
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

Mažiau planuokite, daugiau gyvenkite
Serijos ENHET baldus paprasta pirkti ir taip pat paprasta prireikus 
atnaujinti pagal savo poreikius. Patinkantį derinį galite išsirinkti 
internetu: vos keli paspaudimai, ir pirkinys jūsų. Šios serijos baldus 
lengva surinkti – darykite tai intuityviai, jokių specialių įrankių nereikia.

Žaismingas dizainas ir įkvepianti spalvų įvairovė leis susikurti
tokį derinį, kuris geriausiai atitinka jūsų skonį ir poreikius. Atvirose 
lentynose laikykite daiktus, kuriuos norite visada matyti,
o uždarose spintelėse susidėkite visa kita. Stabilus metalinis rėmas 
tinkamas įvairiausiems atvirų ir uždarų sprendimų deriniams. Yra 
įvairių pločių ir gylių, tad puikiai tilps ir mažesnėje erdvėje.

ENHET
Vonios kambario baldai

Dizainas
Francis Cayoutte ir 
Eva Lilja Löwenhielm

Naudinga žinoti
Svarbu: ENHET durys ir fasadai 
parduodami atskirai. 
Naudodamiesi IKEA planavimo 
programa susikurkite norimą 
derinį patys – arba išsirinkite vieną 
iš jau paruoštų ENHET vonios 
kambario derinių. Visus paruoštus 
serijos ENHET derinius galite 
apžiūrėti šios brošiūros 
5-11 puslapiuose. 

Daugiau skaitykite garantijos 
brošiūroje.



2

Turinys

Kaip planuoti .............................................................................................................  3
Kaip derinti ................................................................................................................. 4
Serijos ENHET baldų komplektai .............................................................................. 5
Papildantieji serijos ENHET deriniai ......................................................................... 9
ENHET – visos dalys ir kainos ................................................................................. 12
Rankenėlės ir rankenos baldams ENHET – visos dalys ir kainos ........................ 15
Praustuvai baldams ENHET .................................................................................... 16
Su ENHET derinami maišytuvai .............................................................................. 16
Paslaugos .................................................................................................................. 18



3

Kaip planuoti?

Ką planuojate susidėti?
Visų pirma apsispręskite, kokius daiktus norėsite laikyti 
vonios kambaryje. Taip pat pagalvokite apie tai, kokia veikla 
čia užsiimsite: skalbsite, prausitės po dušu, valysitės dantis, 
atliksite grožio procedūras. Svarbu ir tai, kiek žmonių naudojasi 
vonios kambariu ir kada susidaro spūstys. Įvertinę visa 
tai, susiplanuokite, kiek reikės spintelių ir lentynų, taip pat 
apsvarstykite, ar jums būtų patogesnis sprendimas su stalčiais, 
ar su durelėmis. Pagalvokite ir apie erdvę ant sienos – tai tobula 
vieta lentynoms. Lentynos užima nedaug vietos, bet suteikia 
daugybę erdvės daiktams: higienos reikmenims ar valymo 
priemonėms.

Kiek turite erdvės?
Nuspręskite, kur įsirengsite praustuvo spintelę, ir naująjį vonios 
kambarį planuokite aplink ją. Įvertinkite, ar pakanka vietos prie 
sienos papildomam podėliui – aukštai spintelei ar lentynoms. 
Pasidarykite paprastą brėžinuką: tam turėtumėte žinoti būsimų 
spintelių plotį ir aukštį nuo grindų. Jei vonios kambarys siauras, 
renkantis baldus bus svarbu atsižvelgti į baldų gylį. Siauram 
vonios kambariui galite rinktis 15 arba 30 cm gylio ENHET 
spinteles. Tiksliai išmatuokite, pažymėkite, kur bus dušo zona, ir 
įvertinkite, kiek erdvės užims įvairūs vamzdžiai ir žarnos.

Norite gatavo sprendimo?
Pasirūpinome, kad įsigyti vonios kambario baldų ENHET būtų 
paprasta. Tai galite padaryti tiek svetainėje IKEA.lt, tiek fizinėje 
mūsų parduotuvėje. Siūlome rinktis iš daugybės derinių – tik 
žinokite, ko jums reikia. Siūlome visą derinių įvairovę, nes 
siekiame patenkinti pačius įvairiausius funkcionalumo ir stiliaus 
poreikius. Tiesiog peržiūrėkite šio pirkėjo gido 5-11 puslapį. 
Įsigyti patinkančių gaminių galite parduotuvėje arba internetu 
www.IKEA.lt. 

Norite patys susikurti baldų derinį? Žr. papildomą šiame pirkėjo 
gide pateikiamą informaciją ir atlikite šiuos paprastus veiksmus:

1. Išsirinkite grindinę spintelę 
Serijoje ENHET rasite ir atvirų, ir uždarų sprendimų. Atviros 
konstrukcijos rėmas gali pasitarnauti ir kaip praustuvo 
spintelė, ir kaip papildoma vieta daiktams šalia praustuvo 
spintelės. Taip pat galite rinktis įvairias sienines lentynas – iš 
jų aplink praustuvo spintelę susikurkite dar daugiau erdvės 
daiktams. Atviros grindinės spintelės: 40 ir 60 cm pločio ir 
40 cm gylio. Sieniniai rėmai: 40 ir 60 cm pločio ir 15 cm gylio. 
Siūlome ir aukštų rėmų: 30 cm pločio ir 180 cm aukščio. 
Galite rinktis baltą, antracito ar raudonai oranžinę spalvą. 
Pastarosios spalvos siūlome ne visas funkcijas.  
 
Uždaros medžio pagrindo spintelės gali būti dvejopos: su 
lentyna arba su dviem stalčiais. Taigi rinkitės pagal poreikį. 
Siūlome 40, 60 ir 80 cm pločio grindines spinteles, taip pat 
30 cm pločio ir 180 cm aukščio aukštą spintelę. Galite rinktis 
iš dviejų spalvų grindinių spintelių – baltos ir pilkos. Šie 
uždari sprendimai unikalūs tuo, kad puikiai dera su atvirais 
vonios kambario baldų serijos ENHET rėmais, tad drąsiai 
derinkite ir susikurkite jūsų poreikius puikiai atitinkančius 
baldus.

