
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.

Pirkėjo gidas

Biuro baldai

Baldai kiekvienam biurui
IKEA‘oje rasite pačių įvairiausių biuro baldų ir jų priedų: nuo skirtų mažam asmeniniam
verslui iki pritaikytų stambioms įmonėms. Tai skirtingų dydžių rašomieji stalai,
spintelės, lentynos, kėdės, šviestuvai, stalo reikmenys. Jų kokybė ir atitiktis 
standartams patvirtinta bandymais, todėl savo pasirinkimu džiaugsitės ilgus metus.
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internete www.IKEA.lt.
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Naudinga žinoti

Universaliosios rašomojo stalo sienelės 
Atitvėrus dalį patalpos šiomis sienelėmis, galima įrengti 
svetingą priimamąjį ar jaukų laukiamąjį, taip pat suteikti 
privatumo bendrame biure dirbantiems darbuotojams, 
prislopinti garsus. 

Funkcionalūs posėdžių ir konferencijų stalai 
Serijų IDÅSEN ir TOMMARYD konferencijų stalams ir posėdžių 
stalams TROTTEN naudojame įvairias apdailos medžiagas – kad 
galėtumėte išsirinkti tokius, kokie labiausiai tinka jūsų darbo 
vietoje. Stalai yra dviejų aukščių (75 ir 105 cm) ir gali būti statomi 
tiek atskirai, tiek deriniuose – jei ketinate pasodinti daugiau 
žmonių. Šiuos stalus lengva perkelti iš vienos vietos į kitą, tad 
lengvai juos pritaikysite pagal poreikį – posėdžiui, seminarui, 
individualiam ar komandiniam darbui.

Daugiau vietos daiktams nedidelėje erdvėje
Spinteles su ratukais BEKANT paprasta nustumti kitur, kai reikia 
greitai performuoti darbo vietą. Mažose puikiai tilps nedideli 
daiktai, o aukštąsias galite naudoti ne tik pagal paskirtį, bet ir 
pristatymams. Išmanusis užraktas ROTHULT pasirūpins daiktų ir 
dokumentų saugumu.

Ta pati erdvė – daugiau stalų
Stalų tilps daugiau, jei sustatysite juos nugarėlėmis vieną prie 
kito. Šis sprendimas yra lengvai įgyvendinamas net naudojant 
skirtingų dydžių ir formų stalus. Pavyzdžiui, galima sujungti 
kelis taisyklingos formos stalus arba keturis kampinius taip, 
kad kampais jie susijungtų viduryje. Galimybių yra įvairių ir 
svarbiausia – jos iš tiesų praverčia, ypač dirbant komandoje, 
nes kolegoms bendrauti ir bendradarbiauti tampa paprasčiau, 
o reikalai sutvarkomi greičiau. Norint sukurti individualesnes 
darbo vietas, tereikia pritvirtinti ar pastatyti rašomojo stalo 
sienelių. 
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Rašomieji ir konferenciniai stalai

Stalai skirtingiems poreikiams
Rašomieji stalai BEKANT būna kelių dydžių, skirtingų 
formų. Galite rinktis nedidelį, gilų kampinį su daug vietos 
stacionariam kompiuteriui, arba penkiakampį, prie kurio 
patogu dirbti ir priiminėti lankytojus, visuose juose 
įrengtos laidų tvarkyklės padės atlaisvinti grindis ir stalą 
nuo netvarkingai nutiestų laidų. Jei norisi minkštesnio 
rašomojo paviršiaus, siūlome išbandyti baldiniu 
linoleumu, pagamintu iš natūralių žaliavų, padengtą 
stalviršį. Jis neatspindi šviesos, tad ypač patiks turintiems 
jautrias akis.

Įrodytas tvirtumas
Rašomieji stalai BEKANT, IDÅSEN, THYGE, SKARSTA, 
RODULF tikrinami pagal įstaigų baldams taikomų 
standartų reikalavimus – rašomųjų stalų EN527-2, EM 
572-3, ANSI/BIFMA X:5.5 bei konferencinių stalų EN14074, 
EN1730, ANSI/BIFMA X:5.5 – ir atitinka IKEA’os kokybės 
bei patvarumo reikalavimus.

Visi jie praėjo daug sunkių išbandymų, todėl užtikrintai 
tvirtiname, kad stalai yra ilgaamžiški, išlaiko dideles 
apkrovas, o jų paviršiai atsparūs dėmėms ir įbrėžimams.

Dizainas
TROTTEN – Francis Cayouette  
BEKANT – Karlas Malmvallas, Eva Lilja Löwenhielm  
IDÅSEN – Jonas Karlssonas

Priežiūra 
Galite naudoti šluostę ir švelnų ploviklį.

Apie sąlygas skaitykite garantijos buklete.

Išmanioji programėlė „Desk Control“ skirta 
keičiamo aukščio rašomiesiems stalams 
IDÅSEN valdyti. Atsisiųskite iš turimos 
išmaniųjų programėlių parduotuvės.
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Naudinga žinoti

3. Laidai bus tvarkingai vienoje vietoje, nes po stalviršiu 
įrengtas specialus tinklelis-laidų tvarkyklė.

4. Melamino plėvele arba medienos lukštu padengti stalviršiai 
yra patvarūs ir neteplūs.

1. Stalo kojos yra keičiamo aukščio, todėl stalą paprasta 
pritaikyti pagal savo ūgį. Jei visas stalo rėmas yra keičiamo 
aukščio, jį pakelsite ir nuleisite vienu mygtuko paspaudimu.

