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

PIRKĖJO GIDAS

ĮMONTUOTASIS VIRTUVĖS APŠVIETIMAS

Tinkamas funkcinis apšvietimas
Tinkamas virtuvinis apšvietimas svarbus dėl dviejų priežasčių: jis pagražina interjerą 
ir taip saugiau. Todėl patartina ypač gerai apšviesti darbastalį, prie kurio dažniausiai 
ruošiate valgį, pjaustote maisto produktus. Taškiniai šviestuvai, spintelių ir stalčių 
šviestuvai priskiriami funkciniam apšvietimui, nes apšvietus spinteles ir stalčius kur kas 
lengviau rasti juose laikomus daiktus. Šie šviestuvai taip pat puošia virtuvę, suteikia 
jaukumo.

IKEA parduotuvėje galite įsigyti dviejų rūšių virtuvės įmontuojamųjų šviestuvų: 
UTRUSTA ir OMLOPP. UTRUSTA serijoje taip pat yra kampinių jungčių ir kištukinių 
lizdų su USB jungtimis. Šviestuvai OMLOPP išsiskiria iš kitų plonu dizainu, juos lengva 
įrengti. Abiejų serijų šviestuvai puikiai dera kartu, todėl virtuvėje galima įrengti vienų ir 
kitų, o naudojant nuotolinio valdymo įtaisą, patogiai keisti apšvietimo ryškumą ir vienu 
paspaudimu įjungti / išjungti šviestuvus.
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Pradėti nuo nulio ar patobulinti esamą 
virtuvę?

Virtuvė nėra pilnai įrengta, jei trūksta tinkamo funkcinio 
apšvietimo. Geriausia planuoti apšvietimą tuo pat metu, kai 
planuojate naują virtuvę – sutaupysite laiko ir jėgų. Tačiau 
tai nereiškia, kad nėra galimybės patobulinti esamą virtuvę. 
Susidūrėte su tokiu iššūkiu? Nieko tokio, mes turime 
sprendimą. Tik svarbu prisiminti, kad visos virtuvės yra 
skirtingos ir planuoti reikia pagal savo, ne kitų, poreikius.

KAIP SUPLANUOTI?

Pirmiausia pagalvokite, kur virtuvėje trūksta apšvietimo ir 
pasirinkite geriausiai jūsų poreikius atitinkantį sprendimą. 
Pradėkite rinktis nuo darbastalio apšvietimo, tada taškinių 
šviestuvų bei spintelių ir stalčių šviestuvų. 
Mes siūlome:

Darbastalio šviestuvai Taškiniai ir spintelių šviestuvai Stalčių šviestuvai

IKEA parduotuvėje rasite dvi 
montuojamųjų šviestuvų serijas: 
UTRUSTA ir OMLOPP. 
Šie šviestuvai skirti funkciniam ir de-
koratyviniam apšvietimui su galimybe 
keisti apšvietimo ryškumą. Juose įrengti 
šviesos diodai sunaudoja 85 % mažiau 
elektros ir šviečia iki 20 kartų ilgiau nei 
kaitinamosios lemputės.

Taškinius šviestuvus ypač verta rinktis, 
jei turite ar ketinate turėti sieninių 
spintelių su stiklinėmis durimis. Jie 
apšvies spinteles iš vidaus, todėl leng-
viau rasite jose laikomus daiktus, ir 
suteiks jaukumo visai virtuvei.
Paprasta išsirinkti, nes yra įvairių 
modelių, tiek modernaus, tiek tradicinio 
stiliaus.

Stalčių šviestuvai OMLOPP įsijungia ir 
išsijungia darinėjant stalčius. Įrengus 
stalčių apšvietimą, virtuvinius įrankius ir 
kitus daiktus rasite akimirksniu.

ŠVIESTUVAI: UTRUSTA, OMLOPP. ŠVIESTUVAI: OMLOPP, FORMAT, 
URSHULT, LINDSHULT, MAGLEHULT.

ŠVIESTUVAI: OMLOPP.
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KAIP SUPLANUOTI?