2. Pasirinkite priedus 
Siūlome platų priedų, pritaikytų atviriems serijos ENHET 
rėmams, asortimentą. Su jais jūsų ENHET sprendimas 
bus dar funkcionalesnis ir praktiškesnis. Ant kabliukų 
susikabinsite rankšluosčius, į serijos SKATTÅN indus 
tvarkingai susidėsite visus makiažo šepetėlius, padėklai 
TAVELÅN labai tiks įvairioms smulkmenoms, kaip antai 
plaukų segtukams ar papuošalams, o sukamoji lentyna 
priglaus nagų lako buteliukus ar skutimosi priemones. 
Su serijos ENHET priedų funkcijomis galite susipažinti                 
14 puslapyje. 

3. Pasirinkite stiliaus išraišką 
Fasadų spalva ir stiliaus išraiška – taip pat labai svarbu. 
Siūlome įvairių fasadų: baltos spalvos, baltai beicuoto 
ąžuolo apdailos, betono rašto, blizgios baltos spalvos, su 
įsprūdinėmis ir įprastomis veidrodinėmis durimis, taigi 
pasirinkimo išties daug – jums tereikia nuspręsti, koks stilius 
jums labiausiai tinka ir patinka.
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Toliau glaustai paaiškinsime, kaip sujungus atskiras dalis gauti norimą 
ENHET vonios kambario derinį. Visos dalys ir kainos pateikiamos 
12-16 puslapiuose. Jei norite peržiūrėti mūsų jau paruoštus sprendimus, 
žr. šio pirkėjo gido 5-11 puslapį arba internete IKEA.lt.

Kaip derinti

Kitos prie šio derinio pridedamos dalys: 
ENHET skersinis kabliukams, 37 cm, balta 104.657.39 1 vnt.
ENHET kabliukas, 6×24 mm, balta, 2 vnt. 004.657.54 2 vnt.
ENHET kabliukas, 120 mm, balta, 2 vnt. 503.343.03 1 vnt.
BILLSBRO rankena, 40 mm, nerūdijančiojo plieno sp., 2 vnt. 603.235.92 1 vnt.
TAVELÅN padėklas, 2 vnt. 504.657.56 1 vnt.

 

1× 
ENHET grindinė  
praustuvo 
spintelė  
su 2 stalčiais  

60×40×60 cm

1× 
ENHET 
stalčiaus fasadas
60×30 cm, 
2 vnt.

2× 
ENHET grindinis 
rėmas su 
lentynomis
40×40×60 cm

1× 
ENHET sieninė 
spintelė su 
2 lentynomis
60×15×7 cm

2× 
ENHET  
veidr. durys 
30×75 cm

2× 
ENHET sieninis 
rėmas su 
lentynomis 
40×15×75 cm

1× 
TVÄLLEN  
viengubas  
praustuvas, 
64×43×5 cm 

1× 
RÄNNILEN 
sifonas

1× 
BROGRUND 
vandens 
maišytuvas

+ + + + + + + + =

Vonios kambario baldai ENHET / TVÄLLEN, 18 dalių 
komplektas, 140×43×65 cm.
Šis derinys 793.376.12 545,99 €
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Serijos ENHET vonios kambario baldų komplektai
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Svarbu! Apšvietimo prekės parduodamos atskirai.

EN B100 – su 64 cm pločio praustuvu.
Tai puikus atvirų ir uždarų daiktų laikymo sprendimų derinys su visomis 
jums reikalingomis funkcijomis. Siūlome su 64 ir 84 cm pločio praustuvais.

Derinys su 64 cm pločio 
praustuvu, į kurį įeina

balta uždara spintelė

baltas rėmas antracito sp. rėmas

Baltos spintelės durys 493.375.81 293 € 293.375.82 293 €
Pilkos įsprūdinės durys — — — —
Ąžuolo rašto durys 593.375.85 299 € — —
Betono imitacijos durys 393.375.86 299 € — —

EN B100 – su 84 cm pločio praustuvu.
Tai puikus atvirų ir uždarų daiktų laikymo sprendimų derinys su visomis jums 
reikalingomis funkcijomis. Siūlome su 64 ir 84 cm pločio praustuvais.

Derinys su 84 cm pločio 
praustuvu, į kurį įeina

balta uždara spintelė

baltas rėmas antracito sp. rėmas

Baltos spintelės durys 993.375.88 322 € 793.375.89 322 €
Pilkos įsprūdinės durys — — — —
Ąžuolo rašto durys 193.375.92 328 € — —
Betono imitacijos durys 993.375.93 328 € — —
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EN B101 – su 43 cm gylio praustuvu.
Tai puikus atvirų ir uždarų daiktų laikymo sprendimų derinys su visomis jums 
reikalingomis funkcijomis. 

Derinys su 64 cm pločio ir 43 cm 
gylio praustuvu, į kurį įeina

balta uždara spintelė
baltas rėmas antracito sp. rėmas

Baltos spintelės durys 393.383.31 392 € 193.383.32 392 €
Pilkos įsprūdinės durys — — — —
Ąžuolo rašto durys 493.383.35 405 € — —
Betono imitacijos durys 293.383.36 405 € — —

EN B102 – su 64 cm pločio praustuvu.
Tai puikus atvirų ir uždarų daiktų laikymo sprendimų derinys su visomis 
jums reikalingomis funkcijomis. Siūlome tik su 64 cm pločio praustuvu.

Derinys su 64 cm pločio 
praustuvu, į kurį įeina

balta uždara spintelė

baltas rėmas antracito sp. rėmas

Baltos spintelės durys 693.374.10 461,58 € 493.376.04 461,58 €
Pilkos įsprūdinės durys — — — —
Ąžuolo rašto durys 793.376.50 501,58 € — —
Betono imitacijos durys 593.376.51 501,58 € — —
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EN B103 – su 64 cm pločio praustuvu.
Tai puikus atvirų ir uždarų daiktų laikymo sprendimų derinys su visomis jums 
reikalingomis funkcijomis. Siūlome su 64 ir 84 cm pločio praustuvais.

