio rėmams
HJÄLPA drabužių skersinis, balta

60×40 cm 604.501.27 6 €
80×40 cm 204.502.14 7 €

HJÄLPA lentyna, balta

60×40 cm 003.311.61 7 €
80×40 cm 103.311.65 8 €

HJÄLPA batų lentyna, balta

60×40 cm 504.500.24 9 €

80×40 cm 704.500.23 11 €

HJÄLPA vielinis krepšys, balta

60×40 cm 903.311.85 7 €
80×40 cm 203.311.84 8 €

HJÄLPA ištraukiamasis bėgelis krepšiams, balta 2 vnt.

40 cm 303.311.93 4 €

HJÄLPA stalčius be fasado, balta

60×40 cm 603.309.84 14 €
80×40 cm 703.309.74 15 €

Tinka 55 cm gylio rėmams
HJÄLPA keičiamo ilgio drabužių skersinis, balta

60–100 cm 404.978.28 4 €

HJÄLPA lentyna, balta

60×55 cm 903.311.66 8 €

80×55 cm 403.311.64 9 €

HJÄLPA batų lentyna, balta

60×40 cm 504.500.24 9 €
80×40 cm 704.500.23 11 €

HJÄLPA vielinis krepšys, balta

60×55 cm 403.311.83 8 €
80×55 cm 703.311.86 9 €

HJÄLPA ištraukiamasis bėgelis krepšiams, balta 2 vnt.

55 cm 103.311.94 4 €

HJÄLPA stalčius be fasado, balta

60×55 cm 603.309.79 16 €
80×55 cm 003.309.82 19 €

HJÄLPA tvirtinimo profilis, 55 cm, balta, 2 vnt.

605.055.11 2 €

Naudodami serijos HJÄLPA paprastus ir keičiamo ilgio drabužių 
skersinius, lentynas, stalčius ir vielinius krepšius, serijos PLATSA 
rėmą, TV staliuką ar lovą paverskite patogiu ir praktišku daiktų 
laikymo sprendimu. Rinkitės bet kurias patinkančias serijos 
HJÄLPA prekes – pasirinktam serijos PLATSA rėmui jos tiks ir 
pločiu, ir gyliu. Kokie matmenys jums tinkami?

Vidinės detalės
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Išorinės detalės

Lankstai, kojos, viršutinės dalys ir kt. 
Su reguliuojamomis kojelėmis LÄTTHET jūsų spintai nebaisios 
net ir ne itin lygios grindys. Su viršutinėmis plokštėmis SPILDRA 
jūsų daiktų laikymo sprendimas turės dar daugiau paviršių, ant 
kurių bus galima ką nors pasidėti.
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HJÄLPA lankstai, 1 pak.

603.312.00 1 €

HJÄLPA švelnaus užsidarymo lankstai, 1 pak.

903.828.82 2 €

LÄTTHET koja, balta / metalas, 4 vnt.

11 cm 503.955.94 10 €

LÄTTHET koja, balta / medis, 4 vnt.

11 cm 103.955.91 14 €

LÄTTHET reguliuojama koja, balta, 4 vnt.

203.311.98 3 €

HJÄLPA išorinių priedų tvirtinimo detalė, balta.

905.055.19 2 €

SPILDRA viršus, balta

60×40 cm 603.317.14 8 €
80×40 cm 503.316.96 10 €

SPILDRA viršus, balta

60×55 cm 203.316.93 9 €
80×55 cm 303.316.97 11 €

LÄTTHET rankena, balta, 1 vnt.

13 cm 203.317.11 2 €

HJÄLPA kabliukas, balta, 3 vnt.

