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

Pirkėjo gidas

Dizainas
Ebba Strandmark

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

Saugumas
Kai kuriuos baldus reikia
pritvirtinti prie sienos laikikliais,
esančiais rinkinyje su baldais.
Skirtingoms sienoms reikalingos
skirtingos tvirtinimo detalės
(parduodamos atskirai).
Rinkitės jas pagal savo namų
sienų tipą.

Kokybiški, stilingi ir ilgam
Šviesūs, jaukūs, subtilaus dizaino, išsiskiriantys rūpestingai apgalvotomis 
detalėmis – tai miegamojo baldai TYSSEDAL. 
Apie šiuos baldus būtų galima papasakoti ir daugiau: lovų galvūgaliai 
praleidžia saulės šviesą, spintų durys veidrodinės, komodos ir naktiniai 
staliukai-spintelės žavi grakščiomis formomis, o kiekvieno stalčiaus dugnas 
raštuotas. Visi baldai TYSSEDAL su kojelėmis, o jų rankenėlės yra matinio 
chromo spalvos. Jei reikėtų baldus TYSSEDAL apibūdinti trimis žodžiais, tie 
žodžiai neabejotinai būtų: kokybė, stilius ir ilgaamžiškumas.

TYSSEDAL
miegamojo baldai



Visos dalys ir kainos

TYSSEDAL durys (spintų rėmams PAX).
Baltos.
50×195 cm 902.981.24 72 €
50×229 cm 402.981.26 85 €

Pilkos.

50×229 cm 804.491.14 89 €

TYSSEDAL durys (spintų rėmams PAX), baltos, stiklas.

50x229 cm 803.291.97 110 €

TYSSEDAL veidrodinės durys.

50×195 cm 004.522.47 95 €
50×229 cm 004.491.13 110 €

TYSSEDAL naktinis staliukas-spintelė, baltos sp.

51×40×59 cm 702.999.59 84,99 €

TYSSEDAL komoda su 4 stalčiais, balta*

87×54×76 cm 803.913.25 199 €

TYSSEDAL komoda su 6 stalčiais, balta*

127×49×81 cm 202.937.14 299 €

TYSSEDAL spinta, balta, veidrodinis stiklas*

88×58×208 cm 002.981.28 389 €

Susijusios prekės

KVARNVIK dėžė su dangčiu. 

rinkinys, 3 vnt.

Smėlinė 604.594.77 17,99 €

* Baldas gali nuvirsti, todėl pasirūpinkite saugumu – pritvirtinkite baldą prie sienos, 
naudodami rinkinyje esančius laikiklius.
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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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