
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.

Pirkėjo gidas

Paprasta surinkti, lengva pritaikyti savo poreikiams
Daiktų laikymo sistemos OMAR lentynose patogiai susidėsite ir mažus, 
ir didelius daiktus. Pirmiausia apgalvokite, ką norėsite sandėliuoti. 
Tuomet susiplanuokite derinį: atskirai pastatomas lentynas, lentynų 
dalis ir buteliams skirtas lentynas komplektuokite taip, kaip labiausiai 
tinka jums ir jūsų erdvei. Galite projektuoti tiek į viršų, tiek į šonus – ir 
viską surinkti be jokių instrumentų. 

OMAR
Daiktų laikymo sistema

Priežiūros nurodymai
Prireikus valykite švelnia šluoste, 
suvilgyta silpnos koncentracijos 
muilo ar ploviklio tirpalu. Paskui 
švaria šluoste nusausinkite.

Dėmesys aplinkai
Medžiaga, iš kurios gaminamas 
šis gaminys, gali būti perdirbama. 
Patariame išsiaiškinti medžiagų 
perdirbimo galimybes ir tvarką 
jūsų gyvenamojoje vietovėje.

Medžiagos
Galvanizuotasis plienas yra 
perdirbama medžiaga, padengta 
apsauginiu cinko sluoksniu – 
kad paviršius būtų patvarus, 
ilgaamžiškas ir lengvai prižiūrimas.

Sauga
Šiuos baldus būtina tvirtinti prie 
sienos. Skirtingoms sienoms reikia 
skirtingų tvirtinimo priemonių. 
Naudokite tokias tvirtinimo 
priemones, kurios yra tinkamos 
jūsų sienoms (parduodamos 
atskirai).

Naudinga žinoti
Skirta naudoti tik patalpose. 
Taip pat tinka vonios kambariui 
ir kitoms drėgnoms vidaus 
patalpoms. 
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Deriniai

OMAR lentyna, galvanizuota.
Bendrieji matmenys: 46×36×181 cm
Šio derinio kaina: 70 € (198.290.90)
Reikalingų prekių sąrašas:
OMAR lentyna, 46×36×94 cm, galvanizuota 000.697.68 35 € už vnt. 2 vnt.

OMAR butelių lentynos derinys, galvanizuotas. 
Bendrieji matmenys: 46×36×181 cm
Šio derinio kaina: 79,98 € (498.290.84)

Reikalingų prekių sąrašas:
OMAR butelių lentyna, 46×36×94 cm, galvanizuota 300.697.62 39,99 € už vnt. 2 vnt.

OMAR lentyna, galvanizuota.
Bendrieji matmenys: 92×36×181 cm
Šio derinio kaina: 98 € (698.290.83)

Reikalingų prekių sąrašas:
OMAR lentyna, 92×36×94 cm, galvanizuota 100.697.63 49 € už vnt. 2 vnt.

OMAR lentynų derinys su butelių lentyna,  
galvanizuotas.
Bendrieji matmenys: 187×36×181 cm
Šio derinio kaina: 257,96 € (192.794.79)
Reikalingų prekių sąrašas:
OMAR butelių lentyna, 46×36×94 cm, galvanizuota 300.697.62 39,99 € už vnt. 4 vnt.
OMAR lentyna, 92×36×94 cm, galvanizuota 100.697.63 49 € už vnt. 2 vnt.
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OMAR lentyna, galvanizuota.
Bendrieji matmenys: 60×25×77 cm
Šio derinio kaina: 29,98 € (794.129.46)
Reikalingų prekių sąrašas:
OMAR lentyna, 60×25×40 cm, galvanizuota 304.830.73 14,99 € už vnt. 2 vnt.

OMAR lentynų derinys su drabužių skersiniu, galvanizuotas.
Bendrieji matmenys: 186×50×201 cm
Šio derinio kaina: 138,99 € (994.876.91)
Reikalingų prekių sąrašas:
OMAR lentyna, 92×36×94 cm, galvanizuota 100.697.63 49 € už vnt. 1 vnt.
OMAR lentyna su drabužių skersiniu, 
92×50×201 cm, galvanizuota 605.309.78 89,99 € už vnt. 1 vnt.