505.055.16 1 €
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PLATSA spinta su 2 durimis, balta / Fonnes balta
Bendrieji matmenys: 120×57×251 cm
Šis derinys 249 € (294.243.48)

Pirkinių sąrašas
PLATSA rėmas, 60×55×180 cm, balta 503.309.51 2 vnt.
PLATSA rėmas, 60×55×60 cm, balta 103.309.72 1 vnt.
FONNES durys, 60×180 cm, balta 403.310.55 1 vnt.
FONNES durys, 60×60 cm, balta 403.310.60 1 vnt.
HJÄLPA standartiniai lankstai,1 pak. 603.312.00 6 vnt.
HJÄLPA lentyna, 60×55 cm, balta 903.311.66 7 vnt.
HJÄLPA keičiamo ilgio drabužių skersinis, 60–100 cm, balta 404.978.28 1 vnt.
HJÄLPA tvirtinimo profilis, 55 cm, balta, 2 vnt. 605.055.11 1 vnt.
HJÄLPA tvirtinimo profilis, 55 cm, balta, 2 vnt. 103.311.94 2 vnt.
HJÄLPA vielinis krepšys, 60×55 cm, balta 403.311.83 2 vnt.
LÄTTHET reguliuojama koja, balta / metalas, 4 vnt. 503.955.94 2 vnt.

PLATSA derinys, balta
Bendrieji matmenys: 140×57×261 cm
Šis derinys 322 € (694.243.32)

Pirkinių sąrašas
PLATSA rėmas, 60×55×180 cm, balta 503.309.51 1 vnt.
PLATSA rėmas, 60×55×40 cm, balta 903.309.49 2 vnt.
PLATSA rėmas, 80×55×180 cm, balta 703.309.45 1 vnt.
PLATSA rėmas, 80×55×40 cm, balta 103.309.48 2 vnt.
FONNES durys, 40×180 cm, balta 003.310.57 2 vnt.
FONNES durys, 40×40 cm, balta 803.310.63 4 vnt.
FONNES durys, 60×180 cm, balta 403.310.55 1 vnt.
FONNES durys, 60×40 cm, balta 003.310.62 2 vnt.
HJÄLPA keičiamo ilgio drabužių skersinis, 60–100 cm, balta 404.978.28 1 vnt.
HJÄLPA tvirtinimo profilis, 55 cm, balta, 2 vnt. 605.055.11 1 vnt.
HJÄLPA lentyna, 60×55 cm, balta 903.311.66 3 vnt.
HJÄLPA standartiniai lankstai, 1 pak. 603.312.00 22 vnt.
LÄTTHET reguliuojama koja, balta, 4 vnt. 203.311.98 2 vnt.

PLATSA derinys, balta
Bendrieji matmenys: 240×57×123 cm
Šis derinys 339 € (194.251.50)

Pirkinių sąrašas
PLATSA rėmas, 80×55×120 cm, balta 603.309.55 3 vnt.
SANNIDAL durys, 40×120 cm, balta 903.955.54 4 vnt.
FONNES stalčiaus fasadas, 80×20 cm, balta 103.859.26 3 vnt.
HJÄLPA standartiniai lankstai, 1 pak. 603.312.00 12 vnt.
HJÄLPA stalčius be fasado, 80×55 cm, balta 003.309.82 3 vnt.
SPILDRA daiktų laik. sist. dalies viršus, 80×55 cm, balta 303.316.97 3 vnt.
HJÄLPA keičiamo ilgio drabužių skersinis, 60–100 cm, balta 404.978.28 2 vnt.
HJÄLPA tvirtinimo profilis, 55 cm, balta, 2 vnt. 605.055.11 2 vnt.
HJÄLPA lentyna, 80×55 cm, balta 403.311.64 1 vnt.
LÄTTHET reguliuojama koja, balta, 4 vnt. 203.311.98 1 vnt.

Jau paruošti deriniai
Durys paveikslėlyje nepavaizduotos, bet į kainą įskaičiuotos. Savo deriniui galite pasirinkti tokias duris, kokios jums patinka.  
Jei prireiktų pagalbos, kreipkitės į mūsų parduotuvės darbuotojus.
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PLATSA derinys, balta
Bendrieji matmenys: 240×57×231 cm
Šis derinys 366 € (394.253.52)