Derinys su 64 cm pločio 
praustuvu, į kurį įeina

balta uždara spintelė
baltas rėmas antracito sp. rėmas

Baltos spintelės durys 294.403.29 437 € 093.376.39 437 €
Ąžuolo rašto durys 493.376.42 446 € — —
Betono imitacijos durys 293.376.43 446 € — —
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EN B103 – su 84 cm pločio praustuvu.
Tai puikus atvirų ir uždarų daiktų laikymo sprendimų derinys su visomis jums 
reikalingomis funkcijomis. Siūlome su 64 ir 84 cm pločio praustuvais.

Derinys su 84 cm pločio 
praustuvu, į kurį įeina

balta uždara spintelė
baltas rėmas antracito sp. rėmas

Baltos spintelės durys 193.382.85 472 € 993.382.86 472 €
Ąžuolo rašto durys 393.382.89 486 € — —
Betono imitacijos durys 193.382.90 486 € — —
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Serijos ENHET vonios kambario baldų komplektai
Svarbu! Apšvietimo prekės parduodamos atskirai.
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EN B104 – su 64 cm pločio praustuvu.
Tai puikus atvirų daiktų laikymo sprendimų derinys – gražu pažiūrėti, patogu 
paimti. Siūlome dviejų stiliaus išraiškų: baltos ir antracito.

baltas rėmas antracito sp. rėmas

893.376.35 508,28 € 693.376.36 508,28 €

EN/TV 106 – su 64 cm pločio praustuvu.
Tai puikus atvirų ir uždarų daiktų laikymo sprendimų derinys su visomis jums 
reikalingomis funkcijomis. Siūlome su 64 ir 84 cm pločio praustuvais.

Derinys su 64 cm 
pločio praustuvu, į 
kurį įeina

balta uždara spintelė
baltas rėmas antracito sp. rėmas

Baltos spintelės durys 693.376.55 370 € 693.376.55 370 €
Ąžuolo rašto durys 093.376.58 376 € — —
Betono imitacijos durys 893.376.59 376 € — —

17 cm
(6¾")

60 cm
(23⅝")

102 cm (40⅛")

75
 c

m
 (2

9½
")

65
 c

m
 (2

5⅝
")

23
.5

 c
m

(9
¼

")

43 cm
(16⅞")



7

EN B106 – su 84 cm pločio praustuvu. 
Tai puikus atvirų ir uždarų daiktų laikymo sprendimų derinys su visomis 
jums reikalingomis funkcijomis. Siūlome su 64 ir 84 cm pločio praustuvais.

Derinys su 84 cm pločio 
praustuvu, į kurį įeina

balta uždara spintelė
baltas rėmas antracito sp. rėmas

Baltos spintelės durys 393.383.45 404 € 193.383.46 404 €
Ąžuolo rašto durys 593.383.49 410 € — —
Betono imitacijos durys 393.383.50 410 € — —
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Serijos ENHET vonios kambario baldų komplektai
Svarbu! Apšvietimo prekės parduodamos atskirai.

EN B109 – su 64 cm pločio praustuvu. 
Tai puikus atvirų ir uždarų daiktų laikymo sprendimų derinys su visomis 
jums reikalingomis funkcijomis. Siūlome tik su 64 cm pločio praustuvu.

Derinys su 
64 cm pločio 
praustuvu, į kurį 
įeina

balta uždara spintelė

baltas rėmas antracito sp. rėmas
Baltos spintelės durys 593.376.08 506,99 € 393.376.09 506,99 €
Ąžuolo rašto durys 793.376.12 545,99 € — —
Betono imitacijos durys 593.376.13 545,99 € — —
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EN/TV 107 – su dviem 84 cm pločio praustuvais. 
Tai puikus atvirų ir uždarų daiktų laikymo sprendimų derinys su visomis 
jums reikalingomis funkcijomis. Siūlome tik su 64 cm pločio praustuvais.

Derinys su dviem 84 cm 
pločio praustuvais, į kurį 
įeina

balta uždara spintelė
baltas rėmas antracito sp. rėmas

Baltos spintelės durys 893.383.38 540 € 693.383.39 550 €
Ąžuolo rašto durys 093.383.42 558 € — —
Betono imitacijos durys 893.383.43 558 € — —
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EN B111 – su 64 cm pločio praustuvu.
Tai puikus atvirų daiktų laikymo sprendimų derinys – gražu 
pažiūrėti, patogu paimti. Siūlome trijų stiliaus išraiškų.

baltas rėmas antracito sp. rėmas
293.375.77 290 € 093.375.78 266 €



8

Serijos ENHET vonios kambario baldų komplektai
Svarbu! Apšvietimo prekės parduodamos atskirai.

EN/TV 112 - su 64 cm pločio praustuvu. 
Tai puikus atvirų ir uždarų daiktų laikymo sprendimų derinys su visomis jums 
reikalingomis funkcijomis. Siūlome tik su 64 cm pločio praustuvu.

Derinys su 
64 cm pločio 
praustuvu, į kurį 
įeina

balta uždara spintelė pilka uždara 
spintelė

baltas rėmas antracito sp. rėmas
antracito sp. 
rėmas

Baltos spintelės durys 994.198.43 304,58 € 594.193.69 285,58 € — —
Pilkos sp. durys — — — — 794.198.44 294 €
Ąžuolo rašto durys 494.198.45 313,58 € — — — —
Betono imitacijos durys 294.198.46 313,58 € — — — —

EN/TV 113 - su 64 cm pločio praustuvu. 
Tai puikus atvirų ir uždarų daiktų laikymo sprendimų derinys su visomis jums 
reikalingomis funkcijomis. Siūlome tik su 64 cm pločio praustuvu.

