
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.

Net mažas vonios kambarys gali būti patogus, jaukus ir 
funkcionalus. Tereikia jį sumaniai įrengti ir apstatyti tinkamais 
baldais, tokiais kaip HEMNES. Serija HEMNES – tai praustuvų 
spintelės su dideliais stalčiais, kuriuose telpa gausybė vonios 
reikmenų, sieninės spintelės su negiliomis lentynomis, kad greitai 
rastumėte tai, ko jums reikia, ir aukštos spintelės (atviros ir su 
veidrodinėmis durimis), skirtos didesniems daiktams, pavyzdžiui, 
rankšluosčiams ar daiktadėžėms susidėti. Visos grindinės spintelės 
yra su reguliuojamosiomis kojelėmis, todėl tvirtai stovi net ant 
nelygių grindų ir išlieka sausos apliejus grindis.

PIRKĖJO GIDAS

SAUGUMAS
Kai kuriuos iš šių baldų būtina 
pritvirtinti prie sienos specialiais 
laikikliais (pridedami).
Skirtingoms sienoms reikalingos 
skirtingos tvirtinimo detalės 
(parduodamos atskirai), todėl 
rinkitės jas atsižvelgdami į savo 
namų sienų tipą.  

PRIEŽIŪRA 
Valykite drėgna šluoste, jei 
reikia naudokite švelnų valiklį. 
Nusausinkite švaria šluoste. 
Aplietas vietas patariame iš 
karto išvalyti, kad drėgmė 
neprasiskverbtų giliau į baldą. 

Praustuvą ir vandens maišytuvą 
valykite vandeniu arba švelniu 
valikliu sudrėkinta šluoste.

Keraminį praustuvą galima 
valyti daugeliu cheminių 
priemonių, išskyrus priemones 
su stipriomis rūgštimis ir 
šarmais.

Smulkinto marmuro 
praustuvams kenkia amoniakas, 
rūgštys, stiprūs valikliai, plaukų 
dažai, chloras.

HEMNES
vonios kambario baldai



KAIP IŠSIRINKTI?
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1. Pirmiausia numatykite vietą praustuvui su spintele, nes 
jis yra viena iš svarbiausių vonios kambario dalių. Seriją 
HEMNES sudaro skirtingo dydžio ir talpos praustuvų 
spintelės.

Jos gali būti baltos arba tamsiai rudos.

Spintelių stalčiai užsidaro lėtai ir tyliai, nes jų bėgeliai su 
stabdikliais. Dėl tos pačios priežasties stalčiai neiškrenta 
net ištraukus juos iki galo. Tai saugus pasirinkimas 
šeimoms su mažais vaikais – mažesnis pavojus, kad 
stalčius iškris smarkiau patraukus. Kitas privalumas – 
labiau atidarius stalčių, gerai matyti, kas jo viduje. 

2. Toliau – praustuvas. Pas mus jų yra įvairių: viengubų 
ir dvigubų, pagamintų iš skirtingų medžiagų, įvairaus 
dydžio.  
Vonios kambario baldams HEMNES skirti keraminiai 
praustuvai. Jų paviršius glazūruotas, todėl labai tvirtas 
ir atsparus įbrėžimams, jį paprasta valyti.

Visi IKEA praustuvai parduodami su dugno vožtuvu ir 
sifonu. Prie lankstaus sifono galima prijungti skalbyklę 
ar indaplovę.

3. Kalbant apie vandens maišytuvus, jų taip pat turime 
visokių: tiek dizaino, tiek funkcijų atžvilgiu. Tačiau 
yra vienas bendras visų IKEA vandens maišytuvų 

privalumas – jie taupo vandenį. Įmontuotas vandens 
taupymo įtaisas sumaišo tekantį vandenį su oru, 
nekeisdamas srovės stiprumo. Ir dar, visų serijų 
(išskyrus OLSKÄR) vandens maišytuvai parduodami su 
dugno vožtuvu. 

