
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.

Nesuskaičiuojamos galimybės ir daugybė derinių 
Mediniai baldai HAVSTA – itin universalūs. Galite rinktis iš keleto 
skirtingų dydžių ir derinti tarpusavyje pagal turimą erdvę, poreikius ar 
asmeninį skonį.

Puiki išvaizda ir praktiškumas viename
Spintelėse už stiklinių durelių ar ant lentynų galėsite padėti širdžiai ir 
akims mielus daiktus, o už aklinų durelių – tai, ko nesinori laikyti atvirai. 
Apgalvoto dizaino televizoriaus spintelė padės paslėpti įrangos laidus, 
o vienas ar keli derančios išvaizdos staliukai puikiai tiks jam į kompaniją. 

Funkcionalumas  
Spinteles galite naudoti pavieniui ir visaip komplektuoti. Laikui 
bėgant ar tiesiog pasikeitus poreikiams, turimus derinius lengvai 
performuosite, papildysite, sumažinsite.

Priežiūra
Mediena: valykite švelniu  
plovikliu sudrėkinta šluoste.
Nusausinkite švaria šluoste.

Stiklas: valykite stiklų valikliu arba 
vandeniu sudrėkinta šluoste. 
Nusausinkite švaria šluoste.

Naudinga žinoti
Atsargiai elkitės su grūdintu 
stiklu. Bet koks stiklas yra trapus, 
todėl pažeidus stiklinio gaminio 
kraštą ar subraižius paviršių 
atsiranda tikimybė, kad stiklas duš 
arba skils.

Kai kuriuos iš šių baldų galite 
naudoti dvejopai: pavieniui 
arba dėti vieną ant kito. Jei 
naudosite pavieniui, prie baldo 
priderinkite tinkamo dydžio 
cokolį (parduodamas atskirai). 
Jei norėsite vertikalaus derinio, 
apačioje įrenkite 47 cm gylio 
spintelę, o ant jos – kitą tinkamą 
spintelę.  
 
Šiuos baldus surinkti turi du 
žmonės.

Saugumas
Korpusinius baldus būtina 
pritvirtinti prie sienų, kad 
nenuvirstų, naudojant rinkiniuose 
su baldais esančius laikiklius. 
Varžtų ir kitų tvirtinimo elementų 
rinkiniuose nėra, nes juos būtina 
rinktis pagal namų sienų tipą. 
Jei abejojate, kokių tvirtinimo 
elementų reikia, kreipkitės 
patarimo į specializuotos 
parduotuvės konsultantus. 
Tvirtinimo darbus turėtų atlikti 
kvalifikuotas specialistas, nes 
netinkama fiksacija yra pavojinga 
– kelia pavojų šalia esantiems 
žmonėms ir daiktams. 

Vertikalūs deriniai: toks derinys 
bus stabilus, jei apačioje įrengsite 
47 cm gylio spintelę,  
o ant jos – 35 cm gylio spintelę. 

Baldus HAVSTA draudžiama  
kabinti ant sienos.

Pirkėjo gidas

HAVSTA
daiktų laikymo baldai
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Televizoriaus spintelė
TV spintelė su cokoliu HAVSTA, 160×62x47 cm. 
Didž. apkrova iš viršaus – 50 kg. Pušies masyvinė mediena. 
Stumdomosios grūdinto stiklo durelės. Su laidų tvarkykle. 
Pritvirtinkite prie sienos naudodami rinkinyje esančius 
laikiklius.

Pilka 004.803.68 239 €
Balta 404.803.71 239 €

Kavos staliukai
HAVSTA kavos staliukas, 75×60 cm, aukštis 48 cm.  
Masyvinė mediena. Su lentynėle apačioje.

Tamsiai ruda 204.042.03 149 €
Pilka 304.142.06 149 €
Balta 704.042.05  149 €

Staliukai HAVSTA, 2 vnt. Dydžiai: 50×50 cm, aukštis 48 
cm ir 42×42 cm, aukštis 41 cm. Masyvinė mediena. Su 
lentynėlėmis apačioje.