Šviestuvų privalumai UTRUSTA OMLOPP

Galima pritemdyti šviesą naudojant nuoto-
linio valdymo įtaisą ANSLUTA

Montuojami kampuose

Serijos dalis

Jungiami į kištukines jungtis ir USB lizdus

Fiksuotasis montavimas*

Reikia transformatoriaus ir laidų ANSLUTA**

Galimybė paslėpti laidus

Šviesos srautas*** 210 lm 186 lm

*Turi įrengti tik kvalifikuotas elektrikas.
**Transformatorius ir laidai ANSLUTA parduodami atskirai.
*** Tiek šviesos skleidžia 40 cm darbastalio šviestuvas. Kitų šviestuvų skleidžiamas 
šviesos srautas nurodytas jų kainų etiketėse ir interneto svetainėje www.IKEA.lt.

UTRUSTA ar OMLOPP?
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KAIP ĮRENGTI?

Darbastalio šviestuvai UTRUSTA

Darbastalio šviestuvus UTRUSTA turi montuoti tik kvalifi-
kuotas elektrikas. Žemiau parodytos visos dalys ir priedai, 
kurių reikės norint įrengti.

 • Pradėkite montuoti nuo kairės pusės ir patį pirmąjį 
įrenkite darbastalio šviestuvą su maitinimo šaltiniu 
UTRUSTA.

 • Suskaičiuokite, kiek šviestuvų jums reikės.
 • Naudokite ne daugiau nei 2 dvigubus kištukinius lizdus 

su USB jungtimi. Prie vieno šviestuvo su maitinimo 
šaltiniu galima prijungti 9 šviestuvus.

 • Įsigykite nuotolinio valdymo įtaisą ANSLUTA, jei norite 
keisti apšvietimo ryškumą. Su ANSLUTA jį galėsite 
keisti dviem lygiais ir įjungti / išjungti visus šviestuvus 
iš karto.

Pagrindinės dalys

Darbastalio šviestuvas su mai-
tinimo šaltiniu UTRUSTA

Darbastalio šviestuvas UTRUSTA Dvigubas kištukinis lizdas su USB 
jungtimi UTRUSTA

Nuotolinio valdymo įtaisas 
ANSLUTA

Ilgis – 40 cm.
Baltos spalvos.

Ilgis: 40, 60, 80 cm. 
Baltos spalvos.

Ilgis – 20 cm. 
Baltos spalvos.

Skersmuo – 8 cm. 
Baltos spalvos.

Kampinė jungtis UTRUSTA Tarpinis jungiamasis laidas 
UTRUSTA

Ilgis – 20 cm. 
Baltos spalvos.

Ilgis – 1 m.

Montavimo priedai
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Prekės pavadinimas  Kaina  Kiekis
Darbastalio LED šviestuvas su maitinimo šaltiniu 
UTRUSTA, 40 cm

45 € 1 vnt.

Darbastalio LED šviestuvas UTRUSTA, 80 cm* 75 € 1 vnt.
Darbastalio LED šviestuvas UTRUSTA, 60 cm* 60 € 1 vnt.
Dvigubas kištukinis lizdas su USB jungtimi UTRUSTA, 
20 cm

20 € 1 vnt.

Nuotolinio valdymo įtaisas ANSLUTA 15 € 1 vnt.

Prekės pavadinimas  Kaina  Kiekis
Darbastalio LED šviestuvas su maitinimo šaltiniu 
UTRUSTA, 40 cm

45 € 2 vnt.

Darbastalio LED šviestuvas UTRUSTA, 60 cm* 60 € 1 vnt.
Dvigubas kištukinis lizdas su USB jungtimi UTRUSTA, 
20 cm

20 € 1 vnt.

Darbastalio LED šviestuvas UTRUSTA, 40 cm* 45 € 1 vnt.
Nuotolinio valdymo įtaisas ANSLUTA 15 € 1 vnt.

Šviestuvų UTRUSTA deriniai

Gartraukis įrengtas viduryje. Reikės dviejų 40cm. darbastalio LED šviestuvų su 
maitinimo šaltiniu UTRUSTA: vienas montuojamas pradžioje, kitas – už gartraukio.

Gartraukis įrengtas krašte.

Maža virtuvė 
Pradėkite montuoti šviestuvus nuo kairės pusės ir pirmiausia įrenkite 40 cm 
darbastalio LED šviestuvą su maitinimo šaltiniu UTRUSTA. 