2. Stalviršio kraštas išlenktas, kad rašydami klaviatūra, patogiai 
atsiremtumėte į jį riešais ir alkūnėmis.

1

2

3

4

Rinkitės aukštą taburetę TROLLBERGET 
arba LIDKULLEN, jei norite mažiau kūprintis 
ir netrikdyti kraujotakos. Kartu ir raumenis 
pastiprinsite.

Keičiamo aukščio rašomųjų stalų BEKANT ir IDÅSEN aukštis reguliuojamas  
mygtuko paspaudimu, o stalo TROTTEN – sukant rankenėlę, todėl galima dirbti 
tai sėdint, tai stovint. Stalas BEKANT reguliuojamas 65–125 cm, IDÅSEN 63–127 cm, 
TROTTEN 70–120 cm aukščio ribose.
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Deriniai

Ergonomiška darbo vieta. Į netaisyklingos formos stalviršį 
BEKANT patogu remtis riešais ir dilbiais rašant, todėl pradirbus 
ilgas valandas juntamas mažesnis nuovargis pečių srityje. 
Šis derinys – (160×110 cm)
Stalviršis balta spalva 
su keičiamo aukščio rėmu juoda arba balta spalva 0 €

Stalviršis juodai beicuotas uosio lukštas, baltai beicuotas ąžuolo lukštas,  
mėlynos spalvos linoleumas
su keičiamo aukščio rėmu juoda arba balta spalva 0 €

Šiuolaikiškas ir funkcionalus stalas. Stalo RODULF aukštis 
reguliuojamas elektriniu būdu 65–125 cm ribose, todėl lengva 
kaitalioti kūno padėtį visą darbo dieną, rasti patogiausią.
Šis derinys – (120×70 cm)
Stalviršis pilka spalva  
su keičiamo aukščio rėmu balta spalva 299 €

Šiuolaikiškas ir funkcionalus stalas. Stalo TROTTEN aukštis 
reguliuojamas sukant rankenėlę 70–120 cm ribose, todėl lengva 
kaitalioti kūno padėtį visą darbo dieną, rasti patogiausią.
Šis derinys – (120×70 cm)
Stalviršis smėlinė arba balta spalva  
su keičiamo aukščio rėmu balta arba antracito spalva 229 €

Talpi darbo vieta. Ant stalviršio IDÅSEN užteks vietos 
kompiuteriui ir kitiems daiktams, galėsite sėdėti patogiu 
atstumu nuo kompiuterio ekrano. 
Šis derinys – (160×80 cm)
Stalviršis juoda spalva 
su rėmu smėlinė arba tamsiai pilka spalva 269 €

Šiuolaikiškas ir funkcionalus stalas. Stalo IDÅSEN aukštis 
reguliuojamas elektriniu būdu 63–127 cm ribose, todėl lengva 
kaitalioti kūno padėtį visą darbo dieną, rasti patogiausią. Jei 
įdomu, atsisiųskite ir išbandykite išmaniąją stalo valdymo 
programėlę „desk controller“.
Šis derinys – (120×70 cm)
Stalviršis juoda spalva 
su keičiamo aukščio rėmu smėlinė arba tamsiai pilka spalva 489 €

Keičiamo aukščio rašomasis stalas. Stalo BEKANT aukštis 
reguliuojamas elektriniu būdu 65–125 cm ribose, todėl lengva 
kaitalioti kūno padėtį visą darbo dieną, rasti patogiausią. 
Judėdami geriau jausitės ir dirbsite.
Šis derinys – (160×80 cm)
Stalviršis balta spalva 
su keičiamo aukščio rėmu juoda arba balta spalva 479 €

Stalviršis juodai beicuotas uosio lukštas, baltai beicuotas ąžuolo lukštas,  
mėlynos spalvos linoleumas 
su keičiamo aukščio rėmu juoda arba balta spalva 479 €
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Šis derinys – (140×70×75 cm)
IDÅSEN stalas juoda, tamsiai pilka 179 €

Šis derinys – (140×70×105 cm)
IDÅSEN stalas juoda, tamsiai pilka 199 €

Šis derinys – (80×80×102 cm)
TROTTEN balta 129 €
TROTTEN smėlinė ir balta 129 €

Šis derinys – (130×70×75 cm)
TOMMARYD stalas baltai beicuotas ąžuolo lukštas, antracito sp. 149 €
TOMMARYD stalas baltai beicuotas ąžuolo lukštas, balta sp. 149 €
TOMMARYD stalas antracito spalva 149 €
TOMMARYD stalas balta 149 €

Šis derinys – (130×70×105 cm)
TOMMARYD stalas antracito spalva 169 €
TOMMARYD stalas balta 169 €
TOMMARYD stalas baltai beicuotas ąžuolo lukštas, antracito sp. 169 €
TOMMARYD stalas baltai beicuotas ąžuolo lukštas, balta sp. 169 €

Susitikimų vieta. Susirinkimų ir konferenciniai stalai 
TOMMARYD, IDÅSEN bei TROTTEN leidžia lanksčiai planuoti 
baldų išdėstymą patalpoje ir apstatyti ją taip, kad atitiktų 
besikeičiančius poreikius. Tie patys stalai tiks tiek formaliems 
susitikimams, tiek kūrybinėms dirbtuvėms, individualiam ar 
komandiniam darbui. Prireikus perorganizuoti stalus, nekils 
sunkumų, nes jie lengvi. Maža smulkmena – po stalviršiais 
įrengtas kabliukas krepšiui ar drabužiui pakabinti. 

Prie aukšto stalo ypač patogu sėdėti ant aukštos taburetės 
LIDKULLEN.
Kojų atrama leis įsipatoginti ilgų susirinkimų ar telefoninių 
pokalbių metu.
Pritaisius ratukus prie susirinkimų stalo TROTTEN, jis taps 
manevringas, dar lengviau pritaikomas. Ratukus galima 
užfiksuoti, kad stalas nepajudėtų iš vietos.
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Deriniai

BEKANT

Dydis
160×110 cm,  
kair. arba deš.

