
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.

Mažiau planavimo, daugiau gyvenimo
Baldų komplektą ENHET paprasta nusipirkti ir prireikus papildyti ar 
performuoti. Galite rinktis iš mūsų paruoštų derinių arba susikurti 
savo. Dalims sujungti nereikia specialių įrankių, todėl visas kelias nuo 
baldų įsigijimo iki įsirengimo yra ypač lengvas.

Baldų ENHET žaismingumas ir spalvų pasirinkimas leidžia atsiskleisti 
asmenybei. Jei pasirinksite atvirų ir uždarų baldų komplektą, tuo dar 
labiau įsitikinsite, nes vienus daiktus galėsite laikyti atvirai, o kitus – už 
durelių. Ankšta virtuvė taip pat ne problema, nes baldai ENHET yra 
skirtingo pločio ir gylio.

Apie sąlygas skaitykite garantijos 
buklete.

Pirkėjo gidas

ENHET
sisteminiai virtuvės baldai
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Virtuvė pagal jūsų norus

Tinkamai įrengta virtuvė yra tokia, kurioje norisi būti.  
Jei įsirenginėjate iš pagrindų, pagalvokite, kaip kuo geriau 
išnaudoti turimą erdvę, kur reikia spintelių, o kur patogiau 
būtų atviros lentynos. Visos idėjos turėtų kilti iš jūsų asmeninės 
patirties ir poreikių.

1. Kilnojamąją kaitlentę galima pakabinti ant atviro rėmo 
šono įrengto kabliuko, kad neužimtų vietos ant stalo, kai 
nenaudojama. 

2. Ant lentynų po kaitlente patogu laikyti puodus, keptuves, 
smulkius buitinius prietaisus. 

3. Šalia pastatykite šaldytuvą arba įrenkite skalbyklę.

4. Stalčiuose ypač patogu laikyti virtuvinius reikmenis, ne tik 
smulkius, bet ir stambius, tokius kaip didelis puodas. Stalčiai 
ištraukiami beveik iki galo, tad gerai matysite ir lengvai 
pasieksite juose esančius daiktus. Naudodami įrankių dėklus, 
lėkščių laikiklius ir dėžutes lengviau išlaikysite tvarką.

5. Vietą spintelėje po plautuve geriausiai išnaudosite, įrengę 
atliekų rūšiavimo derinį HÅLLBAR.

6. Skersinio su kabliukais ENHET ir indelių SKATTÅN derinys 
leidžia išnaudoti kiekvieną tarp baldų esančios sienos 
centimetrą ir padaryti daugiau vietos ant stalviršio.

7. Puodelius arba prieskonius galite laikyti ant sukamosios 
lentynos ENHET.

8. Įstatomosios lentynos ENHET kabinamos tarp atviro rėmo 
lentynų, kad jame tilptų dar daugiau daiktų.
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Papildomi deriniai

Sukurkite vietos veikloms
Virtuvė – namų širdis, todėl joje turėtų derėti grožis ir 
funkcionalumas. Baldų komplektą ENHET lengvai papildysite, 
kad tiktų ne tik maistui ruošti, bet ir valgyti, bendrauti.

Produktams ir daiktams laikyti
Nedidelės erdvės skatina kūrybiškus sprendimus.  
Be to, maža virtuvė irgi gali būti tvarkinga, jauki, neperkauta. 
Tereikia pasirinkti tinkamą baldų komplektą, pavyzdžiui, 
iš spintelių, kurios paslėps sukuistus daiktus, ir atvirų 
lentynų. Papildomai galite įsigyti sieninių rėmų dažniausiai 
naudojamiems daiktams laikyti po ranka arba aukštų spintelių, 
nes jose telpa daug, bet jos pačios užima mažai vietos.