Tamsiai rudi 604.041.97 149 €
Pilki 504.142.10 149 €
Balti 604.042.01 149 €

Matmenys: plotis × aukštis × gylis. Baldus HAVSTA būtina pritvirtinti prie sienos naudojant rinkinyje esančius laikiklius. Taip pat rinkinyje yra lankstai ir rankenėlės.

Spintelė su stiklinėmis durimis ir cokoliu HAVSTA, 
120×134×37 cm, stumdomosios durys. Didž. lentynėlės 
apkrova – 32 kg. Masyvinė mediena ir grūdintas stiklas. 
Trys pritvirtintos lentynos, durys su švelnaus uždarymo 
funkcija. Pritvirtinkite prie sienos naudodami rinkinyje 
esančius laikiklius.

Pilka 392.751.16 329 €
Balta 792.751.19 329 €

Lentyna su cokoliu HAVSTA, 81×134×37 cm.  
Didž. lentynėlės apkrova – 26 kg. Masyvinė mediena. Dvi 
reguliuojamosios lentynos, viena pritvirtinta lentyna. 
Pritvirtinkite prie sienos naudodami rinkinyje esančius 
laikiklius.

Pilka 492.750.88 164 €
Balta 892.750.91 164 €

Lentyna su cokoliu HAVSTA, 61×212×37 cm.  
Didž. lentynėlės apkrova – 20 kg. Masyvinė mediena. 
Keturios reguliuojamosios lentynos, viena pritvirtinta 
lentyna (užtikrina baldo stabilumą). Pritvirtinkite prie 
sienos naudodami rinkinyje esančius laikiklius.

Pilka 404.151.92 199 €
Balta 003.886.33 199 €

37 cm gylio spintelės
Spintelė su stiklinėmis durimis ir cokoliu HAVSTA, 
81×134×37 cm. Didž. lentynėlės apkrova – 23 kg. Masyvinė 
mediena ir grūdintas stiklas. Trys pritvirtintos lentynos, 
durys su švelnaus uždarymo funkcija. Pritvirtinkite prie 
sienos naudodami rinkinyje esančius laikiklius.

Balta 692.751.10 260 €
Pilka 292.751.07 260 €

Spintelė su cokoliu HAVSTA, 81×134×37 cm.
Didž. lentynėlės apkrova – 23 kg. Masyvinė mediena. Trys 
reguliuojamosios lentynos, durys su švelnaus uždarymo 
funkcija. Pritvirtinkite prie sienos naudodami rinkinyje 
esančius laikiklius.

Pilka 592.750.97 224 €
Balta 592.751.01 224 €

Pavieniai baldai

47 cm gylio spintelės
Spintelė su cokoliu HAVSTA, 81×89×47 cm.
Didž. lentynėlės apkrova – 31 kg. Masyvinė mediena. Viena 
reguliuojamoji lentyna, durys su švelnaus uždarymo 
funkcija. Pritvirtinkite prie sienos naudodami rinkinyje 
esančius laikiklius.

Pilka 504.151.96 189 €
Balta 103.886.23 189 €

Spintelė su cokoliu HAVSTA, 121×89×47 cm, 
stumdomosios durys. Didž. lentynėlės apkrova – 45 kg. 
Masyvinė mediena. Viena reguliuojamoji lentyna, durys 
su švelnaus uždarymo funkcija. Pritvirtinkite prie sienos 
naudodami rinkinyje esančius laikiklius.

Pilka 304.151.97 249 €
Balta 703.886.20 249 €
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Daiktų laikymo derinys su stiklinėmis durimis HAVSTA.
Matmenys: P243×A134×G37 cm. 

Spalvos
Balta 792.659.74 648 €

Pilka 792.660.30 648 €

Derinyje yra:
Lentyna, 81×123×35 cm 1 vnt.
Spintelė, 81×123×35 cm 1 vnt.
Spintelė su stiklinėmis durimis, 81×123×35 cm 1 vnt.
Cokolis, 81×12×37 cm 3 vnt.