160×80 cm 140×60 cm 120×80 cm

Stalviršis balta spalva 
su rėmu juoda arba balta spalva 249 € 219 € 189 € 169 €
su keičiamo aukščio rėmu juoda arba balta spalva 529 € 479 € — 399 €

Stalviršis juodai beicuotas uosio lukštas, baltai  
beicuotas ąžuolo lukštas, mėlynos spalvos linoleumas 
arba ąžuolo lukštas 
su rėmu juoda arba balta spalva 249 € 219 € 189 € 169 €
su keičiamo aukščio rėmu juoda arba balta spalva 529 € 479 € — 399 €

RODULF

Dydis 120×70 cm
Stalviršis balta ir pilka spalva 
su keičiamo aukščio rėmu balta spalva 299 €

TROTTEN

Dydis 120×70 cm 160×80 cm 120×70 cm 160×80 cm
Stalviršis smėlinė ir balta spalva
su rėmu balta arba antracito spalva 229 € 249 € 89 € 119 €
 

TOMMARYD

Dydis 130×70×75 cm 130×70×105 cm
Stalviršis balta, šviesiai pilka, antracito spalva arba 
baltai beicuotas ąžuolas / lukštas
su rėmu balta, šviesiai pilka arba antracito spalva 149 € 169 €

IDÅSEN

Dydis 140×70×75 cm 140×70×105 cm 120×70 cm 160×80 cm

Stalviršis ruda ir juoda spalva 
su rėmu smėlinė arba tamsiai pilka spalva 179 € 199 € 229 € 269 €
su keičiamo aukščio rėmu smėlinė arba tamsiai pilka 
spalva — — 489 € 529 €
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Visos dalys ir jų kainos

BEKANT
BEKANT kampinis stalviršis, dešininis 160×110 cm. 
Papildomai reikia įsigyti kampiniam stalviršiui skirtą stalo 
rėmą BEKANT. 
Balta 502.530.28 99 €
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas 203.662.82 99 €
Juodai beicuotas uosio lukštas 803.662.84 99 €
Mėlynos spalvos linoleumas 303.662.86 99 €

BEKANT kampinis stalviršis, kairinis 160×110 cm. 
Papildomai reikia įsigyti kampiniam stalviršiui skirtą stalo 
rėmą BEKANT. 
Balta 102.530.25 99 €
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas 403.662.76 99 €
Juodai beicuotas uosio lukštas 003.662.78 99 €
Mėlynos spalvos linoleumas 603.662.80 99 €

BEKANT stalviršis 160×80 cm. Papildomai reikia įsigyti stalo 
rėmą BEKANT stalviršiui, kurio dydis 160 cm. 
Balta 002.532.38 89 €
Ąžuolo lukštas 202.532.37 89 €
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas 003.663.01 89 €
Juodai beicuotas uosio lukštas 603.663.03 89 €
Mėlynos spalvos linoleumas 103.663.05 89 €

BEKANT stalviršis 140×60 cm. Papildomai reikia įsigyti stalo 
rėmą BEKANT stalviršiui, kurio dydis 140 cm.
Balta 202.553.21 69 €
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas 703.662.94 69 €
Juodai beicuotas uosio lukštas 203.662.96 69 €

BEKANT stalviršis 120×80 cm. Papildomai reikia įsigyti stalo 
rėmą BEKANT stalviršiui, kurio dydis 120 cm. 
Balta 602.531.84 59 €
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas 903.662.88 59 €
Juodai beicuotas uosio lukštas 503.662.90 59 €

BEKANT stalo rėmas kampiniam stalviršiui, kurio dydis 
160×110 cm. Papildomai reikia įsigyti kampinį stalviršį 
BEKANT. Kojų aukštis keičiamas nuo 65 iki 85 cm.
Balta 102.529.74 150 €
Juoda 502.529.67 150 €

BEKANT stalo rėmas stalviršiui, kurio dydis 160×80 cm. 
Papildomai reikia įsigyti stalviršį BEKANT 160 cm. Kojų 
aukštis keičiamas nuo 65 iki 85 cm.
Balta 902.529.08 130 €
Juoda 302.529.06 130 €

BEKANT stalo rėmas stalviršiui, kurio dydis 140×60 cm. 
Papildomai reikia įsigyti stalviršį BEKANT 140 cm. Kojų 
aukštis keičiamas nuo 65 iki 85 cm. 
Balta 902.553.27 120 €
Juoda 302.553.25 120 €

BEKANT stalo rėmas stalviršiui, kurio dydis 120×80 cm. 
Papildomai reikia įsigyti stalviršį BEKANT 120 cm. Kojų 
aukštis keičiamas nuo 65 iki 85 cm. 
Balta 302.529.11 110 €

Juoda 102.529.12 110 €

BEKANT keičiamo aukščio stalo rėmas kampiniam 
stalviršiui. Papildomai reikia įsigyti kampinį stalviršį 
BEKANT, kair. arba deš. Elektrinis aukščio reguliavimas nuo 
65 iki 125 cm. 
Balta 702.529.71 430 €
Juoda 902.529.70 430 €

BEKANT keičiamo aukščio stalo rėmas stalviršiui, kurio 
dydis 160 cm. Papildomai reikia įsigyti stalviršį BEKANT 
160×80 cm arba penkiakampį stalviršį BEKANT 160×80 cm. 
Elektrinis aukščio reguliavimas nuo 65 iki 125 cm. 
Balta 002.552.56 390 €
Juoda 502.552.54 390 €