Ruošai 
Kuo didesnis stalviršis, tuo patogiau ruošti maistą. Jei renkatės 
baldus ENHET, virtuvės komplektą galėsite papildyti keliais, 
papildomą darbinį paviršių, suteikiančiais baldais. Vienas tokių 
baldų yra virtuvės sala. Ji tinka ne tik produktams iškrauti ar 
ruošti, bet ir virtuviniams reikmenims laikyti. Spintelės ir atviri 
rėmai ENHET taip pat gali būti naudojami kaip papildomas 
darbinis paviršius. Jei reikia kažkur laikyti kilnojamąją kaitlentę 
ar kavos virimo aparatą, sprendimas yra. 

Poilsiui ir bendravimui
Virtuvė gali būti patogi ir jauki, nepaisant dydžio. Virtuvės 
sala ENHET yra puikus baldų komplekto papildymas, nes 
tarnauja kaip stalas, prie kurio prisėdę tiek greitai užkąsite, tiek 
pavakarosite su šeima ar draugais. Pažaiskite skirtingo gylio 
rėmais, kad būtų patogu pristumti kėdes.

Virtuvės komplektas ENHET su papildomomis dalimis ENHET
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Išsirinkti bus lengviau, žinant, kokio dydžio spinteles bei rėmus ENHET siūlome. Čia galite matyti 
dydžių informaciją, o kituose puslapiuose rasite išsamius visų dalių aprašymus ir kainas.

Pritaikykite savo namams

Spintelės

Aukšta spintelė su  
lentynomis
A180 cm 
P30×G30 cm

Sieninė spintelė su lentynomis
A75 cm
P60×G15 cm  P40×G30 cm 
P80×G15 cm  P60×G30 cm 
                    P80×G30 cm 

Sieninė spintelė su lentynomis
A60 cm
P60×G30 cm

Grindinė spintelė su  
lentynomis
A75 cm 
P40×G60 cm
P60×G60 cm
P80×G60 cm

Grindinė spintelė su 
3 stalčiais
A75 cm
P40×G60 cm
P60×G60 cm
P80×G60 cm

Grindinė orkaitės spintelė
A75 cm 
P60×G60 cm
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Atviri rėmai

Grindinė plautuvės spintelė
A75 cm
P60×G60 cm

Aukštas rėmas su lentynomis
A180 cm
P30×G30 cm
P60×G30 cm

Grindinis rėmas su lentynomis
A75 cm
P40×G60 cm
P60×G60 cm

Sieninis rėmas su lentynomis
A75 cm
P40×G15 cm  P40×G30 cm 
P60×G15 cm  P60×G30 cm
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ENHET: visos dalys ir jų kainos

Spintelės

ENHET sieninė spintelė su lentyna, 60×30×60 cm. 
Sieninėje spintelėje ypač patogu laikyti dažnai naudojamus 
daiktus, pavyzdžiui, prieskonius, sausus maisto produktus.
Galima įrengti virš sieninio gartraukio, viename lygyje su 
75 cm aukščio sieninėmis spintelėmis ENHET. Pakabinus 
virš gartraukio, atsiranda daugiau vietos daiktams laikyti 
virtuvėje.
Balta 904.404.29 35 €

ENHET sieninė spintelė su 2 lentynomis. Sieninėje 
spintelėje su dviem lentynomis daiktai bus po ranka, 
sumaniai išnaudosite laisvą sienos plotą. Papildomai reikia 
įsigyti dvejas įprastas arba veidrodines dureles ENHET.
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. Sieninė spintelė 
ENHET idealiai tinka buteliams ir stiklainiams laikyti, juos 
gerai matysite. Fasadus galite pasirinkti savo nuožiūra.
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 ENHET telpa daug daiktų, bet ji pati užima 
visai nedaug vietos ant grindų; dureles galite rinktis savo 
nuožiūra.
30×30×180 cm
Balta 104.404.52 75 €
Pilka 204.404.42 75 €