* Parodyti deriniai yra pavyzdys, kaip galima įrengti funkcinius UTRUSTA 
šviestuvus. Juo galite pasinaudoti ieškodami geriausio sprendimo savo 
virtuvei. Tai reiškia, kad galite įrengti tiek UTRUSTA šviestuvų, kiek 
jums reikia (40, 60 arba 80 cm). Jei jų daugiau nei 10, papildomai reikės 
įrengti dar vieną darbastalio šviestuvą su maitinimo šaltiniu UTRUSTA.
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Šviestuvų UTRUSTA deriniai

Prekės pavadinimas       
Kaina

      
Kiekis

Darbastalio LED šviestuvas su maitinimo šaltiniu 
UTRUSTA, 40 cm

45 € 1 vnt.

Darbastalio LED šviestuvas UTRUSTA, 80 cm* 75 € 1 vnt.
Darbastalio LED šviestuvas UTRUSTA, 60 cm* 60 € 2 vnt.
Dvigubas kištukinis lizdas su USB jungtimi UTRUSTA, 
20 cm

20 € 1 vnt.

Darbastalio LED šviestuvas UTRUSTA, 40 cm* 45 € 2 vnt.
Tarpinis jungiamasis laidas UTRUSTA 12 € 1 vnt.
Nuotolinio valdymo įtaisas ANSLUTA 15 € 1 vnt. 

Prekės pavadinimas       
Kaina

      
Kiekis

Darbastalio LED šviestuvas su maitinimo šaltiniu 
UTRUSTA, 40 cm

45 € 2 vnt.

Darbastalio LED šviestuvas UTRUSTA, 80 cm* 75 € 3 vnt.
Kampinė jungtis UTRUSTA 20 € 1 vnt.
Dvigubas kištukinis lizdas su USB jungtimi UTRUSTA, 
20 cm

20 € 1 vnt.

Nuotolinio valdymo įtaisas ANSLUTA 15 € 1 vnt.

Gartraukis įrengtas viduryje. Reikės dviejų 40cm. darbastalio LED šviestuvų 
su maitinimo šaltiniu UTRUSTA: vienas montuojamas pradžioje, kitas – už 
gartraukio.

Gartraukis įrengtas krašte. 

L formos virtuvė
Galima naudoti tarpinį jungiamąjį laidą UTRUSTA arba kampinę jungtį. Jei ketinate naudoti kampinę jungtį, prisiminkite, kad 
šviestuvai pradedami montuoti nuo jos. Abiem atvejais jums būtinai reikės darbastalio LED šviestuvo su maitinimo šaltiniu 
UTRUSTA, 40 cm.

* Parodyti deriniai yra pavyzdys, kaip galima įrengti funkcinius UTRUSTA 
šviestuvus. Juo galite pasinaudoti ieškodami geriausio sprendimo savo 
virtuvei. Tai reiškia, kad galite įrengti tiek UTRUSTA šviestuvų, kiek 
jums reikia (40, 60 arba 80 cm). Jei jų daugiau nei 10, papildomai reikės 
įrengti dar vieną darbastalio šviestuvą su maitinimo šaltiniu UTRUSTA.
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Prekės pavadinimas       
Kaina

      
Kiekis

Darbastalio LED šviestuvas su maitinimo šaltiniu 
UTRUSTA, 40 cm

45 € 1 vnt.

Dvigubas kištukinis lizdas su USB jungtimi UTRUSTA, 
20 cm

20 € 2 vnt.

Darbastalio LED šviestuvas UTRUSTA, 40 cm* 45 € 4 vnt.
Tarpinis jungiamasis laidas UTRUSTA 12 € 2 vnt.
Darbastalio LED šviestuvas UTRUSTA, 80 cm* 75 € 1 vnt.
Darbastalio LED šviestuvas UTRUSTA, 60 cm* 60 € 2 vnt.
Nuotolinio valdymo įtaisas ANSLUTA 15 € 1 vnt.

Prekės pavadinimas       
Kaina

      
Kiekis

Darbastalio LED šviestuvas su maitinimo šaltiniu 
UTRUSTA, 40 cm

45 € 2 vnt.

Darbastalio LED šviestuvas UTRUSTA, 60 cm* 60 € 2 vnt.
Kampinė jungtis UTRUSTA 20 € 2 vnt.
Darbastalio LED šviestuvas UTRUSTA, 40 cm* 45 € 1 vnt.
Dvigubas kištukinis lizdas su USB jungtimi UTRUSTA, 
20 cm

20 € 2 vnt.

Darbastalio LED šviestuvas UTRUSTA, 80 cm* 75 € 2 vnt.
Nuotolinio valdymo įtaisas ANSLUTA 15 € 1 vnt.