BEKANT keičiamo aukščio stalo rėmas stalviršiui, kurio 
dydis 120 cm. Papildomai reikia įsigyti stalviršį BEKANT 
120 cm. Elektrinis aukščio reguliavimas nuo 65 iki 125 cm. 
Balta 902.552.52 340 €

Juoda 302.552.50 340 €
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IDÅSEN
IDÅSEN stalviršis 120×70 cm. Papildomai reikia įsigyti stalo 
rėmą IDÅSEN stalviršiui, kurio dydis 120 cm.
Juoda 204.038.78 89 €

IDÅSEN stalviršis 140×70 cm. Papildomai reikia įsigyti stalo 
rėmą IDÅSEN stalviršiui, kurio dydis 140 cm.
Juoda 504.838.16 99 €

IDÅSEN stalviršis 160×80 cm. Papildomai reikia įsigyti stalo 
rėmą IDÅSEN stalviršiui, kurio dydis 160 cm.
Juoda 604.038.81 129 €

IDÅSEN keičiamo aukščio stalo rėmas stalviršiui, kurio 
dydis 120 ir 160 cm. Papildomai reikia įsigyti 120 cm arba 
160 cm stalviršį IDÅSEN. Elektrinis aukščio reguliavimas nuo 
63 iki 127 cm. 
Tamsiai pilka 003.207.23 400 €

IDÅSEN stalo rėmas stalviršiui, kurio dydis 120 ir 160 cm. 
Papildomai reikia įsigyti 120 arba 160 cm stalviršį IDÅSEN. 
Stalo kojų aukštis keičiamas nuo 62 iki 76 cm.

Tamsiai pilka 803.979.16 140 €

IDÅSEN stalo rėmas stalviršiui, kurio dydis 140 cm.

Tamsiai pilka, aukštis 75 cm 304.838.22 80 €

Tamsiai pilka, aukštis 105 cm 904.838.19 100 €

TROTTEN
TROTTEN stalviršis 120×70 cm. Papildomai reikia įsigyti 
stalo rėmą TROTTEN.
Balta 504.747.51 39 €
Smėlinė 504.748.45 39 €

TROTTEN stalviršis 160×80 cm. Papildomai reikia įsigyti 
stalo rėmą TROTTEN.
Balta 704.747.50 59 €
Smėlinė 104.748.47 59 €

TROTTEN stalo rėmas stalviršiui, kurio dydis 
120×70×75 cm.
Balta 404.747.56 50 €

TROTTEN stalo rėmas stalviršiui, kurio dydis 
140/160×80 cm.
Balta 304.747.52 60 €

TROTTEN keičiamo aukščio stalo rėmas stalviršiui, kurio 
dydis 120×70 arba 160×80 cm. Papildomai reikia įsigyti 
stalviršį TROTTEN. Stalo aukštis keičiamas sukant rankenėlę, 
nuo 70 iki 120 cm.
Balta 405.073.42 190 €
Antracito spalva 005.103.89 190 €

RODULF
RODULF stalviršis 140×80 cm. Papildomai reikia įsigyti 
stalo rėmą RODULF.
Balta 504.643.04 50 €

RODULF keičiamo aukščio stalo rėmas stalviršiui, kurio 
dydis 140×80. Papildomai reikia įsigyti stalviršį RODULF. 
Elektrinis aukščio reguliavimas nuo 65 iki 125 cm.
Pilka 604.642.90 249 €

TOMMARYD
TOMMARYD stalviršis 130×70 cm. Papildomai reikia įsigyti 
stalo rėmą TOMMARYD stalviršiui, kurio dydis 130 cm.
Antracito spalva 904.160.14 79 €
Balta 604.838.25 79 €
Baltai beicuotas ąžuolas / lukštas 804.737.74 79 €

TOMMARYD stalo rėmas stalviršiui, kurio dydis 130 cm.

Antracito spalva, aukštis 75 cm 504.141.92 70 €
Šviesiai pilka, aukštis 75 cm 504.298.10 70 €
Balta, aukštis 75 cm 404.868.20 70 €

Antracito spalva, aukštis 105 cm 104.298.88 90 €
Šviesiai pilka, aukštis 105 cm 504.298.91 90 €
Balta, aukštis 105 cm 604.868.19 90 €

Rašomųjų stalų priedai
EILIF rašomojo stalo sienelė 80×48 cm. 

Pilka 004.669.37 50 €

EILIF rašomojo stalo sienelė 120×48 cm. 

Pilka 404.710.60 60 €

EILIF rašomojo stalo sienelė 160×48 cm. 

Pilka 704.669.34 80 €

EILIF rašomojo stalo sienelė, pastatoma, 80×150 cm. 

Pilka 404.669.35 100 €

EILIF sienelės laikiklis 40×30 cm.