Deriniai

                

Daiktų laikymo derinys HAVSTA.
Matmenys: P162×A134×G37 cm.

Spalvos
Pilka 592.659.08 388 €

Balta 892.658.36 388 €

Derinyje yra:
Lentyna, 81×123×35 cm 1 vnt.
Spintelė, 81×123×35 cm 1 vnt.
Cokolis, 81×12×37 cm 2 vnt.

                  

Daiktų laikymo derinys su stiklinėmis durimis HAVSTA.
Matmenys: P162×A134×G37 cm.

Spalvos
Balta 692.660.59 484 €

Pilka 292.660.56 484 €

Derinyje yra:
Spintelė, 81×123×35 cm 1 vnt.
Spintelė su stiklinėmis durimis, 81×123×35 cm 1 vnt.
Cokolis, 81×12×37 cm 2 vnt.

                                         

Daiktų laikymo derinys su stiklinėmis durimis HAVSTA.
Matmenys: P162×A134×G37 cm.

Spalvos
Balta 792.659.45 520 €

Pilka 292.659.62 520 €

Derinyje yra:
Spintelė su stiklinėmis durimis, 81×123×35 cm 2 vnt.
Cokolis, 81×12×37 cm 2 vnt.

Matmenys: plotis × aukštis × gylis. Baldus HAVSTA būtina pritvirtinti prie sienos naudojant rinkinyje esančius laikiklius. Taip pat rinkinyje yra lankstai ir rankenėlės. Vertikaliam 
baldų sutvirtinimui reikalingos detalės pridedamos. Baldams vienas šalia kito įrengti jungiamosios detalės nereikalingos. 



Deriniai
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Daiktų laikymo derinys su stumdomosiomis durimis 
HAVSTA. 
Matmenys: P283×A134×G37 cm.

Spalvos
Pilka 192.660.66 657 €

Balta 192.660.33 657 €

Derinyje yra:
Lentyna, 81×123×35 cm 2 vnt.
Spintelė su stiklinėmis durimis, 121×123×35 cm 1 vnt.
Cokolis, 81×12×37 cm 2 vnt.
Cokolis, 121×12×37 cm 1 vnt.

                          

Daiktų laikymo derinys HAVSTA.
Matmenys: P81×A212×G47 cm.

Spalvos
Pilka 092.659.96 328 €

Balta 492.659.99 328 €

Derinyje yra:
Lentyna, 81×123×35 cm 1 vnt.
Spintelė su cokoliu, 81×89×47 cm 1 vnt.

4

                            

Daiktų laikymo derinys HAVSTA.
Matmenys: P81×A212×G47 cm.

Spalvos
Pilka 992.659.87 388 €

Balta 392.659.90 388 €

Derinyje yra:
Spintelė, 81×123×35 cm 1 vnt.
Spintelė su cokoliu, 81×89×47 cm 1 vnt.

                            

Daiktų laikymo derinys su stiklinėmis durimis HAVSTA.
Matmenys: P81×A212×G47 cm.

Spalvos
Balta 292.659.81 424 €

Pilka 892.659.78 424 €

Derinyje yra:
Spintelė su stiklinėmis durimis, 81×123×35 cm 1 vnt.
Spintelė su cokoliu, 81×89×47 cm 1 vnt.

Matmenys: plotis × aukštis × gylis. Baldus HAVSTA būtina pritvirtinti prie sienos naudojant rinkinyje esančius laikiklius. Taip pat rinkinyje yra lankstai ir rankenėlės. Vertikaliam 
baldų sutvirtinimui reikalingos detalės pridedamos. Baldams vienas šalia kito įrengti jungiamosios detalės nereikalingos.
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Daiktų laikymo derinys su stumdomosiomis durimis 
HAVSTA.  
Matmenys: P121×A212×G47 cm

Spalvos
Pilka 392.659.14 548 €

Balta 692.659.17 548 €

Derinyje yra:
Spintelė su stiklinėmis durimis, 121×123×35 cm 1 vnt.
Spintelė su cokoliu, 121×89×47 cm 1 vnt.