Derinys su 
64 cm pločio 
praustuvu, į kurį 
įeina

balta uždara spintelė pilka uždara 
spintelė

baltas rėmas antracito sp. rėmas
antracito sp. 
rėmas

Baltos spintelės durys 694.199.10 394,58 € 394.193.70 375,58 € — —
Pilkos sp. durys — — — — 494.199.11 410 €
Ąžuolo rašto durys 294.199.12 403,58 € — — — —
Betono imitacijos durys 094.199.13 403,58 € — — — —

EN/TV 114 - su 64 cm pločio praustuvu. 
Tai puikus atvirų ir uždarų daiktų laikymo sprendimų derinys su visomis jums 
reikalingomis funkcijomis. Siūlome tik su 64 cm pločio praustuvu.

Derinys su 
64 cm pločio 
praustuvu, į kurį 
įeina

balta uždara spintelė pilka uždara 
spintelė

baltas rėmas antracito sp. rėmas
antracito sp. 
rėmas

Baltos spintelės durys 394.199.16 445,58 € 194.193.71 431,58 € — —
Pilkos sp. durys — — — — 194.199.17 464 €
Ąžuolo rašto durys 994.199.18 463,58 € — — — —
Betono imitacijos durys 794.199.19 463,58 € — — — —
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ENHET sprendimai išsiskiria paprastumu, jie puikai tinka, 
kai tenka keisti arba atnaujinti namus pasikeitus gyvenimo 
aplinkybėms. Kad ir kokios tos aplinkybės, tvarkytis su 
kasdieniais rūpesčiais daug paprasčiau, kai daiktus galima rasti 
jiems skirtoje vietoje, ypač jei grindų ploto nedaug. Būtent todėl 
ir sukūrėme papildančiuosius derinius, kuriuos galima pridėti 

prie jau esamų serijos ENHET baldų ir taip įrengti daugiau vietos 
daiktams, pavyzdžiui, skalbimo reikmenims. Išsirinkite tą, kuris 
geriausiai atitiks jūsų poreikius ir padės vonios kambario erdvę 
išnaudoti efektyviausiai.
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Papildantieji serijos ENHET deriniai
Svarbu! Apšvietimo prekės parduodamos atskirai.

ENHET A100 sieninis derinys, 60×30×255 cm.
Netvarka pasislėps už durelių, o lentynose susidėsite tai, kas gražu. Aukšta spintelė 
– daugybė vietos rankšluosčiams ir valikliams, o erdvės beveik neužima. Protingas 
sieninis sprendimas puikiai tinka mažam vonios kambariui. Atviras ant sienos 
kabinamas rėmas su 2 lentynomis tiks dažniau naudojamiems daiktams susidėti. 
Prireikus galite lengvai pridėti serijos ENHET priedų – kad tilptų dar daugiau.
Derinys, į kurį įeina baltas rėmas antracito sp. rėmas
Baltos spintelės durys 293.314.05 246 € 293.314.53 250 €
Pilkos įsprūdinės durys 893.314.07 260 € 793.314.17 260 €
Ąžuolo rašto durys 093.314.11 258 € — —
Betono imitacijos durys 893.314.12 258 € 593.314.18 258 €

ENHET A102 sieninis derinys, 60×30×150 cm. 
Šis derinys tinkamas šiukšliadėžėms arba skalbimo mašinai. Atviras sieninis rėmas 
leidžia sumaniai išnaudoti erdvę po spintele. Patogu susidėti įvairius buteliukus ir 
kitus dažnai naudojamus daiktus. Erdvė po atviru rėmu puikia tinka rankšluosčiams 
sukabinti, šiukšliadėžei ar vežimėliui pastatyti. Šį derinį pritaikysite ir skalbimo 
kambaryje – pakaks vietos ir skalbimo mašinai, ir skalbimo priemonėms. Į derinį taip 
pat įeina sukamoji lentyna ENHET, kurioje itin patogu susidėti smulkesnius reikmenis.
Derinys, į kurį įeina baltas rėmas antracito sp. rėmas
Baltos spintelės durys 293.314.34 105 € 693.314.65 109 €
Pilkos įsprūdinės durys 593.314.56 112 € 093.314.68 114 €
Ąžuolo rašto durys 593.314.61 112 € — —
Betono imitacijos durys 193.314.63 112 € 893.314.69 112 €

ENHET A101 sieninis derinys, 120×30×150 cm.
Netvarka pasislėps už durelių, o lentynose susidėsite tai, kas gražu. Aukšta spintelė 
– daugybė vietos rankšluosčiams ir valikliams, o erdvės beveik neužima. Protingas 
sieninis sprendimas puikiai tinka mažam vonios kambariui. Atviras ant sienos 
kabinamas rėmas su 2 lentynomis tiks dažniau naudojamiems daiktams susidėti. 
Prireikus galite lengvai pridėti serijos ENHET priedų – kad tilptų dar daugiau.
Derinys, į kurį įeina baltas rėmas antracito sp. rėmas
Baltos spintelės durys 293.314.34 105 € 793.314.55 215 €
Pilkos įsprūdinės durys 593.314.56 112 € 893.314.50 225 €
Ąžuolo rašto durys 593.314.61 112 € — —
Betono imitacijos durys 193.314.63 112 € 693.314.51 223 €
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ENHET A112 derinys skalbimo zonai, 90×30×180 cm.
Tai puikus atvirų ir uždarų daiktų laikymo sprendimų derinys – ir kartu praktiškas 
kampelis skalbimo mašinai bei skalbinių krepšiui. Šį skalbimo zonos sprendimą galite 
pritaikyti tiek skalbimo ar vonios kambaryje, tiek virtuvėje. Sieninėse spintelėse 
tvarkingai susidėsite rankšluosčius ir kitą namų tekstilę, valymo ir pan. priemones. 
Podėliui išnaudojant sieninę erdvę, daugiau vietos liks ant grindų – čia pastatysite 
skalbimo mašiną ir skalbinių krepšį. Atviras sieninis rėmas patogus tuo, kad skalbimo 
priemonės visada bus po ranka. Prireikus galite lengvai pridėti serijos ENHET priedų 
– kad tilptų dar daugiau.