Juoda 804.687.96 40 €
Balta 004.687.95 40 €
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TROTTEN užrašų lenta 76×33 cm. Vienoje pusėje svarbią 
informaciją prisekite, kitoje – užrašykite. Galima tvirtinti 
prie rašomojo stalo ar spintelės TROTTEN, norint įsirengti 
praktišką darbo vietą arba atskirti erdves kambaryje.
Balta 904.747.68 35 €

ELLOVEN monitoriaus laikiklis su stalčiumi. Įrengus 
kompiuterio monitorių tinkamame aukštyje, mažiau 
įsitempia kaklas ir pečiai. Šis laikiklis leis įsirengti 
ergonomiškesnę darbo vietą.
Balta 504.747.70 24,99 €
Antracito spalva 004.851.01 24,99 €

ELLOVEN užrašų-priminimų lenta su ratukais, 70×180 cm. 
Laisvai pastatoma, mobili balta rašomoji lenta: vienoje 
pusėje galima rašyti, kitoje – prisegti nuotraukų ir raštelių. 
Pravers vedant virtualius susitikimus su bendradarbiais ar 
rengiant klientams pristatymus. 
Balta 704.747.69 129 €

KVISSLE dokumentų dėklas. Šis dokumentų dėklas padeda 
sutaupyti vietos ant rašomojo stalo, o ištraukiami skyreliai 
patogūs tuo, kad reikiamo dokumento nereiks ilgai ieškoti. 
Pagamintas iš baltai dažyto metalo ir kamštinės medžiagos, 
tad tinka tiek biure, tiek namuose.
Balta 701.980.31 22,99 €

KVISSLE dokumentų dėklai, 2 vnt. Dokumentų dėklus su 
rankenėlėmis patogu ištraukti ir pakelti.
Balta 602.039.57 12,99 €

KOPPLA keturvietis ilgintuvas su 2 USB jungtimis 
30×6 cm, laido ilgis 300 cm. Vienus prietaisus aprūpins 
elektra, o kitus tuo pat metu įkraus.

902.808.26 17 €

NYMÅNE šviestuvas su belaidžiu įkrovikliu. Lengvai 
įkrausite išmanųjį telefoną belaidžiu būdu. Tiesiog padėkite 
telefoną ant įkroviklio, jei jis turi belaidės įkrovos funkciją.
Balta 104.486.03 69,99 €
Juoda 904.777.43 69,99 €
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Spintelės ir lentynos

GALANT TROTTEN BEKANT

HÄLLANIDÅSEN 

Biurui ir namams
Galite rinktis iš spintelių bei lentynų TROTTEN, GALANT, 
BEKANT, IDÅSEN ir HÄLLAN – visos jos funkcionalios ir 
kokybiškos, nes suprojektuotos ir pagamintos pagal įstaigų 
baldams keliamus reikalavimus. Galite susikurti tokio dydžio bei 
aukščio derinius, kokie atitiks jūsų poreikius. Kai kurios spintelės 
gali būti naudojamos kaip kambario pertvaros, jei norisi įrengti 
ramų darbo kampelį didelėje erdvėje.

Įvairiems biuro daiktams
Aplankai, segtuvai, dokumentai, kompiuteriai ir spausdintuvai 
kartu su laidais – viskas tilps šiuose balduose. Turime vėdinamų 
spintelių GALANT su laidų tvarkyklėmis, kad jose laikoma 
įranga neperkaistų, o kojos ir akys nekliūtų už laidų, modulinių 
spintelių HÄLLAN, iš kurių galite kurti įvairius derinius.

Prekių seriją TROTTEN sudaro funkcionalūs baldai, tokie kaip 
dvipusė spintelė ar užrašų lenta, kurią, pritvirtinus prie 180 cm 
aukščio spintelės, galima įsirengti patogią darbinių susirinkimų 
ar kūrybinių dirbtuvių vietą. Spintelės TROTTEN yra lengvos, 
tad be didelių pastangų perkelsite kitur, pritaikysite patalpą 
darbui, susirinkimui, bendradarbiavimui. Daugelis baldų 
BEKANT ir IDÅSEN turi ratukus, tad darbo vietos performavimas 
vyks sklandžiai, taip dažnai, kaip sugalvosite. Dar baldams 
BEKANT ir IDÅSEN tinka išmanusis užraktas ROTHULT, patikimai 
saugosiantis svarbius daiktus. 

Tarnaus ilgai ir ištikimai
Baldai atitinka saugumo, patvarumo ir stabilumo reikalavimus 
pagal standartus EN 14073, EN14074, ANSI/BIFMA x5.9 ir ISO-
7170.

Atitiktis standartams įrodyta bandymais. Vienas iš jų – paviršių 
patvarumo bandymas, kurį atlikę įsitikinome, kad baldų 

paviršiai yra atsparūs dėvėjimuisi, o stalčiai ir stumdomosios 
durelės, net ilgą laiką naudojant, sklandžiai juda.

Dizainas
Baldai BEKANT ir GALANT – Karlas Malmvallas, Eva Lilja 
Löwenhielm. 
Baldai HÄLLAN ir IDÅSEN – Jonas Karlssonas. 
Prekės TROTTEN – Francis Cayouette.

Priežiūra
Valykite vandeniu ir švelniu plovikliu sudrėkinta šluoste.

Apie sąlygas skaitykite garantijos buklete.

Išmanusis užraktas ROTHULT rakinamas
ne tradiciniu raktu, o rinkinyje esančia
kortele-raktu arba įrenginiu su NFC/RFID funkcija.
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Kaip derinti?

HÄLLAN

BEKANT

IDÅSEN

TROTTEN

GALANT
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Užraktas GALANT – naudinga žinoti

11 2 43
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Dvipusės spintelės TROTTEN, su durelėmis ir be jų. Šias 
spinteles galite įrengti kaip kambario pertvaras, jos puikiai tinka 
kūrybinėms erdvėms apstatyti, nes galima pritvirtinti užrašų 
lentų TROTTEN. 
Bendrasis dydis – 180×240×55 cm.

Šis derinys –  
balta spalva 687 € (594.420.82)

Dvipusės spintelės TROTTEN su stumdomosiomis durelėmis. 
Šias spinteles galite įrengti kaip kambario pertvaras.
Bendrasis dydis – 160×110×55 cm.

Šis derinys –  
balta spalva 358 € (594.296.60)

Deriniai TROTTEN
Matmenys: plotis × gylis × aukštis. 