Pirkinių sąrašas
PLATSA rėmas, 60×55×180 cm, balta 503.309.51 2 vnt.
PLATSA rėmas, 60×55×40 cm, balta 903.309.49 2 vnt.
PLATSA rėmas, 60×55×60 cm, balta 103.309.72 2 vnt.
FONNES durys, 60×180 cm, balta 403.310.55 2 vnt.
FONNES durys, 60×40 cm, balta 003.310.62 2 vnt.
FONNES durys, 60×60 cm, balta 403.310.60 2 vnt.
HJÄLPA standartiniai lankstai, 1 pak. 603.312.00 16 vnt.
SPILDRA daiktų laik. sist. dalies viršus, 60×55 cm, balta 203.316.93 2 vnt.
HJÄLPA vielinis krepšys, 60×55 cm, balta 403.311.83 2 vnt.
HJÄLPA ištraukiamasis bėgelis krepšiams, 55 cm, balta, 2 vnt. 103.311.94 2 vnt.
HJÄLPA keičiamo ilgio drabužių skersinis, 60–100 cm, balta 404.978.28 3 vnt.
HJÄLPA tvirtinimo profilis, 55 cm, balta, 2 vnt. 605.055.11 3 vnt.
HJÄLPA lentyna, 60×55 cm, balta 903.311.66 1 vnt.
LÄTTHET reguliuojama koja, balta / metalas, 4 vnt. 503.955.94 4 vnt.

PLATSA derinys, balta
Bendrieji matmenys: 220×57×231 cm
Šis derinys 608 € (794.249.54)

Pirkinių sąrašas
PLATSA rėmas, 80×55×180 cm, balta 703.309.45 2 vnt.
PLATSA rėmas, 60×55×180 cm, balta 503.309.51 1 vnt.
PLATSA rėmas, 80×55×40 cm, balta 103.309.48 2 vnt.
PLATSA rėmas, 60×55×40 cm, balta 903.309.49 1 vnt.
SANNIDAL durys, 40×180 cm, balta 103.955.34 4 vnt.
SANNIDAL durys, 60×40 cm, balta 203.955.38 1 vnt.
SANNIDAL durys, 40×40 cm, balta 203.955.43 4 vnt.
STRAUMEN veidrodinės durys, 60×120 cm, veidrodinis stiklas 505.063.18 1 vnt.
HJÄLPA standartiniai lankstai, 1 pak. 603.312.00 25 vnt.
FONNES stalčiaus fasadas, 60×20 cm, balta 803.859.23 3 vnt.
HJÄLPA stalčius be fasado, 60×55 cm, balta 603.309.79 3 vnt.
HJÄLPA keičiamo ilgio drabužių skersinis, 60–100 cm, balta 404.978.28 3 vnt.
HJÄLPA tvirtinimo profilis, 55 cm, balta, 2 vnt. 605.055.11 3 vnt.
HJÄLPA vielinis krepšys, 80×55 cm, balta 703.311.86 3 vnt.
HJÄLPA ištraukiamasis bėgelis krepšiams, 55 cm, balta, 2 vnt. 103.311.94 3 vnt.
HJÄLPA lentyna, 60×55 cm, balta 903.311.66 4 vnt.
HJÄLPA lentyna, 80×55 cm, balta 403.311.64 1 vnt.
LÄTTHET reguliuojama koja, balta / medis, 4 vnt. 103.955.91 3 vnt.

Jau paruošti deriniai
Durys paveikslėlyje nepavaizduotos, bet į kainą įskaičiuotos. Savo deriniui galite pasirinkti tokias duris, kokios jums patinka.  
Jei prireiktų pagalbos, kreipkitės į mūsų parduotuvės darbuotojus.