        

Daiktų laikymo derinys su stiklinėmis durimis HAVSTA.
Matmenys: P203×A212×G47 cm

Spalvos
Balta 792.659.26 822 €

Pilka 492.659.23 822 €

Derinyje yra:
Lentyna su cokoliu, 61×212×37 cm 2 vnt.
Spintelė su stiklinėmis durimis, 81×123×35 cm 1 vnt.
Spintelė su cokoliu, 81×89×47 cm 1 vnt.

Deriniai

                    

Daiktų laikymo derinys HAVSTA.

Matmenys: P142×A212×D47 cm

Spalvos
Pilka 992.751.37 587 €

Balta 792.751.38 587 €

Derinyje yra:
Spintelė, 81×123×35 cm 1 vnt.
Spintelė su cokoliu, 81×89×47 cm 1 vnt.
Lentyna su cokoliu, 61×212×37 cm 1 vnt.

Matmenys: plotis × aukštis × gylis. Baldus HAVSTA būtina pritvirtinti prie sienos naudojant rinkinyje esančius laikiklius. Taip pat rinkinyje yra lankstai ir rankenėlės. Vertikaliam 
baldų sutvirtinimui reikalingos detalės pridedamos. Baldams vienas šalia kito įrengti jungiamosios detalės nereikalingos.
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Deriniai

    

Daiktų laikymo derinys su stumdomosiomis durimis 
HAVSTA.  
Matmenys: P243×A212×G47 cm.

Spalvos
Pilka 892.752.32 946 €

Balta 192.752.35 946 €

Derinyje yra:
Lentyna su cokoliu, 61×212×37 cm 2 vnt.
Spintelė su stiklinėmis durimis, 121×123×35 cm 1 vnt.
Spintelė su cokoliu, 121×89×47 cm 1 vnt.

    

Daiktų laikymo derinys su stiklinėmis durimis HAVSTA.

Matmenys: P243×A212×G47 cm. 

Spalvos
Balta 392.659.71 1272 €

Pilka 992.659.68 1272 €

Derinyje yra:
Spintelė su stiklinėmis durimis, 81×123×35 cm 3 vnt.
Spintelė su cokoliu, 81×89×47 cm 3 vnt.

    

Daiktų laikymo derinys su stumdomosiomis durimis 
HAVSTA.  
Matmenys: P242×A212×G47 cm. 

Spalvos
Pilka 192.659.05 1096 €

Balta 492.658.95 1096 €

Derinyje yra:
Spintelė su stiklinėmis durimis, 121×123×35 cm 2 vnt.
Spintelė su cokoliu, 121×89×47 cm 2 vnt.

Matmenys: plotis × aukštis × gylis. Baldus HAVSTA būtina pritvirtinti prie sienos naudojant rinkinyje esančius laikiklius. Taip pat rinkinyje yra lankstai ir rankenėlės. Vertikaliam 
baldų sutvirtinimui reikalingos detalės pridedamos. Baldams vienas šalia kito įrengti jungiamosios detalės nereikalingos.
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TV baldų derinys HAVSTA.
Matmenys: P282×A212×G47 cm. 

Spalvos
Pilka 093.861.87 637 €

Balta 493.861.90 637 €

Derinyje yra:
Lentyna su cokoliu, 61×212×37 cm 2 vnt.
TV spintelė su cokoliu, 160×62×47 cm 1 vnt.

   

TV baldų derinys su stiklinėmis durimis HAVSTA.
Matmenys: P322×A212×G47 cm.

Spalvos
Pilka 193.861.96 1087 €

Balta 593.861.99 1087 €

Derinyje yra:
Spintelė su stiklinėmis durimis, 81×123×35 cm 2 vnt.
Spintelė su cokoliu, 81×89×47 cm 2 vnt.
TV spintelė su cokoliu, 160×62×47 cm 1 vnt.

Deriniai

   

TV baldų derinys HAVSTA.
Matmenys: P242×A89×G47 cm.