Šviestuvų UTRUSTA deriniai

Gartraukis įrengtas viduryje. Reikės dviejų 40cm. darbastalio LED šviestuvų 
su maitinimo šaltiniu UTRUSTA: vienas montuojamas pradžioje, kitas – už 
gartraukio.

Gartraukis įrengtas krašte.

U formos virtuvė 
Galima naudoti tarpinį jungiamąjį laidą UTRUSTA arba kapinę jungtį. Jei ketinate naudoti kampinę jungtį, reikia prisiminti, kad 
šviestuvai pradedami montuoti nuo jos. Visais atvejais jums būtinai reikės darbastalio LED šviestuvo su maitinimo šaltiniu 
UTRUSTA, 40 cm.

* Parodyti deriniai yra pavyzdys, kaip galima įrengti funkcinius UTRUSTA 
šviestuvus. Juo galite pasinaudoti ieškodami geriausio sprendimo savo 
virtuvei. Tai reiškia, kad galite įrengti tiek UTRUSTA šviestuvų, kiek 
jums reikia (40, 60 arba 80 cm). Jei jų daugiau nei 10, papildomai reikės 
įrengti dar vieną darbastalio šviestuvą su maitinimo šaltiniu UTRUSTA.



9

KAIP ĮRENGTI?

Darbastalio šviestuvai OMLOPP

Šiuos šviestuvus lengva įrengti patiems. Žemiau parodytos 
visos dalys ir priedai, kurių prireiks.

Pirmiausia suskaičiuokite, kiek juostinių šviestuvų OMLOPP 
jums reikės. Tada:
 • Pasirinkite tinkamą transformatorių ANSLUTA (10 W 

arba 30 W). 
 • Pasirinkite maitinimo laidą.

 • Įsigykite nuotolinio valdymo įtaisą, kad galėtumėte 
reguliuoti šviesos ryškumą (2 lygiais) ir įjungti / išjungti 
iškart visus šviestuvus. Papildomai galite įrengti ir 
kitų šviestuvų: taškinių šviestuvų, spintelių šviestuvų, 
stalčių šviestuvų.

Darbastalio LED šviestuvas 
OMLOPP

Transformatorius ANSLUTA Maitinimo laidas ANSLUTA Nuotolinio valdymo įtaisas 
ANSLUTA

Ilgis: 40, 60, 80 cm.
Baltos spalvos.

Galia: 10 W arba 30 W. Ilgis – 3,5 m. Skersmuo – 8 cm. 
Baltos spalvos.

Pagrindinės dalys

Montavimo priedai

Tarpinis jungiamasis laidas 
ANSLUTA

Ilgis: 0,7 m arba 2 m.

Transformatoriai ANSLUTA

Yra du skirtingi transformato-
riai ANSLUTA, todėl juos rinkitės 
atsižvelgdami į planuojamų 
šviestuvų kiekį. 
Prie 10 W transformatoriaus galima 
prijungti ne daugiau nei 3 skirtingus 
šviestuvus, kurių bendras galingu-
mas neviršija 10 W.

Prie 30 W transformatoriaus galima 
prijungti 9 skirtingus šviestuvus, 
tačiau jų bendras galingumas 
neturi būti didesnis nei 30 W. 
Transformatorių galima paslėpti 
ant sieninių spintelių viršaus. 
Jei įrengsite daugiau nei vieną 
transformatorių, kiekvieną iš jų 
reikės sinchronizuoti su nuotolinio 
valdymo įtaisu, kad visi šviestuvai 
įsijungtų ir išsijungtų tuo pat metu. 

1. 10 W, trys kištukiniai lizdai.

2. 30 W, 9 kištukiniai lizdai.

1 2

Informacijos apie suvartojamos energijos kiekį (W) rasite skyriuje „Visos dalys ir kainos“, žr. 14 p.
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Šviestuvų OMLOPP deriniai

Prekės pavadinimas Kaina      Kiekis
Darbastalio LED šviestuvas OMLOPP, 80 cm 30 € 1 vnt.
Darbastalio LED šviestuvas OMLOPP,40 cm 20 € 1 vnt.
Darbastalio LED šviestuvas OMLOPP, 60 cm 25 € 1 vnt.
Elektroninis transformatorius ANSLUTA, 10 W 12 € 1 vnt.
Elektroninis transformatorius ANSLUTA, 30 W 25 € 1 vnt.
Maitinimo laidas ANSLUTA 4 € 1 vnt.
Tarpinis jungiamasis laidas ANSLUTA, 2m. 5 € 1 vnt.
Nuotolinio valdymo įtaisas ANSLUTA 15 € 1 vnt.
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KAIP ĮRENGTI?