PLATSA derinys, balta
Bendrieji matmenys: 340×42×241 cm
Šis derinys 490 € (493.365.48)

Pirkinių sąrašas
PLATSA rėmas, 60×40×180 cm, balta 903.309.54 2 vnt.
PLATSA rėmas, 60×40×60 cm, balta 503.309.70 3 vnt.
PLATSA rėmas, 80×40×60 cm, balta 303.309.71 2 vnt.
HJÄLPA stalčius be fasado, 60×40 cm, balta 603.309.84 3 vnt.
FONNES stalčiaus fasadas, 60×20 cm, balta 803.859.23 3 vnt.
SANNIDAL durys, 40×60 cm, balta 503.955.51 4 vnt.
SANNIDAL durys, 60×180 cm, balta 003.955.58 1 vnt.
SANNIDAL durys, 60×60 cm, balta 103.955.48 3 vnt.
HJÄLPA lentyna, 60×40 cm, balta 003.311.61 8 vnt.
HJÄLPA lentyna, 80×40 cm, balta 103.311.65 2 vnt.
HJÄLPA drabužių skersinis, 60×40 cm, balta 604.501.27 1 vnt.
LÄTTHET tvirtinimo profilis, 60 cm 003.863.75 1 vnt.
LÄTTHET tvirtinimo profilis, 80 cm 003.311.99 2 vnt.
LÄTTHET reguliuojama koja, balta 203.311.98 2 vnt.
HJÄLPA lankstai, 1 pak. 603.312.00 18 vnt.
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PLATSA derinys, balta
Bendrieji matmenys: 260×42×221 cm
Šis derinys 392 € (993.365.60)

Pirkinių sąrašas
PLATSA rėmas, 80×40×40 cm, balta 103.309.53 1 vnt.
PLATSA rėmas, 60×40×40 cm, balta 703.309.50 1 vnt.
PLATSA rėmas, 80×40×180 cm, balta 303.309.52 1 vnt.
PLATSA rėmas, 60×40×60 cm, balta 503.309.70 2 vnt.
PLATSA rėmas, 60×40×180 cm, balta 903.309.54 1 vnt.
FONNES durys, 40×180 cm, balta 003.310.57 2 vnt.
FONNES durys, 40×40 cm, balta 803.310.63 2 vnt.
RIDABU veidrodinės durys, 60×120 cm, balta 703.310.92 1 vnt.
FONNES durys, 60×40 cm, balta 003.310.62 1 vnt.
FONNES durys, 60×60 cm, balta 403.310.60 3 vnt.
HJÄLPA standartiniai lankstai, 1 pak. 603.312.00 21 vnt.
HJÄLPA vielinis krepšys, 80×40 cm, balta 203.311.84 1 vnt.
HJÄLPA ištraukiamasis bėgelis krepšiams, 40 cm, balta, 2 vnt. 303.311.93 1 vnt.
HJÄLPA drabužių skersinis, 80×40 cm, balta  204.502.14 1 vnt.
HJÄLPA lentyna, 60×40 cm, balta 003.311.61 6 vnt.
HJÄLPA lentyna, 80×40 cm, balta 103.311.65 1 vnt.
SPILDRA daiktų laik. sist. dalies viršus, 60×40 cm, balta 603.317.14 2 vnt.
LÄTTHET reguliuojama koja, balta, 4 vnt. 203.311.98 4 vnt.

Jau paruošti deriniai
Durys paveikslėlyje nepavaizduotos, bet į kainą įskaičiuotos. Savo deriniui galite pasirinkti tokias duris, kokios jums patinka.  
Jei prireiktų pagalbos, kreipkitės į mūsų parduotuvės darbuotojus.

PLATSA lovos rėmas su 2 stalčiais 
Bendrieji matmenys: 140×200×103 cm
Šis derinys 405 € (993.029.18)

Pirkinių sąrašas
PLATSA lovos rėmas su vieta daiktams, 140×200 cm 104.530.86 1 vnt.
PLATSA rėmas, 60×40×60 cm, balta 503.309.70 1 vnt.
PLATSA rėmas, 80×40×60 cm, balta 303.309.71 1 vnt.
FONNES stalčiaus fasadas, 80×20 cm, balta 103.859.26 2 vnt.
HJÄLPA lentyna, 60×40 cm, balta 003.311.61 1 vnt.
HJÄLPA lentyna, 80×40 cm, balta 103.311.65 1 vnt.
LÄTTHET kojūgalis, 140×60 cm, balta 504.530.89 1 vnt.
HJÄLPA stalčius be fasado, 80×40 cm, balta 703.309.74 2 vnt.