ENHET grindinė spintelė su lentyna. Sisteminiai baldai 
ENHET idealiai tinka virtuvei. Spintelėje su lentyna patogu 
laikyti puodus, dubenis, smulkius buitinius prietaisus. 
Dureles renkatės jūs.
40×60×75 cm
Balta 104.404.14 35 €
60×60×75 cm
Balta 204.404.23 45 €
80×60×75 cm
Balta 804.404.20 55 €

 
ENHET grindinė spintelė su 3 stalčiais. Trijų stalčių 
spintelėje galėsite laikyti tiek smulkius virtuvinius reikmenis, 
tiek puodus. Stalčių fasadus renkatės jūs.
40×60×75 cm
Balta 404.404.22 80 €
60×60×75 cm
Balta 204.404.18 85 €
80×60×75 cm

Balta 304.404.27 95 €

ENHET kampinė plokštė. Galima suformuoti kampinį 
sprendimą su grindine spintele. Naudojant kampinę 
plokštę galima padalinti grindinę spintelę ir sukurti kampinį 
sprendimą. Tinka 40×75 cm arba 60×75 cm durelės ENHET.
Balta 804.404.15 25 €
Pilka 604.811.81 25 €
Ąžuolo raštas 404.811.82 25 €

ENHET grindinė orkaitės spintelė su stalčiumi. Ši spintelė 
skirta orkaitei įmontuoti; kartu galite įmontuoti kaitlentę 
arba naudoti kilnojamąją kaitlentę. Tinka montuojamosioms 
60×60 cm orkaitėms įrengti. Kartu gali būti įrengta montuo-
jamoji kaitlentė arba galima rinktis nešiojamąją kaitlentę.
Ortakis užtikrina karšto oro judėjimą, todėl spintelėje 
temperatūra nebūna per aukšta.
60×60×75 cm
Balta 304.404.13 55 €

ENHET grindinė plautuvės spintelė. Ši spintelė skirta 
plautuvei su vandens maišytuvu ir atliekų rūšiavimo 
sprendimui įrengti. Dureles ENHET renkatės jūs. Papildomai 
galite įsigyti šiukšliadėžių HÅLLBAR. Laikant šiukšliadėžę ar 
jų derinį po plautuve, paprasčiau palaikyti švarą. Kojelės gali 
likti matomos arba galite jas paslėpti už cokolio, kad baldas 
būtų vientisesnis, o priežiūra – paprastesnė.
60×60×75 cm
Balta 504.404.26 40 €

A. spint. šaldytuvui/šaldikliui

ENHET
60x60x210 cm

61

Balta :

305.141.97 Palyginkite su numeriu ant
pakuotės

GAMINIO MATMENYS
Gylis 60 cm
Aukštis 210 cm
Plotis 60 cm
PAKUOTĖ
MATMENYS
SVORIS

217x62x9 cm
42.10 kg

Kaina

99 €
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99
4ENHET aukšta spintelė šaldytuvui/šaldikliui. Būtina 

pritvirtinti prie sienos, kad būtų saugu. Skirtingoms sienoms 
reikia skirtingų tvirtinimo detalių, todėl jų turėsite įsigyti 
atskirai. Rinkitės pagal savo namų sienų tipą.
60×60×210 cm
Balta 305.141.97 115 €

Spintelių kojelės ir cokoliai
Kojelės didina grindinių spintelių stabilumą; jeigu norisi jas galima uždengti cokoliu 
arba palikti, kaip yra. Jei norite, kad derėtų su rėmu ENHET, rinkitės baltos arba 
antracito spalvos. Kojelių aukštis keičiamas nuo 11 iki 13,5 cm, todėl baldas tvirtai 
stovės ir ant nelygių grindų. 

ENHET spintelės kojelės, 12,5 cm, 2 vnt. 

Balta 104.490.18 5 €
Antracito spalva 904.490.19 5 €

ENHET cokolis, 180×12 cm.