Dvipusės spintelės TROTTEN, 180 ir 110 cm aukščio, su 
durelėmis ir be jų. Šias spinteles galite įrengti kaip kambario 
pertvaras, jos puikiai tinka kūrybinėms erdvėms apstatyti, nes 
galima pritvirtinti užrašų lentų TROTTEN.
Bendrasis dydis – 180×250×55 cm.

Šis derinys –  
balta spalva 587 € (194.418.38)

Dvipusės spintelės TROTTEN, su durelėmis ir be jų. Šias 
spinteles galite įrengti kaip kambario pertvaras, jos puikiai tinka 
kūrybinėms erdvėms apstatyti, nes galima pritvirtinti užrašų 
lentų TROTTEN. 
Bendrasis dydis – 80×55×180 cm.

Šis derinys – 
balta spalva 264 € (194.296.43)
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Paprastas baldas nedideliam kambariui arba didesnio baldų 
derinio dalis, pasikeitus poreikiams. Rekomenduojame pridėti 
papildomą baldą ant viršaus, nes vertikalūs deriniai užima 
mažiau vietos ant grindų.
Bendrasis dydis – 80×45×160 cm.

Šis derinys –  
balta spalva, beicuotas ąžuolo lukštas 459 € (192.851.64)

Deriniai GALANT
Matmenys: plotis × gylis × aukštis. 

Galimybė laikyti daiktus už durelių ir matomoje vietoje ant 
viršaus. 
Bendrasis dydis – 160×45×200 cm.
 
Šis derinys –  
balta spalva, beicuotas ąžuolo lukštas 649 € (092.853.10)

Ypač daug vietos daiktams laikyti. Dvi stalčių spintelės, iš viso 
aštuoni stalčiai, ir dvi papildomos dalys. Taip pat patogu laikyti 
daiktus ant viršaus.
Bendrasis dydis – 160×45×160 cm.

Šis derinys – 
juodai beicuotas uosio lukštas 918 € (092.850.70)

Išbaigtas baldų derinys – galimybė laikyti daiktus už durelių ir 
matomoje vietoje ant viršaus.
Bendrasis dydis – 320×45×120 cm.

Šis derinys – balta spalva 756 € (892.857.83)
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Galima naudoti kaip kambario pertvarą, nes turi vienodą 
apdailą nugarėlėje ir atrodo gražiai iš visų pusių.
Lentynos reguliuojamos, tad lengvai įsirengsite daiktams 
susidėti tinkamą vietą pagal savo poreikius.
Bendrasis dydis – 121×45×134 cm.

Šis derinys – juoda spalva 0 € (103.734.95)

Universalų baldą su ratukais lengvai nustumsite į reikiamą vietą, 
kad daiktai visada būtų po ranka. Baigę darbus, svarbius daiktus 
galite palikti stalčiuje su išmaniuoju užraktu. 
Bendrasis dydis – 61×45×101 cm.

Šis derinys – juoda spalva, tinklelis 254 € (792.868.96)

Universalų baldą su ratukais lengvai nustumsite į reikiamą vietą, 
kad daiktai visada būtų po ranka. Baigę darbus, svarbius daiktus 
galite palikti stalčiuje su išmaniuoju užraktu.
Bendrasis dydis – 61×45×101 cm.

Šis derinys – juoda spalva, tinklelis 294 €  (992.869.61)

Universalų baldą su ratukais lengvai nustumsite į reikiamą vietą, 
kad daiktai visada būtų po ranka. Baigę darbus, svarbius daiktus 
galite palikti stalčiuje su išmaniuoju užraktu ROTHULT. Ant šio 
baldo galima trumpam atsisėsti.
Bendrasis dydis – 41×45×61 cm.

Šis derinys – balta spalva, tinklelis 244 € (692.868.06)

Matmenys: plotis × gylis × aukštis. 

Deriniai BEKANT
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Deriniai IDÅSEN
Matmenys: plotis × gylis × aukštis.

Jei viena spintele dalijatės dviese, asmeninius daiktus galite 
saugiai laikyti stalčiuose su išmaniuoju užraktu ROTHULT. 
Spintelė puikiai tinka įprastiems dokumentams ar daiktams 
padėti. Šiame derinyje įrengtas vienas išmanusis užraktas. Jeigu 
reikia, išmaniųjų užraktų ROTHULT galite įsigyti atskirai.
Bendrasis dydis – 80×47×119 cm.

Šis derinys – 
tamsiai žalia spalva 249 € (904.963.98)
tamsiai pilka spalva 274 € (504.963.81)

Baldą su ratukais nustumsite, kur tik reikia. Su išmaniuoju 
užraktu ROTHULT. Šiame derinyje įrengtas vienas išmanusis 
užraktas. Jeigu reikia, išmaniųjų užraktų ROTHULT galite įsigyti 
atskirai.
Bendrasis dydis – 42×47×61 cm.

Šis derinys –  
tamsiai pilka spalva 154 € (192.872.76)
auksinė ruda spalva 154 € (092.872.91)

Spintelėje su stiklinėmis durelėmis laikomus daiktus gerai 
matysite, be to durelės saugos juos nuo dulkių. Ypač puikiai 
tokia spintelė tinka nedidelei ekspozicijai, jei, pavyzdžiui, norite 
parodyti lankytojams, kuo jūsų verslas didžiuojasi. Taip pat šis 
baldas tinka namams.
Bendrasis dydis – 240×45×280 cm.

Šis derinys – 
tamsiai pilka spalva 698 € (2× 904.963.84)

Aukšta stalčių spintelė yra talpi ir užima nedaug vietos. Su 
išmaniuoju užraktu ROTHULT. Šiame derinyje įrengtas vienas 
išmanusis užraktas. Jeigu reikia, išmaniųjų užraktų ROTHULT 
galite įsigyti atskirai.
Bendrasis dydis – 42×47×172 cm.