PLATSA lovos rėmas su 4 stalčiais, balta
Bendrieji matmenys: 140×200×163 cm
Šis derinys 504 € (893.264.63)

Pirkinių sąrašas
PLATSA lovos rėmas su vieta daiktams, 140×200 cm, balta 104.530.86 1 vnt.
PLATSA atvira lentyna, 60×40×120 cm, balta 104.525.72 1 vnt.
PLATSA atvira drabužių kabykla, 80×40×120 cm, balta 404.526.03 1 vnt.
FONNES stalčiaus fasadas, 60×20 cm, balta 803.859.23 2 vnt.
FONNES stalčiaus fasadas, 80×20 cm, balta 103.859.23 2 vnt.
HJÄLPA stalčius be fasado, 60×40 cm, balta 603.309.84 2 vnt.
HJÄLPA stalčius be fasado, 80×40 cm, balta 703.309.74 2 vnt.
HJÄLPA lentyna, 60×40 cm, balta 003.311.61 2 vnt.
HJÄLPA lentyna, 80×40 cm, balta 103.311.65 1 vnt.
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Jau paruošti deriniai
Durys paveikslėlyje nepavaizduotos, bet į kainą įskaičiuotos. Savo deriniui galite pasirinkti tokias duris, kokios jums patinka.  
Jei prireiktų pagalbos, kreipkitės į mūsų parduotuvės darbuotojus.

PLATSA lovos rėmas su 6 durimis ir 12 stalčių, balta
Bendrieji matmenys: 140×244×203 cm
Šis derinys 803 € (093.242.84)

Pirkinių sąrašas
PLATSA lovos rėmas su vieta daiktams, 140×200 cm, balta 905.126.47 1 vnt.
PLATSA rėmas, 60×40×60 cm, balta 503.309.70 2 vnt.
PLATSA rėmas, 80×40×60 cm, balta 303.309.71 2 vnt.
PLATSA atvira lentyna, 80×40×40 cm, balta 104.525.48 1 vnt.
PLATSA atvira lentyna, 60×40×40 cm, balta 804.525.83 1 vnt.
FONNES durys, 40×40 cm, balta 803.310.63 2 vnt.
FONNES durys, 40×60 cm, balta 203.310.61 2 vnt.
FONNES durys, 60×40 cm, balta 003.310.62 1 vnt.
FONNES durys, 60×60 cm, balta 403.310.60 1 vnt.
FONNES stalčiaus fasadas, 60×20 cm, balta 803.859.23 9 vnt.
FONNES stalčiaus fasadas, 80×20 cm, balta 103.859.26 3 vnt.
HJÄLPA stalčius be fasado, 60×40 cm, balta 603.309.84 9 vnt.
HJÄLPA stalčius be fasado, 80×40 cm, balta 703.309.74 3 vnt.
HJÄLPA lentyna, 60×40 cm, balta 003.311.61 1 vnt.
HJÄLPA lentyna, 80×40 cm, balta 103.311.65 2 vnt.
HJÄLPA standartiniai lankstai, 1 pak. 603.312.00 12 vnt.
LÄTTHET kojūgalis, 140×60 cm, balta 504.430.89 2 vnt.

PLATSA spinta
Bendrieji matmenys: 80×42×181 cm
Šis derinys 186 € (593.264.69)

Pirkinių sąrašas
PLATSA atvira drabužių kabykla, 80×40×120 cm, balta 404.526.03 1 vnt.
PLATSA rėmas, 80×40×60 cm, balta 303.309.71 1 vnt.
PLATSA rėmas, 80×40×40 cm, balta 103.309.53 1 vnt.
FONNES stalčius, 40×40 cm, balta 803.310.63 2 vnt.
FONNES stalčiaus fasadas, 80×20 cm, balta 103.859.26 3 vnt.
HJÄLPA stalčius be fasado, 80×40 cm, balta 703.309.74 3 vnt.
LÄTTHET reguliuojama koja, balta, 4 vnt. 203.311.98 1 vnt.
HJÄLPA standartiniai lankstai, 1 pak. 603.312.00 4 vnt.