Balta 704.563.55 15 €

Sisteminiai baldai ENHET idealiai tinka virtuvei. Jiems surinkti 
tereikia kaiščių: tai paprasta, o sujungimų beveik nematyti. 
Fasadus galite pasirinkti savo nuožiūra.  
 

Kojelės gali likti matomos arba galite jas paslėpti už cokolio, kad 
baldas būtų vientisesnis, o priežiūra – paprastesnė.
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ENHET: visos dalys ir jų kainos

Spintelių ENHET fasadai
ENHET durelės, balta. 
Balti fasadai kuria švaros, gaivos ir šviesos įspūdį, juos 
lengva derinti su spalvotais akcentais. Tai – stilingas ir 
džiuginantis pasirinkimas.
Durelės
30×180 cm 204.521.66 20 €
40×75 cm 304.521.61 10 €
60×60 cm 504.521.55 10 €
60×75 cm 904.521.63 15 €
60×135 cm 105.160.17 20 €

Stalčiaus fasadas

40×15 cm 404.521.65 5 €
60×15 cm 504.521.60 7 €
80×15 cm 704.521.59 10 €
40×30 cm, 2 vnt. 704.521.64 10 €
60×30 cm, 2 vnt. 804.521.68 15 €
80×30 cm, 2 vnt. 904.521.58 15 €

Stalčiaus fasadas grindinei orkaitės spintelei
60×14 cm 604.574.78 5 €

ENHET durelės su apvadu, pilka. 
Pilka spalva yra subtili, skleidžia jaukumą, prie jos dera visos 
kitos spalvos. Šiuolaikiško ar tradicinio stiliaus – jūsų virtuvė 
bus tokia, kokios norėsite.
Durelės
30×180 cm 604.576.66 20 €
40×75 cm 204.576.68 15 €
60×60 cm 004.576.69 15 €
60×75 cm 804.576.70 20 €
60×135 cm 105.160.60 25 €

Stalčiaus fasadas
40×15 cm 604.576.71 7 €
60×15 cm 204.576.73 10 €
80×15 cm 704.576.75 15 €
40×30 cm, 2 vnt. 404.576.72 15 €
60×30 cm, 2 vnt. 004.576.74 20 €
80×30 cm, 2 vnt. 504.576.76 25 €

Stalčiaus fasadas grindinei orkaitės spintelei
60×14 cm 304.576.77 10 €

ENHET durelės, ąžuolo raštas. 
Sėkmingas derinys: plėvelė atspari drėgmei, įbrėžimams ir 
lengviems smūgiams, ją lengva valyti, o medienos raštas 
skleidžia jaukumą ir pagyvina bendrą išvaizdą.
Durelės
30×180 cm 304.576.44 25 €
40×75 cm 804.576.46 15 €
60×60 cm 604.576.47 15 €
60×75 cm 404.576.48 20 €
60×135 cm 605.160.53 25 €

Stalčiaus fasadas
40×15 cm 204.576.49 7 €
60×15 cm 804.576.51 10 €
80×15 cm 904.576.55 15 €
40×30 cm, 2 vnt. 004.576.50 15 €
60×30 cm, 2 vnt. 604.576.52 20 €
80×30 cm, 2 vnt. 704.576.56 25 €

Stalčiaus fasadas grindinei orkaitės spintelei
60×14 cm 504.576.57 10 €

ENHET durelės, betono raštas.  
Idealus variantas, jei ieškote šiuolaikiško, industrinio stiliaus 
ir jaukumo derinio. Paviršiai padengti betono rašto plėvele ir 
yra tvirti, lengvai valomi.
30×180 cm 304.576.96 25 €
40×75 cm 904.576.98 15 €
60×60 cm 704.576.99 15 €
60×75 cm 304.577.00 20 €
60×135 cm 705.160.57 25 €