Šis derinys – 
tamsiai žalia spalva 229 € (104.964.01)
tamsiai pilka spalva 254 € (004.963.88)
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Deriniai IDÅSEN
Matmenys: plotis × gylis × aukštis.

Tvirtas, talpus baldas su lentynomis. Kiekvienos lentynos 
kraštas paaukštintas, kad daiktai nenukristų. Jis yra metalinis, 
tad galėsite prie šonų segti informaciją magnetais, t. y. naudoti 
jį vietoje informacinės lentos. Lentynas galima perkelti, kaip 
patogiau, ir pritaikyti turimiems daiktams laikyti.
Galima naudoti kaip kambario pertvarą, nes turi vienodą 
apdailą nugarėlėje ir atrodo gražiai iš visų pusių.
Bendrasis dydis – 120×45×140 cm.

Šis derinys – 
tamsiai pilka spalva 199 € (404.963.91)
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Deriniai HÄLLAN
Matmenys: plotis × gylis × aukštis.

HÄLLAN derinys su durelėmis. Tinka daiktams tvarkingai 
laikyti namuose ir biure. Prireikus galima papildyti naujomis 
spintelėmis. Galima naudoti su įprastomis spynelėmis.
Bendrasis dydis – 45×47×117 cm

Šis derinys – balta spalva 130 € (792.493.28)

HÄLLAN derinys su durelėmis. Tinka daiktams tvarkingai 
laikyti namuose ir biure. Prireikus galima papildyti naujomis 
spintelėmis. Galima naudoti su įprastomis spynelėmis.
Bendrasis dydis – 45×47×167 cm

Šis derinys – balta spalva 150 € (892.494.03)

HÄLLAN derinys su durelėmis. Tinka daiktams tvarkingai 
laikyti namuose ir biure. Prireikus galima papildyti naujomis 
spintelėmis. Galima naudoti su įprastomis spynelėmis.
Bendrasis dydis – 90×47×167 cm

Šis derinys – balta spalva 340 € (992.495.20)

HÄLLAN derinys su durelėmis. Tinka namams ir biurui, ypač 
jei vietos turite ribotai. Prireikus galima papildyti naujomis 
spintelėmis. Galima naudoti su įprastomis spynelėmis.
Bendrasis dydis – 45×47×142 cm

Šis derinys – balta spalva 140 € (592.494.09)
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Deriniai HÄLLAN
Matmenys: plotis × gylis × aukštis.

HÄLLAN derinys su durelėmis. Puikiai tinka biurui ir 
namams; užteks vietos ir asmeniniams daiktams, ir svarbiems 
dokumentams bei aplankams. Prireikus galima papildyti 
naujomis spintelėmis. Galima naudoti su įprastomis spynelėmis.
Bendrasis dydis – 90×47×167 cm

Šis derinys – balta spalva 300 € (192.494.06) 

HÄLLAN derinys su durelėmis. Idealus pasirinkimas, jei vietos 
turite ribotai. Prireikus galima papildyti naujomis spintelėmis. 
Galima naudoti su įprastomis spynelėmis.
Bendrasis dydis – 45×47×167 cm

Šis derinys – balta spalva 190 € (492.493.96)

HÄLLAN derinys su durelėmis. Viskas vienoje vietoje. Saugiai 
užrakinsite krepšius, rankines, pinigines, raktus ir dokumentus 
standartinėmis spynelėmis. Prireikus galima papildyti naujomis 
spintelėmis.
Bendrasis dydis – 90×47×167 cm

Šis derinys – balta spalva 380 € (892.493.99)
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Spintelės ir lentynos. Visos dalys ir jų kainos

TROTTEN 
TROTTEN spintelė su 3 stalčiais ir ratukais 40×56 cm, gylis 
47 cm. 
Balta 804.850.98 89,99 €

TROTTEN spintelė su durimis, 70×110 cm, gylis 35 cm.

Balta 304.747.71 99 €

TROTTEN spintelė su stumdomosiomis durimis, 
80×110 cm, gylis 55 cm.
Balta 604.747.60 179 €

TROTTEN spintelė su stumdomosiomis durimis, 
80×180 cm, gylis 55 cm.
Balta 804.747.59 229 €

TROTTEN spintelė su stumdomosiomis durimis, 
80×75 cm, gylis 55 cm.
Balta 404.747.61 149 €

TROTTEN spintelė su rakinamu viršutiniu stalčiumi, 
34×56 cm, gylis 53 cm.
Balta 204.747.62 39,99 €

TROTTEN spintelė su ratukais, 35×47 cm, gylis 35 cm.

Balta 004.747.63 49,99 €

GALANT
GALANT lentyna 80×120 cm, gylis 45 cm. Didž. lentynėlės 
apkrova – 30 kg. Galite įrengti kartu su papildoma dalimi 
GALANT 80×80 cm. 
Balta 403.651.92 179 €
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas 203.651.88 189 €
Juodai beicuotas uosio lukštas 803.651.90 189 €

GALANT stalčių spintelė 80×80 cm, gylis 45 cm. Galite 
įrengti kartu su papildoma dalimi GALANT 80×80 cm.
Balta 903.651.61 349 €
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas 703.651.57 399 €
Juodai beicuotas uosio lukštas 303.651.59 399 €

GALANT spintelė su stumdomosiomis durimis 
160×120 cm, D45 cm. Didž. lentynėlės apkrova – 30 kg. 
Galite įrengti kartu su papildoma dalimi GALANT 160×80 cm.
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas 803.651.33 529 €
Balta 303.651.35 499 €
Juodai beicuotas uosio lukštas 203.651.31 529 €