PLATSA spinta, balta
Bendrieji matmenys: 120×42×181 cm
Šis derinys 216 € (193.239.29)

Pirkinių sąrašas
PLATSA rėmas, 60×40×40 cm, balta 703.309.50 1 vnt.
PLATSA rėmas, 60×40×120 cm, balta 303.309.47 1 vnt.
PLATSA atvira drabužių kabykla, 80×40×120 cm, balta 404.526.03 1 vnt.
PLATSA atvira lentyna, 80×40×40 cm, balta 104.525.48 1 vnt.
FONNES durys, 60×40 cm, balta 003.310.62 1 vnt.
HJÄLPA lentyna, 60×40 cm, balta 003.311.61 2 vnt.
HJÄLPA standartiniai lankstai, 1 pak. 503.312.00 5 vnt.
FONNES durys, 60×120 cm, balta 803.310.58 1 vnt.
LÄTTHET reguliuojama koja, balta, 4 vnt. 203.311.98 2 vnt.
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Turime pačių įvairiausių dėžių, dėklų ir įdėklų, kuriuos 
naudodami savo naująjį daiktų laikymo sprendimą galite įrengti 
itin patogiai ir praktiškai. Tiks ir daiktams, ir drabužiams.

Kas viduje?

STUK dėžė su skyriais, balta

20×34×10 cm 604.744.25 2,49 €
20×51×10 cm 604.744.30 2,99 €
20×51×18 cm 804.744.34 4,99 €
34×51×10 cm 904.744.38 5,99 €
34×51×18 cm 904.744.43 5,99 €

STUK dėžė su skyriais, melsvai pilka

20×34×10 cm 204.939.11 2,49 €
34×51×10 cm 904.939.17 5,99 €

STUK dėžė, balta ir pilka

34×51×28 cm 403.096.86 5,99 €
55×51×18 cm 403.095.73 6,99 €
71×51×18 cm 503.095.77 9,99 €

STUK dėžė, melsvai pilka

34×51×28 cm 104.939.21 5,99 €
55×51×18 cm 404.939.48 6,99 €
71×51×18 cm 104.939.40 9,99 €

STUK dėklas, balta

26×20×6 cm 805.074.01 2,49 €

STUK 7 skyrelių dėtuvė, 30×30×90 cm 

Balta ir pilka 703.708.56 12,99 €
Melsvai pilka 304.939.44 12,99 €

STUK drabužių maišai, 3 vnt.

Balta ir pilka 503.708.76 7,99 €

STUK kabamasis 16 skyrelių batų dėklas, balta ir pilka 

51×140 cm 203.756.77 6,99 €

RAGGISAR krepšių rinkinys, 3 vnt.

903.480.15 4,99 €

HEMMAFIXARE dėžė, dryžuota tekslitė, balta ir pilka

44×51×19 cm 205.039.10 12,99 €
34×51×28 cm 905.039.16 9,99 €
34×51×19 cm 905.039.21 9,99 €

HEMMAFIXARE batų dėžė, 2 vnt.

25×34×19 cm 405.039.14 9,99 €

KOMPLEMENT dėžė, šviesiai pilka

15×27×12 cm 104.040.53 7,99 €

25×27×12 cm 404.057.77 9,99 €

KOMPLEMENT stalčiaus kilimėlis, 90×53 cm. Paprasta 
atsikirpti reikiamo dydžio.

Šviesiai pilka 304.055.65 7 €

Dėmesio! Pakuočių skaičius: 2

Dėžė su dangčiu

KUGGIS
13x18x8 cm

Balta :

404.858.54 Palyginkite su numeriu ant
pakuotės

GAMINIO MATMENYS
Plotis 13 cm
Gylis 18 cm
Aukštis 8 cm

Kaina

2,99 €
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KUGGIS dėžė su dangčiu, balta

13×18×8 cm 404.858.54 2,99 €
18×26×8 cm 202.802.07 3,99 €
26×35×15 cm 602.802.05 9,99 €
37×54×21 cm 102.802.03 17,99 €