Stalčiaus fasadas

40×15 cm 104.577.01 7 €
60×15 cm 704.577.03 10 €
80×15 cm 204.577.05 15 €
40×30 cm, 2 vnt. 904.577.02 15 €
60×30 cm, 2 vnt. 504.577.04 20 €
 80×30 cm, 2 vnt. 004.577.06 25 €
Stalčiaus fasadas grindinei orkaitės spintelei
60×14 cm 804.577.07 10 €
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ENHET: visos dalys ir jų kainos

Rėmai
ENHET sieninis rėmas su lentynomis – 15 cm gylio 

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

ENHET sieninis rėmas su lentynomis – 30 cm gylio 

40×30×75 cm
Balta 904.489.44 40 €
Antracito spalva 604.489.45 40 €
60×30×75 cm
Balta 204.489.71 45 €
Antracito spalva 004.489.72 45 €

ENHET aukštas rėmas su lentynomis.

30×30×180 cm
Balta 404.489.46 85 €
Antracito spalva 204.489.47 85 €
60×30×180 cm
Balta 804.489.54 85 €
Antracito spalva 704.489.64 85 €

ENHET grindinis rėmas su lentynomis.

40×60×75 cm
Balta 204.489.52 45 €
Antracito spalva 004.489.53 45 €
60×60×75 cm
Balta 304.489.75 60 €
Antracito spalva 104.489.76 60 €

ENHET atviro rėmo kojelės, 12.5 cm, 2 vnt. Kojelės suteiks 
atviriems grindiniams rėmams grakštumo, sukurs lengvumo 
įspūdį. Skirta naudoti su 60 cm gylio, 75 cm aukščio atvirais 
grindiniais rėmais ENHET. Pritaisius 12,5 cm ilgio kojeles, 
rėmai tampa patogesnio aukščio. Galite rinktis prie grindinio 
rėmo derančios spalvos, kad papildytų kambario interjerą.
Paprasta išplauti grindis. Kojelių aukštis keičiamas nuo 11 iki 
13,5 cm, todėl baldas tvirtai stovės ir ant nelygių grindų.
Balta 404.599.11 5 €
Antracito spalva 204.599.12 5 €

ENHET virtuvės salos montavimo rinkinys. Rinkinyje: 
dvi atramos, dvi grindinės tvirtinimo detalės, du stalviršio 
laikikliai (U formos) ir keturi varžtai U formos detalėms 
pritvirtinti. Dviem arba trims grindiniams rėmams ENHET 
sujungti į virtuvės salą. Surinkimo komplekte yra tvirtinimo 
prie grindų ir rėmų stabilizavimo dalių. Virtuvės salai įrengti 
reikia vieno 40×60×75 cm atviro grindinio rėmo (tvirtinkite 
prie sienos) bei daugiausiai 80×60 cm stalviršio. Stalviršiui 
prie sienos pritvirtinti naudokite specialią galvanizuoto 
metalo detalę FIXA.
40 cm
Balta 204.801.74 9 €
Antracito spalva 704.801.76 9 €
60 cm 
Balta 704.801.81 10 €
Antracito spalva 104.801.79 10 €

Atvirų rėmų ENHET priedai
ENHET kabamoji lentyna, 26×28×15 cm. Įdėklas puikiai 
papildo atvirą rėmą ENHET. Tokį naudodami, sukursite 
daugiau vietos daiktams laikyti. Tereikia pakabinti. Paprasta 
pakabinti tarp lentynų arba po sieniniu rėmu; nereikia 
grąžto ar kitokių įrankių. Šoninės sienelės saugo daiktus 
nuo dulkių ir vandens. Virtuvėje tinka indams, o vonios 
kambaryje – grožio priemonėms laikyti. Įdėjus įdėklą telpa 
daugiau daiktų, todėl galima maksimaliai išnaudoti turimą 
baldą ENHET.
Antracito spalva 704.657.55 9 €