Derinys, į kurį įeina baltas rėmas antracito sp. rėmas
Baltos spintelės durys 193.315.09 196 € 493.315.03 200 €
Pilkos įsprūdinės durys 393.315.08 208 € 893.315.01 205 €
Ąžuolo rašto durys 293.315.04 208 € — —
Betono imitacijos durys 993.315.05 208 € 593.314.99 208 €
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ENHET A114 derinys skalbimo zonai, 120×30×150 cm. 
Šiame derinyje yra erdvės skalbiniams džiovinti. Šį skalbimo zonos sprendimą galite 
pritaikyti tiek skalbimo ar vonios kambaryje, tiek virtuvėje. Atviras sieninis rėmas 
puikai tinka rankšluosčiams ir kitiems dažniau naudojamiems daiktams susidėti. O 
uždarose sieninėse spintelėse galėsite laikyti valymo ir skalbimo priemones. Erdvėje 
po spintele ir sieniniu rėmu tilps skalbimo mašina ir skalbinių krepšys. Jei norite, 
galite pridėti skersinį su kabliukais – bus kur džiovinti skalbinius (parduodama 
atskirai).

Derinys, į kurį įeina baltas rėmas antracito sp. rėmas
Baltos spintelės durys 893.314.88 161 € 193.314.82 165 €
Pilkos įsprūdinės durys — — 593.314.80 170 €
Ąžuolo rašto durys 993.314.83 168 € — —
Betono imitacijos durys 793.314.84 168 € 793.314.79 168 €

Papildantieji serijos ENHET deriniai
Svarbu! Apšvietimo prekės parduodamos atskirai.

32 cm
(12 ⅝")

60 cm
 (23 ⅝")

18
0 

cm
 (7

0 
⅞

")

30 cm
(11 ¾")

ENHET A115 sieninis derinys, 60×30×180 cm. 
Aukšta spintelė – daugybė vietos rankšluosčiams ir valikliams, kuriuos naudojate 
rečiau. Atviras ant sienos kabinamas rėmas tiks dažniau naudojamiems daiktams 
susidėti. Į šį derinį taip pat įeina kabamoji lentyna ENHET – dar daugiau tvarkos 
ir galimybė įsirengti podėlį tarp atvirų serijos ENHET rėmo lentynų. Puikiai tinka 
mažesniems rankšluosčiams ir kitoms vonios kambario smulkmenoms. 

Derinys, į kurį įeina baltas rėmas antracito sp. rėmas
Baltos spintelės durys 993.314.78 204 € 093.314.73 208 €
Pilkos įsprūdinės durys — — 493.314.71 213 €
Ąžuolo rašto durys 593.314.75 211 € — —
Betono imitacijos durys 893.314.74 211 € 293.314.67 211 €
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ENHET A116 sieninis derinys, 80×30×150 cm.
Netvarka pasislėps už durelių, o lentynose susidėsite tai, kas gražu. Sieninėje 
spintelėje užtektinai vietos rankšluosčiams ir valikliams. Atviras ant sienos kabinamas 
rėmas tiks dažniau naudojamiems daiktams susidėti. Erdvė po atviru rėmu puikiai 
tinka rankšluosčiams sukabinti, šiukšliadėžei, suoliukui ar vežimėliui pastatyti. Šį 
derinį pritaikysite ir skalbimo kambaryje – pakaks vietos ir skalbimo mašinai, ir 
skalbimo priemonėms. Į derinį taip pat įeina sukamoji lentyna ENHET, kurioje itin 
patogu susidėti smulkesnius daiktus, pavyzdžiui, plaukų priežiūros priemones. 
Prireikus galite lengvai pridėti ir kitų serijos ENHET priedų – kad tilptų dar daugiau.

Derinys, į kurį įeina baltas rėmas antracito sp. rėmas
Baltos spintelės durys 993.314.64 130 € 493.314.52 134 €
Pilkos įsprūdinės durys 393.314.62 137 € 093.314.49 139 €
Ąžuolo rašto durys 993.314.59 137 € — —
Betono imitacijos durys 393.314.57 137 € — —
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ENHET A117 sieninis derinys, 120×30×225 cm. 
Šis atvirų ir uždarų daiktų laikymo sprendimų derinys ne tik padės įveikti netvarką, 
bet ir gražiai atrodys. Sieninėje spintelėje daug vietos maisto produktams, 
virtuviniams rankšluosčiams ir švaros priemonėms. Atviras sieninis rėmas – puikiai 
išnaudota erdvė tarp spintelių. Čia susidėkite stiklainius, buteliukus ir įvairius dažniau 
naudojamus daiktus. Praktiška, nes šį serijos ENHET baldų derinį bet kada galite 
papildyti norimais serijos ENHET priedais.

Derinys, į kurį įeina baltas rėmas antracito sp. rėmas
Baltos spintelės durys 493.314.47 303 € 993.314.35 315 €
Pilkos įsprūdinės durys 693.314.46 339 € 093.314.25 345 €
Betono imitacijos durys 793.314.41 339 € 393.314.24 339 €
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Papildantieji serijos ENHET deriniai
Svarbu! Apšvietimo prekės parduodamos atskirai.
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ENHET A118 sieninis derinys, 30×30×180 cm. 
Šis aukštas atviras rėmas – geriausias pasirinkimas siaurai erdvei. Užtektinai vietos 
daiktams, lengva prieiti, patogu pasiekti. Praktiškas sprendimas, kai reikia nemažo 
podėlio, bet nesinori arba nėra galimybės užimti didelio grindų ploto. Krepšiai, 
rankšluosčiai, ir įvairūs dažniau naudojami reikmenys bus ir gerai matomi, ir lengvai 
pasiekiami. Šiame derinyje yra ir kabamoji lentyna ENHET, leidžianti išnaudoti 
erdvę tarp dviejų atviro rėmo ENHET lentynų. Tinka higienos reikmenims, plaukų 
džiovintuvui, rankšluosčiams laikyti. 