Spalvos
Pilka 993.861.78 428 €

Balta 393.861.81 428 €

Derinyje yra:
TV spintelė su cokoliu, 160×62×47 cm 1 vnt.
Spintelė su cokoliu, 81×89×47 cm 1 vnt.

Norėtųsi daugiau variantų?
Galite susikurti savo derinių HAVSTA ar patobulinti vieną iš mūsų siūlomų 
komplektų, naudodamiesi kitame puslapyje pateiktais patarimais.

Matmenys: plotis × aukštis × gylis. Baldus HAVSTA būtina pritvirtinti prie sienos naudojant rinkinyje esančius laikiklius. Taip pat rinkinyje yra lankstai ir rankenėlės. Vertikaliam 
baldų sutvirtinimui reikalingos detalės pridedamos. Baldams vienas šalia kito įrengti jungiamosios detalės nereikalingos.
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Vertikalaus derinio įrengimas

81×89×47 cm

+

+

=

=

81×123×35 cm

121×89×47 cm

Vertikalų derinį galima bet kada išardyti ir naudoti spinteles 
pavieniui, tereikia papildomai įsigyti tinkamo dydžio cokolių.

Čia rasite patarimų, kaip pritaikyti mūsų siūlomus derinius HAVSTA 
savo namams ir kaip lengvai susikurti jų nuo nulio.

81 cm pločio derinys
 
1) Pastatykite 47 cm gylio spintelę.
2) Ant jos viršaus užkelkite vieną iš trijų skirtingų 35 cm gylio spintelių. 

121 cm pločio derinys
 
1) Pastatykite 47 cm gylio spintelę su stumdomosiomis durimis. 
2) Ant jos viršaus užkelkite 35 cm gylio spintelę su stumdomosiomis durimis.

+

+

=

=

81×12×37 cm

121×12×37 cm

81×123×35 cm

121×123×35 cm

121×123×35 cm
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Vertikalūs deriniai: dalys ir jų kainos

35 cm gylio spintelės

Spintelė su stiklinėmis durimis HAVSTA, 81×123×35 
cm. Didž. lentynėlės apkrova – 23 kg. Masyvinė mediena 
ir grūdintas stiklas. Trys pritvirtintos lentynos, durys su 
švelnaus uždarymo funkcija. Pritvirtinkite prie sienos 
naudodami rinkinyje esančius laikiklius.

Balta 303.886.36 235 €
Pilka 104.151.98 235 €

Spintelė HAVSTA, 81×123×35 cm. Didž. lentynėlės 
apkrova – 23 kg. Masyvinė mediena. Trys reguliuojamosios 
lentynos, durys su švelnaus uždarymo funkcija. 
Pritvirtinkite prie sienos naudodami rinkinyje esančius 
laikiklius.

Pilka 704.151.95 199 €
Balta 603.891.92 199 €

Lentyna HAVSTA, 81×123×35 cm. 
Didž. lentynėlės apkrova – 26 kg. Masyvinė mediena. Dvi 
reguliuojamosios lentynos, viena pritvirtinta lentyna. 
Pritvirtinkite prie sienos naudodami rinkinyje esančius 
laikiklius.

Pilka 204.151.93 139 €
Balta 703.886.39 139 €

47 cm gylio spintelės

Spintelė su cokoliu HAVSTA, 81×89×47 cm.
Didž. lentynėlės apkrova – 31 kg. Masyvinė mediena. Viena 
reguliuojamoji lentyna, durys su švelnaus uždarymo 
funkcija. Pritvirtinkite prie sienos naudodami rinkinyje 
esančius laikiklius.

Pilka 504.151.96 189 €
Balta 103.886.23 189 €

Cokoliai

Cokolis HAVSTA, 81×12×37 cm.
Masyvinė mediena.

Pilkas 704.152.04 25 €
Baltas 103.886.61 25 €

Cokolis HAVSTA, 121×12×37 cm.
Masyvinė mediena.