GALANT spintelė su durelėmis 80×120 cm, gylis 45 cm. 
Didž. lentynėlės apkrova – 30 kg. Durelė su stabdikliais 
užsidaro tyliai ir švelniai. Galite derinti su papildomomis 
dalimis GALANT 80×80 cm.
Balta 103.651.41 199 €
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas 903.651.37 229 €
Juodai beicuotas uosio lukštas 503.651.39 229 €

GALANT dokumentų spintelė 51×120 cm, gylis 45 cm. 
Pritvirtinkite prie sienos naudodami rinkinyje esančius 
laikiklius. Trys pakabinamų segtuvų stalčiai skirti patogiai 
rūšiuoti ir laikyti svarbius dokumentus.
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas 303.651.78 299 €
Balta 803.651.85 299 €
Juodai beicuotas uosio lukštas 303.651.83 299 €

GALANT stalčių spintelė su ratukais 45×55 cm, gylis 
60 cm. Stalčiai su stabdikliais užsidaro tyliai ir švelniai.
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas 803.651.52 189 €
Balta 103.651.55 189 €
Juodai beicuotas uosio lukštas 603.651.53 189 €

HÄLLAN
HÄLLAN spintelė 45×50 cm, gylis 47 cm. Galite derinti 
kelias skirtingo dydžio. Įrenkite kojeles HÄLLAN.

Balta 503.637.29 60 €

HÄLLAN spintelė 45×75 cm, gylis 47 cm. Galite derinti 
kelias skirtingo dydžio. Įrenkite kojeles HÄLLAN.

Balta 403.636.21 70 €

HÄLLAN kojelės 45×28 cm, gylis 2 cm.

Balta 103.636.32 10 €

BEKANT
BEKANT spintelė 41×61 cm, gylis 45 cm. Įrenkite kojeles 
arba ratukus BEKANT. Tinka trumpam atsisėsti.
Tinklelis, balta 903.629.83 199 €
Tinklelis, juoda 503.629.99 199 € 

BEKANT spintelė 41×101 cm, gylis 45 cm. Įrenkite kojeles 
arba ratukus BEKANT. Už lentynos ir stalčiaus yra vietos 
laidams.
Tinklelis, balta 403.629.85 209 €
Tinklelis, juoda 503.630.03 209 € 

BEKANT spintelė 61×101 cm, gylis 45 cm. Įrenkite kojeles 
arba ratukus BEKANT. Tiks vietoje priimamojo stalo.
Tinklelis, balta 703.629.84 249 €

Tinklelis, juoda 803.630.06 249 € 

BEKANT ratukai, 4 vnt., Ø 8 cm. 

Balta 203.724.57 20 €
Juoda 903.724.54 20 €

BEKANT lentyna 121×134 cm, gylis 45 cm. 

Balta 603.735.01 349 €
Juoda 103.734.95 349 €



23

Spintelės ir lentynos. Visos dalys ir jų kainos

IDÅSEN
IDÅSEN stalčių spintelė su ratukais 42×61 cm, gylis 47 cm. 
Spintelę su ratukais patogu nustumti, kur reikia.
Tamsiai pilka 303.609.82 129 €
Auksinė ruda 503.979.13 129 €

IDÅSEN spintelė su durelėmis ir stalčiais 80×119 cm, gylis 
47 cm. Būtina pritvirtinti prie sienos. 
Tamsiai žalia 904.963.98 249 €
Tamsiai pilka 504.963.81 249 €

IDÅSEN aukšta spintelė su durelėmis ir stalčiais 
45×172 cm, gylis 47 cm. Būtina pritvirtinti prie sienos.
Tamsiai žalia 104.964.01 229 €
Tamsiai pilka 004.963.88 229 €

IDÅSEN spintelė su stiklinėmis durimis 120×140 cm, gylis 
45 cm. Būtina pritvirtinti prie sienos.
Tamsiai pilka 904.963.84 349 €

IDÅSEN lentyna 120×140 cm, gylis 45 cm.

Tamsiai pilka 404.963.91 199 €
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Priedai

ROTHULT išmanusis užraktas. Rinkinyje yra dvi kortelės-
raktai. Tinka spintelėms IDÅSEN ir BEKANT
Balta 003.597.39 25 €

KVISSLE dokumentų dėklas. Skyrelius dokumentams 
paprasta ištraukti, jų dugnas kamštinis, todėl neslidus. 
Dokumentų dėklą galima pastatyti vertikaliai.

Balta 701.980.31 22,99 €

KVISSLE dokumentų dėklai, 2 vnt. Dokumentų dėklus su 
rankenėlėmis patogu ištraukti ir pakelti.
Balta 602.039.57 12,99 €

KVISSLE kabamasis dokumentų dėklas. Galima pakabinti 
ant sienos ir kai kurių spintelių GALANT šoninės sienelės 
(pvz., spintelių su stumdomosiomis durelėmis ir ritininėmis 
durelėmis, stalčių ir dokumentų spintelių, lentynų ir 
papildomų dalių) arba laikyti horizontaliai ant stalčių 
spintelės su ratukais GALANT (45×55 cm). Tvirtinimo detales 
pasirinkite pagal sienų tipą.
Balta 901.980.30 16,99 €

SUMMERA kabamasis dokumentų dėklas, 16 vnt. Skirtas 
A4 formato dokumentams.

Margas 202.522.66 11,99 €

SUMMERA stalčiaus įdėklas su 6 skyreliais,  
44×37 cm, aukštis 3 cm. daiktams tvarkingai laikyti.
Antracito spalva 202.224.58 7,99 €





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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