Derinys, į kurį įeina baltas rėmas antracito sp. rėmas
593.314.23 94 € 393.314.19 94 €
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Uždaros spintelės
ENHET sieninė spintelė su 2 lentynomis. Sieninėje 
spintelėje ypač patogu laikyti įvairius buteliukus ir dėžutes 
– ir jie gerai matyti. Durelių ENHET fasadus išsirinkite pagal 
skonį. Sieninė spintelė su 2 lentynomis leidžia sumaniai 
išnaudoti sienos erdvę, dažnai naudojami daiktai bus visada 
po ranka.
60×15×75 cm
Balta 204.404.56 35 €
Pilka 404.404.55 35 €
80×15×75 cm
Balta 404.404.41 40 €
Pilka 304.404.51 40 €

ENHET sieninė spintelė su 2 lentynomis. Sieninėje 
spintelėje ypač patogu laikyti įvairius buteliukus ir dėžutes 
– ir jie gerai matyti. Durelių ENHET fasadus išsirinkite 
pagal skonį. Uždari daiktų laikymo sprendimai kurią ramią, 
vientisą atmosferą.
40×30×75 cm
Balta 104.404.28 30 €
60×30×75 cm
Balta 504.404.12 35 €
80×30×75 cm
Balta 604.404.16 45 €

ENHET aukšta spintelė su 4 lentynomis. Aukštoje 
spintelėje telpa daug daiktų, bet ji pati užima visai nedaug 
vietos ant grindų. Ši aukšta spintelė su 4 lentynomis – 
daugybė vietos rankšluosčiams ir valikliams. Protingas 
sieninis sprendimas puikiai tinka mažam vonios kambariui.
30×30×180 cm
Balta 104.404.52 75 €

Pilka 204.404.42 75 €

ENHET grindinė praustuvo spintelė su lentyna. Ši 
spintelė su lentyna puikiai telpa po praustuvu. Ant lentynos 
susidėsite rankšluosčius ir higienos reikmenis, kurių gausa 
dažnai sukelia netvarką. Gera turėti daug vietos daiktams – 
o už spintelės tilps ir vamzdžiai su žarnomis.
60×40×60 cm
Balta 304.404.65 55 €
Pilka 904.404.72 55 €
80×40×60 cm
Balta 704.404.68 60 €
Pilka 704.404.73 60 €

ENHET grindinė praustuvo spintelė su 2 stalčiais. 
Šios spintelės viršutinėje dalyje galite patogiai susidėti 
makiažo priemones ir higienos reikmenis, o apatinėje 
– rankšluosčius. Už spintelės nugaros palikta vietos 
vamzdžiams ir žarnoms, tačiau vietos stalčiuje dėl to nė kiek 
ne mažiau. 
60×40×60 cm
Balta 804.405.09 70 €
Pilka 604.405.10 70 €
80×40×60 cm
Balta 804.405.14 80 €
Pilka 204.405.12 80 €

Spintelių kojelės
Su kojelėmis grindinė spintelė bus stabilesnė. 23,5 cm aukščio kojelės spintelę kiek 
paaukština, todėl patogiau. Galite rinktis baltos arba antracito spalvos – kuri labiau 
tinka prie jūsų pasirinktos ENHET spintelės. Kojelės reguliuojamo aukščio: nuo 22 iki 
24,5 cm (tai svarbu, kai grindys nelygios).

ENHET spintelės kojelės, 23,5 cm, 2 vnt. 

Balta 704.490.20 10 €

Antracito sp. 504.490.21 10 €

ENHET – visos dalys ir kainos

Pasirinkę seriją ENHET galite nesunkiai susikurti visiškai naują 
sprendimą vonios kambariui. Baldams surinkti tereikia kaiščių: 
tai paprasta, o sujungimų beveik nematyti. Fasadus galite 
pasirinkti savo nuožiūra – kaip jums gražiau, kaip labiau tinka. 
Kojelės gali likti matomos arba galite jas paslėpti už cokolio, kad 
baldas atrodytų vientisesnis, o jo priežiūra būtų paprastesnė.
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Spintelių ENHET fasadai
ENHET durelės, balta. 
Balti fasadai kuria švaros, tvarkos ir naujumo įspūdį. Juos 
lengva derinti su visų kitų spalvų akcentais.  Tai – stilingas ir 
džiuginantis pasirinkimas.
Durelės
30×60 cm 104.521.62 11 €
40×60 cm 304.521.56 13 €
40×75 cm 304.521.61 10 €
30×180 cm 204.521.66 25 €

stalčiaus fasadas
60×30 cm 804.521.68 15 €
80×30 cm 904.521.58 15 €

ENHET durelės, ąžuolo raštas. 
Sėkmingas derinys: plėvelė atspari drėgmei, įbrėžimams ir 
įvairiems stuktelėjimams, ją lengva valyti, o medienos raštas 
skleidžia jaukumą ir pagyvina bendrą vaizdą.
Durelės
30×60 cm 504.576.43 13 €
40×60 cm 004.576.45 15 €
40×75 cm 804.576.46 15 €
30×180 cm 304.576.44 30 €

Stalčiaus fasadas
60×30 cm 604.576.52 20 €
80×30 cm 704.576.56 25 €

ENHET durelės, pilkas rėmas. 
Pilkos spalvos pagrindas kuria šiltą ir jaukią atmosferą. 
Tobula, jei norite ramios spalvos, prie kurios tinka viskas. 
Stilių – modernų arba tradicinį – pasirinkite patys.
Durelės
30×60 cm 804.576.65 13 €
40×60 cm 404.576.67 15 €
30×180 cm 604.576.66 30 €

Stalčiaus fasadas
60×30 cm 004.576.74 20 €
80×30 cm 504.576.76 25 €

ENHET durelės, betono imitacija. 
Idealus variantas, jei ieškote modernaus, industrinio 
stiliaus ir jaukumo derinio. Betono rašto plėvele padengtas 
paviršius tvirtas ir lengvai valomas.
Durelės
30×60 cm 504.576.95 13 €
40×60 cm 104.576.97 15 €
30×180 cm 304.576.96 30 €

Stalčiaus fasadas
60×30 cm 504.577.04 20 €
80×30 cm 004.577.06 25 €

ENHET durelės, veidrodinės. 
Tai visada puikus pasirinkimas: paprasta sieninė spintelė 
gali virsti tobulu veidrodžiu virš praustuvo, paslėpsiančiu 
viską, kas spintelės viduje, ir užtikrinsiančiu, kad kiekvieną 
rytą atrodytumėte gerai.
Durelės
30×75 cm 504.577.37 25 €
40×75 cm 904.577.35 30 €

ENHET – visos dalys ir kainos
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ENHET – visos dalys ir kainos

Atviri rėmai
ENHET sieninis rėmas su lentynomis, 15 cm gylio.