Pilkas 904.151.99 30 €
Baltas 503.886.64 30 €

Spintelė su stiklinėmis durimis HAVSTA, 121×123×35 cm, 
stumdomosios durys. Didž. lentynėlės apkrova – 32 kg. 
Masyvinė mediena ir grūdintas stiklas. Trys pritvirtintos 
lentynos, durys su švelnaus uždarymo funkcija. 
Pritvirtinkite prie sienos naudodami rinkinyje esančius 
laikiklius.

Pilka 004.151.94 299 €
Balta 803.771.74 299 €

Spintelė su cokoliu HAVSTA, 121×89×47 cm, 
stumdomosios durys. Didž. lentynėlės apkrova – 45 kg. 
Masyvinė mediena. Viena reguliuojamoji lentyna, durys 
su švelnaus uždarymo funkcija. Pritvirtinkite prie sienos 
naudodami rinkinyje esančius laikiklius.

Pilka 304.151.97 249 €
Balta 703.886.20 249 €

Matmenys: plotis × aukštis × gylis. Baldus HAVSTA būtina pritvirtinti prie sienos naudojant rinkinyje esančius laikiklius. Taip pat rinkinyje yra lankstai ir rankenėlės. Vertikaliam 
baldų sutvirtinimui reikalingos detalės pridedamos. Baldams vienas šalia kito įrengti jungiamosios detalės nereikalingos.
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Priedai: krepšiai ir dėžės

TJOG Dėžė su dangčiu. 

25×35×15 cm.
Tamsiai pilka 404.776.65 4,99 €

32×31×30 cm
Tamsiai pilka 204.776.71 6,99 €

TJOG žurnalų dėklas, 10×25×30 cm, 2 vnt.

Tamsiai pilka 904.776.58 6,99 €

Dėžė su dangčiu KVARNVIK, 18×25×15 cm. 
Pasirinktoje pusėje galėsite įtaisyti rankenėlę-etiketės 
laikiklį.

Smėlinė 504.668.69 8,99 €

Dėžė su dangčiu KVARNVIK, 25×35×20 cm. 
Pasirinktoje pusėje galėsite įtaisyti rankenėlę-etiketės 
laikiklį.

Smėlinė 204.594.79 10,99 €

Dėžės su dangčiais KVARNVIK, 3 vnt. 
Dydžiai: Ø 15 cm, Ø 22 cm, Ø 29 cm.

Smėlinės 604.594.77 17,99 €

Dėžė su dangčiu TJENA, 18×25×15 cm.

Balta 103.954.21 2,49 €

Dėžė su dangčiu TJENA, 25×35×10 cm.

Balta 903.954.22 3,49 €

Dėžė su dangčiu TJENA, 25×35×20 cm.

Balta 603.954.28 3,99 €

Juoda 303.954.77 3,99 €

Žurnalų dėklai TJENA, 2 vnt., 10×25×30 cm.

Balti 103.954.16 3,99 €

Krepšys FLÅDIS, jūržolės.

Ø 25 cm 603.221.73    10,99 €

Krepšiai RAGGISAR, 3 vnt. Dydžiai: 2 vnt. 19×13×18 cm, 
1 vnt. 25×25×18 cm. Užlenkus į vidų pasikeičia dydis.

Pilki 903.480.15 5,99 €

STUK dėžė su skyriais, balta

20×34×10 cm 604.744.25 2,99 €
34×51×10 cm 904.744.38 5,99 €
34×51×18 cm  904.744.43 6,99 €
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Montuojamieji šviestuvai

Spintelės šviestuvas

YTBERG

Balta/reguliuojamas ryškumas :

005.168.19 Palyginkite su numeriu ant
pakuotės

GAMINIO MATMENYS
Laido ilgis 3.5 m
Aukštis 2 cm
Ilgis 36 cm
Plotis 6.8 cm
Šviesos srautas 120 lm
Galia 1.5 W

Kaina

9,99 €
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Spintelės šviestuvas YTBERG.  Galite reguliuoti 
apšvietimo ryškumą belaidžiu būdu ir pasirinkti 
tinkamiausią pagal poreikį.