Jums reikės:
 • Tinkamo transformatoriaus ANSLUTA (10 W arba 30 W). 
 • Maitinimo laido.
 • Nuotolinio valdymo įtaiso, kad galėtumėte reguliuoti 

šviesos ryškumą (2 lygiais) ir įjungti / išjungti iškart 
visus šviestuvus.

Taškiniai ir spintelių šviestuvai

Pagrindinės dalys

         
    

OMLOPP taškiniai arba spintelių 
šviestuvai*

Transformatorius ANSLUTA Maitinimo laidas ANSLUTA Nuotolinio valdymo įtaisas 
ANSLUTA

Apvalaus taškinio šviestuvo Ø 6,8 cm.
Baltos, aliuminio arba juodos spalvos.

Galia: 10 W arba 30 W. Ilgis – 3,5 m. Skersmuo – 8 cm. 
Baltos spalvos.

Transformatoriai ANSLUTA

1. 10 W, trys kištukiniai lizdai.

2. 30 W, 9 kištukiniai lizdai.

1 2

* Taip pat galima naudoti šviestuvus 
FORMAT, URSHULT, LINDSHULT ir 
MAGLEHULT. Daugiau informacijos 
žr. „Visos dalys ir kainos“, 14 p.

Yra du skirtingi transformato-
riai ANSLUTA, todėl juos rinkitės 
atsižvelgdami į planuojamų 
šviestuvų kiekį. 
Prie 10 W transformatoriaus galima 
prijungti ne daugiau nei 3 skirtingus 
šviestuvus, kurių bendras galingu-
mas neviršija 10 W.

Prie 30 W transformatoriaus galima 
prijungti 9 skirtingus šviestuvus, 
tačiau jų bendras galingumas 
neturi būti didesnis nei 30 W. 
Transformatorių galima paslėpti 
ant sieninių spintelių viršaus. 
Jei įrengsite daugiau nei vieną 
transformatorių, kiekvieną iš jų 
reikės sinchronizuoti su nuotolinio 
valdymo įtaisu, kad visi šviestuvai 
įsijungtų ir išsijungtų tuo pat metu.

Informacijos apie suvartojamos energijos kiekį (W) rasite skyriuje „Visos dalys ir kainos“, žr. 14 p.

arba
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KAIP ĮRENGTI?

UTRUSTA prijungimas

Turint keturgubą UTRUSTA darbastalio LED šviestuvų lizdą, 
nereikia įsigyti atskiro transformatoriaus ANSLUTA. Tereikia 
sinchronizuoti nuotolinio valdymo įtaisą ANSLUTA, kad 
galėtumėte keisti šviesos ryškumą ir įjungti / išjungti visus 
šviestuvus iš karto.

Deriniai su OMLOPP

Reikės elektroninio transformatoriaus ANSLUTA ir mai-
tinimo laido ANSLUTA. Jei naudosite daugiau nei vieną 
transformatorių, dar reikės tarpinio jungiamojo laido 
ANSLUTA.

Taškiniai šviestuvai

Taškiniai šviestuvai

Spintelių šviestuvai

Spintelių šviestuvai
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KAIP ĮRENGTI?

Stalčių šviestuvai

Jums reikės:
 • Tinkamo ANSLUTA transformatoriaus (10 W arba 30 W). 
 • Maitinimo laido.

Pagrindinės dalys

Juostinis stalčių šviestuvas  
OMLOPP 

Transformatorius ANSLUTA Maitinimo laidas ANSLUTA

Ilgis: 36, 56, 76 cm. 
Idealiai tinka 40, 60 ir 80 cm 
spintelėms METOD.

Galia: 10 W arba 30 W. Ilgis – 3,5 m.

Transformatoriai ANSLUTA

1. 10 W, trys kištukiniai lizdai.

2. 30 W, 9 kištukiniai lizdai.

1 2

Juostinis stalčių šviestuvas su jutikliais, todėl automatiškai 
įsijungia ir išsijungia darinėjant stalčių.