40×15×75 cm
Balta 704.489.35 40 €
Antracito sp. 304.489.37 40 €
60×15×75 cm
Balta 004.489.67 45 €
Antracito sp. 804.489.68 45 €

ENHET aukštas rėmas su lentynomis.

30×30×180 cm
Balta 404.489.46 85 €
Antracito sp. 204.489.47 85 €

ENHET grindinis rėmas su lentynomis. 

40×40×60 cm
Balta 604.489.50 50 €
Antracito sp. 404.489.51 50 €
60×40×60 cm
Balta 804.489.73 55 €
Antracito sp. 604.489.74 55 €

ENHET grindinis praustuvo rėmas. 

60×40×60 cm
Balta 404.644.70 60 €
Antracito sp. 204.644.71 60 €

ENHET atviro rėmo kojelės, 23,5 cm, 2 vnt. Kojelės suteiks 
atviriems grindiniams rėmams grakštumo, sukurs lengvumo 
įspūdį. Skirta naudoti su 40 ir 60 cm gylio ir 60 cm aukščio 
atvirais grindiniais rėmais ENHET. 23,5 cm aukščio kojelės 
spintelę kiek paaukština, todėl patogiau. Galite rinktis prie 
grindinio rėmo derančios spalvos, kad papildytų kambario 
interjerą. Kojelės reguliuojamo aukščio: nuo 22 iki 24,5 cm 
(tai svarbu, kai grindys nelygios).
Balta 004.599.13 10 €
Antracito sp. 804.599.14 10 €

Atvirų rėmų ENHET rėmai
ENHET kabamoji lentyna, 26×28×15 cm. Kabamoji lentyna 
atviram rėmui ENHET suteiks papildomo funkcionalumo. 
Ja pagal poreikį padalysite podėlio erdvę, patogios vietos 
daiktams bus dar daugiau. Tiesiog prikabinkite kabamąją 
lentyną prie griovelių atviro rėmo šonuose – tarp dviejų 
spintelių arba po sieniniu rėmu. Nereikia nei grąžto, nei 
kitokių įrankių. Puikiai tinka grožio priemonėms ar mažiems 
rankšluostukams susidėti.
Antracito sp. 704.657.55 9 €

ENHET sukamoji lentyna, 40×21 cm. Pavargote ieškoti 
vis kažkur dingstančių daiktų? Problemą lengvai išspręsite 
įsirengę šią praktišką sukamąją lentyną. Tiesiog pritvirtinkite 
ją ant bet kurio atviro rėmo ENHET. Dėl gerai apgalvoto 
lentynos dizaino tai padaryti itin lengva. Norint susirasti 
ir pasiekti reikiamą daiktą, lentyną pakaks pasukti. Labai 
patogus sprendimas nagų lako buteliukams ar skutimosi 
reikmenims pasidėti.
Antracito sp. 204.657.34 9 €

ENHET kabliukai, 6×24 mm, 2 vnt. Kabliukai – paprastas 
ir praktiškas būdas daiktams laikyti. Erdvė ta pati, o vietos 
daiktams – daugiau. Burtai? Tikrai ne – tik sukabinkite juos 
į griovelius, esančius po atviru rėmu ENHET. Nuostabu, 
nes nereikia gręžti. Kabliukus galite kabinti ir ant skersinio 
(parduodamas atskirai). Su kabliukais neišnaudota erdvė 
taps praktiška daiktų laikymo vieta. Tiks ir mažiems, ir 
dideliems rankšluosčiams. Papildomai įsigykite indelių 
SKATTÅN – juose patogiai susidėsite dantų šepetėlius, 
makiažo priemones.
Balta 004.657.54 1 €
Antracito sp. 604.657.51 1 €

ENHET skersinis kabliukams. Po atviru ENHET rėmu įrengę 
skersinį, erdvę galėsite išnaudoti dar prasmingiau. Ant 
skersinio sukabinsite ir kabliukus, ir indelius – neprireiks 
nei grąžto, nei kitokių įrankių. Rinkitės labiausiai tinkančią ir 
patinkančią spalvą. Su kabliukais ENHET ir indeliais SKATTÅN 
vonios kambaryje tvarkingai susidėsite viską nuo dantų 
šepetėlių iki papuošalų.
37 cm
Balta 104.657.39 4 €
Antracito sp. 704.657.36 4 €
57 cm
Balta 504.657.42 5 €
Antracito sp. 704.657.41 5 €

SKATTÅN indas, 12×34 cm. Užuot daiktus laikę stalčiuose, 
viską nuo makiažo šepetėlių iki aksesuarų galite turėti čia 
pat, po ranka. Indą tereikia užkabinti ant kabliuko iš bet 
kurios atviro rėmo ENHET pusės arba po rėmu. Iki tol tuščia 
neišnaudota erdvė taps patogia papildoma vieta daiktams.  
Smulkmenas susidėjus į indelius, padaugės vietos ant 
vonios kambario spintelių ar stalviršių.

304.657.57 1,29 €

TAVELÅN padėklas, 2 vnt. Šie dekoratyvūs padėklai – puiki 
vieta smulkmenoms, net ir pačioje mažiausioje erdvėje. 
Galima dėti vieną ant kito. Puikiai telpa į atvirtus sieninius 
rėmus ENHET (15 ir 30 cm gylio), bet galite naudoti, kur 
patinka: ant stalviršio, spintelėje ar stalčiuje. Dekoratyvus, 
praktiškas ir lengvas, tad paprasta perkelti iš vienos vietos 
į kitą. Šie padėklai gaminami iš bambuko – patvarios 
atsinaujinančiosios medžiagos. Nebijo drėgmės, vandens 
purslų.