Baltas 005.168.19 10 €
Juodas 605.278.91 10 €

Spintelės šviestuvas

TVÄRDRAG

Juoda/reguliuojamas ryškumas :

605.168.21 Palyginkite su numeriu ant
pakuotės

GAMINIO MATMENYS
Laido ilgis 3.5 m
Aukštis 10 cm
Ilgis 36 cm
Plotis 7 cm
Šviesos srautas 130 lm
Galia 1.5 W

Kaina

19,99 €
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Spintelės šviestuvas TVÄRDRAG.  Galite reguliuoti 
apšvietimo ryškumą belaidžiu būdu ir pasirinkti 
tinkamiausią pagal poreikį.

Juodas 605.168.21 20 €

Šviesos diodų transformatorius ANSLUTA. Naudokite su 
taškiniais šviesos diodų šviestuvais VAXMYRA. Iki 19 W.

19 W 804.058.41 15 €

Šviesos diodų transformatorius TRÅDFRI. Papildomai 
reikia įsigyti maitinimo laidą FÖRNIMMA. Kartu galima 
naudoti belaidį šviesos ryškumo reguliatorių ir tinklų 
sietuvą TRÅDFRI.

Iki 10 W, iki 3 prietaisų. 503.561.87 20 €

Iki 30 W, iki 9 prietaisų. 603.426.56 30 €

Tarpinis jungiamasis laidas FÖRNIMMA. Galite sujungti 
šviesos diodų transformatorius TRÅDFRI vieną su kitu, bet 
visus jungti į tą patį maitinimo tinklą.

0,7 m 903.947.00 3 €
2 m 303.946.99 5 €

Maitinimo laidas FÖRNIMMA, 3,5 m. Šviestuvams 
prijungti prie maitinimo tinklo. Galėsite juos įjungti ir 
išjungti vienu jungikliu.

Baltas 504.468.81 5 €

TRÅDFRI
Belaidis šviesos reguliatorius

Balta:  €6,99

16 mm
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Palyginkite su numeriu ant 
pakuotės

AukštisBelaidis šviesos reguliatorius TRÅDFRI. Išmanusis 
apšvietimas – nieko sudėtingo. Belaidžiu šviesos ryškumo 
reguliatoriumi patogu įjungti ir išjungti šviesos šaltinius, 
keisti jų skleidžiamos šviesos ryškumą.

Baltas 004.684.32 8 €

Įprastas ar išmanusis apšvietimas? Tinkamas apšvietimas 
palengvina buitį ir padeda sukurti norimą nuotaiką namuose. 
Čia pateikiame šviestuvų, tinkančių baldams HAVSTA, 
informaciją. Šiuos šviestuvus paprasta įrengti taip, kad 
apšviestų paveikslus, nuotraukas, skleistų jaukumą. Be abejo, 
apšvietus lentynas ir spinteles iš vidaus, kur kas lengviau rasti 
jose laikomus daiktus. Jei įdomus išmanusis apšvietimas, 
rinkitės šviesos diodų transformatorių TRÅDFRI bei šviestuvus 

OMLOPP, FORMAT, URSHULT, LINDSHULT ar MAGLEHULT, 
kurių skleidžiamą šviesą galėsite reguliuoti belaidžiu būdu per 
atstumą. Tam reikės belaidžio šviesos ryškumo reguliatoriaus ir 
tinklų sietuvo TRÅDFRI. Turėdami minėtą tinklų sietuvą, galėsite 
naudotis išmaniąją programėle TRÅDFRI ir valdyti su ja susietus 
šviestuvus išmaniuoju įrenginiu.  
Visi mūsų šviestuvai yra šviesadiodžiai, todėl itin taupūs.

* Šviestuvuose įmontuoti šviesos diodai, kurių energijos vartojimo 
efektyvumo klasė yra nuo A++ iki A (nekeičiami).

Pastaba: spintelėse nėra paruoštų angų šviestuvams įrengti, todėl jas 
turėsite išgręžti patys.



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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