KUGGIS dėžė su dangčiu, turkio sp.
18×26×8 cm 004.895.14 3,49 €
26×35×15 cm 404.768.21 7,99 €

37×54×21 cm 104.768.27 14,99 €

KUGGIS įdėklas su 8 skyreliais, balta

53×36×6 cm 002.802.08 9,99 €

TJENA dėžė su dangčiu

Balta

18×25×15 cm 103.954.21 2,49 €
35×25×10 cm 903.954.22 3,49 €
25×35×20 cm 603.954.28 3,99 €
32×35×32 cm 404.693.02 4,99 €
35×50×30 cm 903.743.49 7,99 €

Juoda

25×35×20 cm 303.954.77 3,99 €
32×35×32 cm 204.692.99 4,99 €

BLÄDDRARE dėžė su dangčiu, pilka su raštu

25×35×15 cm 804.743.92 9,99 €
35×50×30 cm 904.744.00 22,99 €
35×50×15 cm 904.743.96 14,99 €
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BLÄDDRARE kabamoji 7 skyrelių dėtuvė, pilka su raštu 

30×30×90 cm 104.744.04 22,99 €

BAXNA dėklas, pilka ir balta 

17×20×6 cm 304.591.72 2,49 €
20×26×10 cm 004.743.72 3,49 €
26×34×10 cm 204.743.66 4,99 €
26×34×18 cm 004.862.90 5,99 €

DRÖNA dėžė, 33×38×33 cm

Juoda 302.192.81 3,99 €
Balta 402.179.55 3,99 €
Tamsiai pilka 104.439.74 3,99 €

KVARNVIK dėžė su dangčiu 

Smėlinė

18×26×15 cm 504.668.69 7,99 €
25×35×20 cm 204.594.79 9,99 €
32×35×32 cm 004.594.80 14,99 €

KVARNVIK dėžė, 3 vnt. 

Smėlinė 604.594.77 16,99 €

TJOG dėžė su dangčiu

Tamsiai pilka
25×36×15 cm 404.776.65 4,99 €
35×56×30 cm 804.776.68 12,99 €

BUMERANG pakabas, 5 vnt.

Natūrali 302.385.43 4,99 €
Balta 702.385.41 5,99 €
Juoda 202.385.34 5,99 €

BUMERANG pakabo priedas, balta

702.932.74 0,59 €

BUMERANG sijonų pakabas, natūrali

404.324.79 1,29 €

BUMERANG pakabas, natūrali

904.442.67 2,49 €

STAJLIG pakabas, vidaus ir lauko, balta

5 vnt. 002.914.19 3,99 €

Vidaus priedai



STÖTTA spintelės LED šviestuvas, veikia su baterijomis, 
balta. Sukurta taip, kad tiktų serijos PLATSA baldams. 
Šviesa automatiškai įsijungia duris atidarius, o uždarius 
– automatiškai išsijungia. Jokio energijos švaistymo. 
Tobulas sprendimas spintoms ir stalčiams, nes įsijungusi 
švelni šviesa niekam nesutrukdys. Baterijos parduodamos 
atskirai; reikia 4 vnt. AA tipo baterijų (2 vnt. 32 cm versijai). 
Patariame rinktis įkraunamąsias baterijas LADDA. LED 
šviestuvą naudojant 5 minutes per dieną, naujos visiškai 
įkrautos baterijos LADDA (AA, 2 450 mAh) veikia apie 
pusantro mėnesio.
32 cm, 50 lm 103.600.87 9,99 €
52 cm, 70 lm 503.600.90 13,99 €
72 cm, 80 lm 903.600.93 15,99 €

ANSLUTA LED transformatorius su laidu, 19 W, balta. Visus 
sujungtus šviesos šaltinius galite įjungti ir išjungti vienu 
jungikliu. 

804.058.41 15 €

STENKOL baterijų įkroviklis. 4 atskiri įkrovimo kanalai, tad 
įkrausite nuo 1 iki 4 įkraunamųjų baterijų iš karto. Išsijungia 
automatiškai, kai baterijos įkrautos, blogos kokybės ar 
per daug įkaitusios. Krovimo laikas priklauso nuo baterijų 
skaičiaus ir talpos. Pavyzdžiui, 4 didelės talpos baterijos 
įsikraus per 8 valandas, o 2 didelės talpos baterijos – per 4 
valandas.