504.657.56 12,99 €

ENHET kabamasis veidrodis rėmui, 25×4,5×75 cm. Šį 
veidrodį paprasta pritvirtinti prie atvirų sieninių rėmų ENHET 
(15 cm gylio), tad džiaugtis atvaizdu jame galėsite ilgai 
netrukę. Norint pasiekti daiktus, veidrodį tereikia pastumti 
į šoną. Veidrodį galite stumti ir į vieną, ir į kitą pusę, tad 
pagalvokite, ką norėsite už jo paslėpti, ir ką atversite.

404.490.74 30 €
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GUBBARP baltos spalvos plastikinės rankenėlės ir rankenos 
atrodo paprastai ir šiuolaikiškai, dera prie skirtingų durelių 
ir stalčių fasadų. 
GUBBARP rankenėlės, 2 vnt.
21 mm
Balta 803.364.33 1 €
GUBBARP rankenos, 2 vnt. 
116 mm
Balta 003.364.32 1 €

BILLSBRO rankenos – aiškių linijų, minimalistinio dizaino, 
atrodo šiuolaikiškai.
BILLSBRO rankenos, 2 vnt. 
40 mm
Balta 203.343.14 3 €
120 mm
Balta 503.343.03 5 €
Nerūdijančiojo plieno sp. 703.236.00 5 €
320 mm 
Balta 603.343.12 8 €
Nerūdijančiojo plieno sp. 503.235.97 8 €
520 mm
Balta 503.343.17 10 €
Nerūdijančiojo plieno sp. 403.235.93 10 €
720 mm
Balta 103.343.19 13 €

Nerūdijančiojo plieno sp. 703.235.96 13 €

BAGGANÄS rankenėlės ir rankenos – aiškių linijų, atrodo 
šiuolaikiškai. Siūlome juodos, žalvario ir nerūdijančiojo 
plieno spalvos, taigi rinkitės jums labiausiai patinkančias ir 
tinkančias.
BAGGANÄS rankenėlės, juoda, 2 vnt. 
20 mm
Juoda 103.384.16 5 €
Žalvario sp. 803.384.08 5 €
Nerūdijančiojo plieno sp. 103.384.21 5 €
BAGGANÄS rankenėlės, 2 vnt.
21 mm
Juoda 903.384.17 5 €
Žalvario sp. 003.384.12 5 €
Nerūdijančiojo plieno sp. 903.384.22 5 €
BAGGANÄS rankenos, 2 vnt.
143 mm
Juoda 803.384.13 6 €
Žalvario sp. 003.384.07 6 €
Nerūdijančiojo plieno sp. 703.384.18 6 €
335 mm
Juoda 603.384.14 9 €
Žalvario sp. 203.384.11 9 €
Nerūdijančiojo plieno sp. 503.384.19 9 €

ENERYDA rankenėlių ir rankenų yra įvairių formų ir spalvų 
– visos tradicinio stiliaus. Galite rinktis iš chromuotų, juodų 
arba žalvario spalvos.

BAGGANÄS rankenėlės, 2 vnt. 
20 mm
Juoda 303.475.04 5 €
Žalvario sp. 203.475.09 5 €
Chromuotos 503.475.03 5 €
27 mm 
Juoda 803.475.06 5 €
Žalvario sp. 403.475.08 5 €
chromuotos 003.475.10 5 €
ENERYDA rankenėlės, 2 vnt.
35 mm
Juoda 003.475.05 6 €
Žalvario sp. 603.475.07 6 €
Chromuotos 803.475.11 6 €
ENERYDA rankenos, 2 vnt.
89 mm
Juoda 503.475.17 6 €
Žalvario sp. 903.475.15 6 €
Chromuotos 403.475.13 6 €
ENERYDA rankenos, 2 vnt.
112 mm
Juoda 703.475.16 7 €
Žalvario sp. 203.475.14 7 €
Chromuotos 603.475.12 7 €

HACKÅS rankenėlės ir rankenos malonios paliesti, patogios 
suimti ir puikiai tinka kuriant modernų interjerą.
HACKÅS rankenėlės, 2 vnt. 
15 mm
Balta 604.086.85 3 €
Antracito sp. 803.397.90 3 €
HACKÅS rankenos, 2 vnt.
100 mm
Balta 304.086.82 6 €
Antracito sp. 303.424.79 6 €
300 mm
Balta 104.086.83 9 €
Antracito sp. 503.424.78 9 €

HISHULT rankenėlės ir rankenos pagamintos iš švelniai 
užapvalinto balto porceliano. Jas patogu suimti, o namams 
jos suteikia subtilaus tradicinio žavesio.
HISHULT rankenėlės, porcelianas, 2 vnt. 
23 mm
Balta 202.731.41 3 €

Rankenėlės ir rankenos baldams ENHET – visos dalys ir 
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Praustuvai baldams ENHET

Su ENHET derinami maišytuvai

TVÄLLEN vieno dubens praustuvas, keramika. 

64×43×5 cm 504.508.25 70 €
84×43×5 cm 304.508.26 80 €

BROGRUND vandens maišytuvas su dugno vožtuvu. 

Chromuotas žalvaris 603.430.81 79 €

ENSEN vandens maišytuvas su dugno vožtuvu.

Chromuotas žalvaris 602.813.80 49 €
      

PILKÅN vandens maišytuvas su dugno vožtuvu. 

Chromuotas žalvaris 504.003.26 49 €

      

SALJEN vandens maišytuvas be dugno vožtuvo.

ABS plastikas 403.854.92 25 €

 

Visi mūsų vandens maišytuvai taupo vandenį ir energiją, nes 
visuose juose įrengtas vandens srovę mažinantis, bet spaudimą 
išlaikantis mechanizmas.

Keraminiai praustuvai mėgstami dėl savo dailių aptakių formų ir 
patvarumo. Gaminame juos iš aukščiausios kokybės medžiagų, 
todėl drąsiai suteikiame 10 metų garantiją. 

GLYPEN vandens maišytuvas su dugno vožtuvu.

Chromuotas žalvaris 304.423.65 49 €     





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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