ENHET sukamoji lentyna, 40×21 cm. Jei pavargote ieškoti 
vis kažkur dingstančių daiktų virtuvėje ar vonios kambaryje, 
pritvirtinkite tokią lentyną prie ENHET rėmo, kad tai, ką 
dažniausiai naudojate, būtų po ranka. Lentynėlę lengva 
užkabinti ant bet kurio atvirto rėmo ENHET, nes ji gerai 
apgalvoto dizaino. Pasukus rankenėlę paprasčiau rasti ir 
pasiekti daiktus. Galite rinktis prie turimų baldų derančios 
spalvos ir papildyti kita – akcentine – spalva, kuri bus kaip 
kontrastas pirmajai.
Antracito spalva 204.657.34 9 €

ENHET kabliukai, 6×24 mm, 2 vnt. Kabliukus galite įtaisyti 
po rėmais ENHET (nereikia gręžti, nes jiems padaryti 
specialūs grioveliai) arba pakabinti juos ant skersinio ENHET 
(parduodamas atskirai). Kabliukai – paprastas ir praktiškas 
būdas daiktams laikyti. Pakabinkite indelius SKATTÅN ant 
kabliukų, kad užimtų mažiau vietos. Juose galite laikyti stalo 
įrankius, dantų šepetėlius ir panašius daiktus; parduodami 
atskirai.
Balta 004.657.54 1 €
Antracito spalva 604.657.51 1 €

ENHET skersinis kabliukams. Įrengus skersinį po atviru 
rėmu ENHET ir naudojant kabliukus bei indelius atsiranda 
daugiau vietos daiktams laikyti virtuvėje. Nereikia gręžti ir 
naudoti kitokių įrankių.
37 cm
Balta 104.657.39 4 €
Antracito spalva 704.657.36 4 €
57 cm
Balta 504.657.42 5 €
Antracito spalva 704.657.41 5 €

SKATTÅN indas, 12×34 cm. Pakabinus tokį indą ant kabliuko 
virtuvėje jame galima laikyti stalo įrankius ar vazonėlį 
su prieskoninėmis žolelėmis, vonioje – plaukų šepečius, 
dantų šepetėlių indelį. Iki tol tuščią vietą po baldais ENHET 
paverčia patogia saugykla. Daiktai bus po ranka.
Juoda 304.657.57 1,29 €
Balta 004.960.05 1,29 €
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Baldų ENHET apšvietimas

Šviestuvai kuria namų nuotaiką ir palengvina kasdienybę. 
Šviesos diodų juostos SKYDRAG sukurtos specialiai baldams 
ENHET, tačiau tiks ir jūsų turimai virtuvei. 

Sujungus šviestuvą su transformatoriumi ir belaidžiu šviesos 
ryškumo reguliatoriumi TRÅDFRI, šviesą galima įjungti, išjungti 
ir reguliuoti, kada panorėjus.

MITTLED stalviršio LED šviestuvas, reguliuojamas šviesos 
ryškumas. Balta.

40 cm 705.285.69 20 €

60 cm 605.285.84 25 €

80 cm 705.286.11 30 €

FÖRNIMMA maitinimo laidas, 3,5 m 

504.468.81 5 €

TRÅDFRI belaidžio valdymo įtaiso transformatorius, 
pilka. 
10 W 503.561.87 20 €
30 W 603.426.56 30 €

Belaidis šviesos reguliatorius

TRÅDFRI
61

Išmanusis balta :

004.684.32 Palyginkite su numeriu ant
pakuotės

GAMINIO MATMENYS
Aukštis 16 mm

Kaina

7,99 €
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4TRÅDFRI belaidis šviesos reguliatorius, balta

004.684.32 7,99 €

STYRBAR nuotolinio valdymo įtaisas, balta

604.883.66 12,99 €
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Baldų ENHET priedai

Atliekoms rūšiuoti
Tinkamai surūšiuotos atliekos gali virsti puikia žaliava naujiems 
daiktams pagaminti. Turint šiukšliadėžių HÅLLBAR, rūšiuoti ypač 
paprasta, nes skirtingoms atliekoms galima rinktis skirtingo 
dydžio šiukšlių dėžes.