OMAR lentynų derinys, galvanizuotas.
Bendrieji matmenys: 94×36×181 cm
Šio derinio kaina: 164,97 € (394.199.02)
Reikalingų prekių sąrašas:
OMAR butelių lentyna, 46×36×94 cm, galvanizuota 300.697.62 39,99 € už vnt. 2 vnt.
OMAR lentyna, 46×36×94 cm, galvanizuota 000.697.68 35 € už vnt. 1 vnt.
OMAR lentyna su 3 krepšiais, 46×36×94 cm, 
galvanizuota 104.830.74 49,99 € už vnt. 1 vnt.

OMAR lentyna su įdėklais buteliams, galvanizuota.
Bendrieji matmenys: 46×36×181 cm
Šio derinio kaina: 74,99 € (892.971.92)
Reikalingų prekių sąrašas:
OMAR butelių lentyna, 46×36×94 cm, 
galvanizuota 300.697.62 39,99 € už vnt. 1 vnt.

OMAR lentyna, 46×36×94 cm, galvanizuota 000.697.68 35 € už vnt. 1 vnt.



Deriniai

4

Bendrieji matmenys: Plotis×Gylis×Aukštis. 

OMAR lentyna su drabužių skersiniu, galvanizuota.
Bendrieji matmenys: 186×50×201 cm
Šio derinio kaina: 179,98 € (594.876.88)
Reikalingų prekių sąrašas:
OMAR lentyna su drabužių skersiniu, 
92×50×201 cm, galvanizuota 605.309.78 89,99 € už vnt. 2 vnt.



Visos dalys ir kainos

OMAR lentyna, galvanizuota. 

92×36×94 cm 100.697.63 49 €

OMAR lentyna, galvanizuota.

46×36×94 cm 000.697.68 35 €

OMAR butelių lentyna, galvanizuota.

46×36×94 cm 300.697.62 39,99 €

OMAR lentyna, pilkai žalia.

92×36×94 cm 504.830.72 49 €

OMAR lentyna, galvanizuota.

60×25×40 cm 304.830.73 14,99 €

OMAR lentyna su drabužių skersiniu, galvanizuota.

92×50×201 cm 605.309.78 89,99 €

OMAR lentyna, galvanizuota.
92×50×94 cm 704.830.71 59 €

OMAR lentyna su 3 krepšiais, galvanizuota.

46×36×94 cm 104.830.74 49,99 €

OMAR lentyna su 3 krepšiais, galvanizuota.
92×36×94 cm 804.830.75 54,99 €
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Priedai

SAMLA dėžė, permatoma. 

28×19×14 cm / 5 litrų talpos 701.029.72 1,49 €
39×28×14 cm / 11 litrų talpos 401.029.78 2,49 €
39×28×28 cm / 22 litrų talpos 801.029.76 3,99 €

 
SAMLA dėžės dangtis, permatoma. 

5 litrų talpos dėžei 504.550.88 1,20 €
11 ir 22 litrų talpos dėžėms 904.550.86 1,60 €

SAMLA dėžės skirtukas, 37×25×12 cm, tinka 11 ir 22 litrų 
talpos dėžėms 
Permatoma 501.029.73 2,99 €

UPPDATERA dėžė, šviesusis bambukas

16×24×15 cm 405.207.20 11,99 €
24×32×15 cm 805.207.18 15.99 €

NIMM dėžė su dangčiu, juoda.

16.5×16.5×15 cm 405.200.51 1,99 €
25×35×15 cm 805.181.69 2,99 €
32×30×30 cm 405.181.66 5,99 €

KNAGGLIG dėžė, pušis.

23×31×15 cm 102.923.57 7,99 €
46×31×25 cm 702.923.59 13,99 €

SOCKERBIT dėžė, balta.

19×26×15 cm 503.161.82 2,79 €
Pilkai žalia 605.140.68 5,99 €

SOCKERBIT dėžė su dangčiu, balta. 
38×25×15 cm 403.160.69 5,99 €
Pilkai žalia 005.140.66 3,99 €

KUGGIS dėžė su dangčiu.

Balta
13×18×8 cm 404.858.54 3,99 €
18×26×8 cm 202.802.07 4,99 €
18×26×15 cm 105.012.85 6,99 €
26×35×15 cm 602.802.05 10,99 €

Skaidrus (-i) juoda

13×18×8 cm 605.140.30 3,99 €
18×26×8 cm 305.140.36 4,99 €
18×26×15 cm 005.140.30 6,99 €
26×35×15 cm 705.140.39 10,99 €





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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