Stalčių šviestuvams prijungti reikės 
atskiro transformatoriaus. Jei jų 
bus daugiau nei vienas, papildomai 
reikės įsigyti tarpinį jungiamąjį laidą 
ANSLUTA.

Kaip įrengti?

Yra du skirtingi transformato-
riai ANSLUTA, todėl juos rinkitės 
atsižvelgdami į planuojamų 
šviestuvų kiekį. 
Prie 10 W transformatoriaus galima 
prijungti ne daugiau nei 3 skirtingus 
šviestuvus, kurių bendras galingu-
mas neviršija 10 W.

Prie 30 W transformatoriaus galima 
prijungti 9 skirtingus šviestuvus, 
tačiau jų bendras galingumas 
neturi būti didesnis nei 30 W. 
Transformatorių galima paslėpti 
ant sieninių spintelių viršaus. 
Jei įrengsite daugiau nei vieną 
transformatorių, kiekvieną iš jų 
reikės sinchronizuoti su nuotolinio 
valdymo įtaisu, kad visi šviestuvai 
įsijungtų ir išsijungtų tuo pat metu.

Informacijos apie suvartojamos energijos kiekį (W) rasite skyriuje „Visos dalys ir kainos“, žr. 14 p.



VISOS DALYS IR KAINOS

Darbastalio LED šviestuvas UTRUSTA su maitini-
mo šaltiniu, 40 cm. Šviestuvas su įmontuotais šviesos 
diodais (nekeičiami), kurie skleidžia 210 liumenų (tiek 
pat kiek 22W kaitrioji lemputė) energijos vartojimo 
efektyvumo klasė yra nuo A++ iki A.
Baltas 602.457.97 45 €

Darbastalio LED šviestuvas UTRUSTA, 40 cm. 
Šviestuvas su įmontuotais šviesos diodais (nekeičiami), 
kurie skleidžia 210 liumenų (tiek pat kiek 22W kaitrioji 
lemputė) energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo 
A++ iki A.
Baltas 602.329.45 45 €

Darbastalio LED šviestuvas UTRUSTA, 60 cm. 
Šviestuvas su įmontuotais šviesos diodais (nekeičiami), 
kurie skleidžia 260 liumenų (tiek pat kiek 26W kaitrioji 
lemputė) energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo 
A++ iki A.
Baltas 402.329.46 60 €

Darbastalio LED šviestuvas UTRUSTA, 80 cm. 
Šviestuvas su įmontuotais šviesos diodais (nekeičiami), 
kurie skleidžia 355 liumenų (tiek pat kiek 32W kaitrioji 
lemputė) energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo 
A++ iki A.
Baltas 802.329.73 75 €

Darbastalio LED šviestuvas OMLOPP, 40 cm. 
Šviestuvas su įmontuotais šviesos diodais (nekeičiami), 
kurie skleidžia 186 liumenų (tiek pat kiek 19W kaitrioji 
lemputė) energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo 
A++ iki A; 5,3 W.
Baltas 302.452.18 20 €

Darbastalio LED šviestuvas OMLOPP, 60 cm. 
Šviestuvas su įmontuotais šviesos diodais (nekeičiami), 
kurie skleidžia 285 liumenų (tiek pat kiek 27W kaitrioji 
lemputė) energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo 
A++ iki A; 7,7 W.
Baltas 302.452.23 25 €

Darbastalio LED šviestuvas OMLOPP, 80 cm. 
Šviestuvas su įmontuotais šviesos diodais (nekeičiami), 
kurie skleidžia 400 liumenų (tiek pat kiek 35W kaitrioji 
lemputė) energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo 
A++ iki A; 10 W.
Baltas 102.452.24 30 €

Taškiniai LED šviestuvai OMLOPP, 6,8 cm. 
Šviestuvas su įmontuotais šviesos diodais (nekeičiami), 
kurie skleidžia 85 liumenų (tiek pat kiek 9W kaitrioji 
lemputė) energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo 
A++ iki A; 2,4 W.
Baltas 702.451.79 12 €
Juodas 202.771.82 12 €
Aliuminio 502.329.60 12 €

Šviesos diodų juosta stalčiams OMLOPP. Aliuminio 
spalvos. Šviestuvas su įmontuotais šviesos diodais 
(nekeičiami), kurie skleidžia 60 liumenų (tiek pat kiek 
6W kaitrioji lemputė) energijos vartojimo efektyvumo 
klasė yra nuo A++ iki A.