HÅLLBAR atliekų rūšiavimo derinys, 20 l, su 
ištraukiamuoju rėmu.
Šviesiai pilka 993.088.16 37 €

HÅLLBAR atliekų rūšiavimo derinys, 20 l, su 
ištraukiamuoju rėmu.
Šviesiai pilka 793.088.03 38 €

HÅLLBAR atliekų rūšiavimo derinys, 22 l, su 
ištraukiamuoju rėmu.
Šviesiai pilka 093.088.25 32 €

HÅLLBAR šiukšliadėžė, 3 l. 

Šviesiai pilka 904.321.94 5 €

 HÅLLBAR šiukšliadėžė, 10 l. 

Šviesiai pilka 803.980.58 9 €

HÅLLBAR organinių atliekų šiukšliadėžė, 10 l. 

Šviesiai pilka 804.338.82 8 €

HÅLLBAR šiukšliadėžė, 22 l.

Šviesiai pilka 204.202.03 12 €

HÅLLBAR šiukšliadėžė, 35 l. 

Šviesiai pilka 504.202.06 17 €

HÅLLBAR ištraukiamasis rėmas atliekoms rūšiuoti.

Šviesiai pilka 204.228.53 20 €

Vidinės dalys
VARIERA įstatomoji lentyna, balta.

32×13×16 cm 801.366.22 3,99 €
32×28×16 cm 601.366.23 5,99 €

VARIERA dėžė, balta 

24×17 cm 301.550.19 3,99 €
34×24 cm 701.772.55 6,99 €

STÖDJA įrankių padėklas, balta. 

20×50 cm 401.772.28 1,79 €
31×50 cm 501.772.23 2,79 €
51×50 cm 001.772.25 2,99 €

Kitos prekės
NISSAFORS vežimėlis, 50,5×30×83 cm. 

Juoda 203.997.77 29,99 €
Balta 404.657.33 29,99 €





Viską galite daryti patys, tačiau neprivalote. Platus mūsų siūlomų paslaugų spektras leidžia 
nuspręsti, kuriuos darbus norite daryti patys, o kuriuos mieliau paliktumėte mums. Toliau 
pateikiame visas mūsų siūlomas paslaugas bei jų kainas. Daugiau informacijos svetainėje 
www.IKEA.lt bei prekybos vietose.

Paslaugos

Matavimo paslauga Planavimo paslauga Prekių pristatymas

Greitai ir kokybiškai išmatuosime 
patalpą. Įsigijusiems virtuvės baldų 
komplektą, grąžinsime už šią paslaugą 
sumokėtą sumą.

Planuodami savo naująją virtuvę, 
susitikite su IKEA virtuvės ekspertu.  
Į IKEA atvykite su patalpos matmenimis 
ir brėžiniu arba nuotrauka, o 
mes pasidalinsime įkvepiančiais, 
funkcionaliais sprendimais.

Atvešime jūsų pirkinius į namus arba 
biurą

Kaina nuo 49 € Nemokamai Kaina nuo 21,90 €

Užsakymo paruošimas ir 
pristatymas

Montavimo paslauga Pirkimas išsimokėtinai

Pateikite mums pirkinių sąrašą, o 
mes paruošime užsakymą ir atvešime 
pirkinius jums į namus arba biurą.

Mūsų teikiama virtuvės baldų ir buitinės 
technikos montavimo paslauga apima 
visus reikiamus darbus. Jūsų virtuvė 
bus įrengta pagal aukščiausius kokybės 
ir profesionalumo reikalavimus, o 
atliktiems darbams suteikta garantija.

Džiaukitės pirkiniais jau šiandien, o 
atsiskaitysite po truputį. Išsimokėtinai 
atsiskaityti galite už prekes, kurių 
vertė - iki 15 000 €.

Kaina nuo 38,90 € Kaina nuo 99,90 €
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