904.969.54 4,99 €

TJUGO baterijų įkroviklis-dėtuvė. 8 atskiri įkrovimo 
kanalai, tad įkrausite nuo 1 iki 8 įkraunamųjų baterijų iš 
karto. Baterijoms įsikrovus, įsijungia įkroviklio budėjimo 
veiksena, todėl galite neskubėti baterijų išimti, jei jų nereikia 
skubiai.

804.351.69 22,99 €

SKYDRAG LED šviestuvai sukurti būtent serijai PLATSA. Šį 
išilginį LED šviestuvą galite tvirtinti tiek po serijos PLATSA 
sieninėmis spintelėmis, tiek po atviromis lentynomis – arba 
naudokite jaukiam atvirų rėmų apšvietimui. Sujungus 
šviestuvą su transformatoriumi TRÅDFRI, šviesą galima 
įjungti, išjungti, paryškinti ir užtamsinti pagal poreikį ar 
nuotaiką.
60 cm, 380 lm 304.395.89 20 €
80 cm, 380 lm 104.395.90 22 €

TRÅDFRI belaidis šviesos reguliatorius. Šiuo šviesos 
reguliatoriumi galite reguliuoti savo integruotojo apšvietimo 
ryškumą belaidžiu būdu ir šviesos stiprumą lengvai pritaikyti 
prie vienokios ar kitokios veiklos.

004.684.32 6,99 €

Integruotasis apšvietimas
Nepatogu spintoje rasti norimą daiktą ar drabužį, nes nieko 
nesimato? Integruotasis apšvietimas leis šį nepatogumą 
pamiršti. Nebereiks rytais degti šviesos vien tam, kad būtų 

galima iš spintos išsitraukti drabužį – ir antra pusė neprabus. 
Vos pravėrus spintos duris, įsijungs maloni švelni šviesa. Ar ne 
puiki dienos pradžia?

TRÅDFRI LED belaidžio valdymo įtaiso transformatorius. 
Papildomai įsigykite maitinimo laidą FÖRNIMMA.  Galite 
naudoti kartu su belaidžiu šviesos reguliatoriumi TRÅDFRI ir 
tinklų sietuvu TRÅDFRI. Naudodami jungiamąjį laidą, į vieną 
sistemą galite sujungti iki 10 LED transformatorių TRÅDFRI.
Pilka, 10 W 503.561.87 25 €
Pilka, 30 W 603.426.56 30 €

FÖRNIMMA maitinimo laidas, 3,5 m ilgio. Prie elektros 
tinklo prijunkite nuo 1 iki 10 šviestuvų. Belaidžiu šviesos 
ryškumo reguliatoriumi TRÅDFRI galėsite vienu metu visus 
juos įjungti ir išjungti, keisti šviesos ryškumą.

Balta 504.468.81 5 €

FÖRNIMMA tarpinis jungiamasis laidas, 0,7 m ilgio. Juo 
galite kelis TRÅDFRI LED transformatorius sujungti į vieną 
sistemą, pvz., tarp dviejų lentynų ar dviejų sieninių spintelių 
– reikės vos vieno elektros lizdo.

Balta 903.947.00 4 €

FÖRNIMMA tarpinis jungiamasis laidas, 2 m ilgio. Juo 
galite kelis TRÅDFRI LED transformatorius sujungti į vieną 
sistemą, pvz., tarp dviejų lentynų ar dviejų sieninių spintelių 
– reikės vos vieno elektros lizdo.
Balta 303.946.99 6 €

TRÅDFRI tinklų sietuvas. Su tinklų sietuvu TRÅDFRI ir 
TRÅDFRI programėle galite valdyti kiekvieną šviesos šaltinį 
atskirai – susikurkite tokią aplinką, kokios jums tuo metu 
reikia.
Balta 403.378.06 29,99 €
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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.
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