2 W:
36 cm 402.452.27 20 €
56 cm 002.452.29 25 €
4 W:
76 cm 802.452.30 30 €

Spintelės LED šviestuvas FORMAT. Skleidžia tikslinę 
šviesą ir geriausiai tinka nedideliems plotams apšviesti. 
Papildomai reikia įsigyti elektroninį transformatorių  
ANSLUTA ir maitinimo laidą ANSLUTA. Šviestuvas su 
įmontuotais šviesos diodais (nekeičiami), kurie skleidžia 
100 liumenų (tiek pat kiek 10W kaitrioji lemputė) 
energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo A++ iki 
A; 2 W.
Nikeliuotas 302.603.84 15 €

Spintelės LED šviestuvas LINDSHULT. Skleidžia 
tikslinę šviesą ir geriausiai tinka nedideliems plotams 
apšviesti. Papildomai reikia įsigyti elektroninį 
transformatorių  ANSLUTA ir maitinimo laidą ANSLUTA. 
Šviestuvas su įmontuotais šviesos diodais (nekeičiami), 
kurie skleidžia 80 liumenų (tiek pat kiek 8W kaitrioji 
lemputė) energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo 
A++ iki A; 2 W.
Nikeliuotas 102.604.36 15 €

Spintelės LED šviestuvas URSHULT. Skleidžia 
tikslinę šviesą ir geriausiai tinka nedideliems plotams 
apšviesti. Papildomai reikia įsigyti elektroninį 
transformatorių  ANSLUTA ir maitinimo laidą ANSLUTA. 
Šviestuvas su įmontuotais šviesos diodais (nekeičiami), 
kurie skleidžia 100 liumenų (tiek pat kiek 10W kaitrioji 
lemputė) energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo 
A++ iki A; 2 W.
Nikeliuotas 302.604.02 15 €

Spintelės / paveikslo LED šviestuvas MAGLEHULT. 
Galima įrengti spintelių viršuje arba virš paveikslų. 
Papildomai reikia įsigyti elektroninį transformatorių  
ANSLUTA ir maitinimo laidą ANSLUTA. Šviestuvas su 
įmontuotais šviesos diodais (nekeičiami), kurie skleidžia 
150 liumenų (tiek pat kiek 16W kaitrioji lemputė) 
energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo A++ iki 
A; 2,8 W.
Aliumininis 302.771.29 15 €

Kampinė jungtis UTRUSTA. 

Balta 302.329.61 20 €

Dvigubas kištukinis lizdas su USB jungtimi 
UTRUSTA.
Baltas 702.329.59 20 €

Elektroninis transformatorius ANSLUTA. Baltas. 
Prie vieno elektros instaliacijos galima sujungti iki 10 
elektroninių transformatorių.
10 W 103.201.81 12 €
30 W 803.007.64 25 €

Nuotolinio valdymo įtaisas ANSLUTA. Baterijos 
parduodamos atskirai (reikia AAA, 2 vnt.). 
Rekomenduojame įsigyti įkraunamųjų baterijų LADDA. 
Baltas 903.007.73 15 €

Tarpinis jungiamasis laidas UTRUSTA, 1 m. 

Baltas 202.452.33 12 €

Maitinimo laidas ANSLUTA, 3,5 m. Jungiamas prie 
elektros tinklo. Galėsite įjungti ir išjungti visus prijung-
tus šviestuvus vienu jungikliu.

Baltas 501.165.93 4 €

Tarpinis jungiamasis laidas ANSLUTA, 0,7 m. 
Skirtas keliems šviestuvams tarpusavyje sujungti. Toks 
šviestuvų derinys veikia įjungus į vienintelį elektros 
lizdą.

Baltas 601.168.99 3 €

Tarpinis jungiamasis laidas ANSLUTA, 2,0 m. 
Skirtas keliems šviestuvams tarpusavyje sujungti. Toks 
šviestuvų derinys veikia įjungus į vienintelį elektros 
lizdą.

Baltas 501.167.29 5 €
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Mūsų paslaugos

PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI
Pirkimo išsimokėtinai paslaugas teikia „General Financing“. 
Išsimokėtinai atsiskaityti galite už IKEA prekes, kurių vertė siekia 
nuo 50 iki 15 000 €.

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.

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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