Vandens maišytuvai GRANSKÄR, DALSKÄR, ENSEN, 
VOXNAN, BROGRUND, ASPSKÄR, HAMNSKÄR pasižymi 
papildoma karšto vandens taupymo savybe „šalta 
pradžia“ („Cold Start“). Tai reiškia, kad pakėlus 
maišytuvo rankenėlę pradinėje padėtyje į viršų, bėga 
tik šaltas vanduo. Tam, kad bėgtų karštas, rankenėlę 
reikia pakelti ir pasukti į kairę. Taigi tiksliai reguliuojant 
vandenį, galima nemažai sutaupyti.

4. Įrengus praustuvą ir jo priedus, galima pakabinti 
veidrodį arba spintelę su veidrodinėmis durimis, 
pastatyti aukštų spintelių, kitų baldų. Neribota galimybė 
kurti įvairius derinius išlaisvina vaizduotę, tad drąsiai 
naudokitės ja rinkdamiesi jūsų vonios kambariui 
tinkamus baldus ir interjero sprendimus.

5. Galiausiai lieka mielos smulkmenos, tokios kaip vonios 
kambario priedai BALUNGEN ar VOXNAN. Jie puikiai dera 
su baldais HEMNES.
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VISOS DALYS IR JŲ KAINOS
Su rankenėlėmis. Plotis × gylis × aukštis.
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HEMNES praustuvo spintelė, 60×32×83 cm.

Tamsiai ruda 003.305.57 99 €
Balta 703.305.54 99 €

HEMNES praustuvo spintelė, 60×47×83 cm.

Tamsiai ruda 002.176.60 99 €

Balta 502.176.67 99 €

HEMNES praustuvo spintelė, 80×47×83 cm.

Tamsiai ruda 302.176.68 129 €

Balta 202.176.64 129 €

HEMNES praustuvo spintelė, 100×47×83 cm.

Tamsiai ruda 202.176.59 149 €

Balta 902.176.65 149 €

HEMNES spintelė su veidrodinėmis durimis, 
63×16×98 cm.

Tamsiai ruda 302.176.73 79 €

Balta 702.176.71 79 €

HEMNES dvidurė veidrodinė spintelė, 
83×16×98 cm.

Tamsiai ruda 602.176.76 99 €

Balta 402.176.77 99 €

HEMNES dvidurė veidrodinė spintelė, 
103×16×98 cm.

Tamsiai ruda 402.176.82 129 €

Balta 802.176.75 129 €

HEMNES aukšta spintelė su veidrodinėmis 
durimis, 49×31×200 cm.

Tamsiai ruda 902.176.70 149 €

Balta 702.176.85 149 €

HEMNES lentyna, 42×37×172 cm.

Tamsiai ruda 502.176.53 79,99 €

Balta 302.176.54 79,99 €

HEMNES suoliukas, 83×37×53 cm.

Tamsiai rudas 202.236.22 49,99 €

Baltas 502.236.25 49,99 €



PRAUSTUVAI IR VANDENS MAIŠYTUVAI
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Visiems vandens maišytuvams ir praustuvams taikome dešimties (10) metų garantija. Plotis × gylis × aukštis.
Apie sąlygas 
skaitykite garantijos 
buklete. 

RÄTTVIKEN keraminis praustuvas su sifonu ir 
dugno vožtuvu.

60×49×6 cm 902.165.76 80 €
80×49×6 cm 102.165.75 100 €
100×49×6 cm 702.165.77 120 €

ODENSVIK keraminis praustuvas su sifonu ir dugno 
vožtuvu.
60×49×6 cm. 501.955.52 70 €
80×49×6 cm. 401.808.05 80 €
100×49×6 cm. 001.939.37 100 €
100×49×6 cm, dvigubas. 001.356.12 110 €
120×49×6 cm. 201.939.41 130 €
120×49×6 cm, dvigubas. 801.356.13 140 €

HAGAVIKEN keraminis praustuvas su sifonu ir 
dugno vožtuvu.

63×34×7 cm, baltas 803.245.00 60 €

OLSKÄR vandens maišytuvas be dugno vožtuvo.

Chromuotas žalvaris 702.177.51 12,99 €

ENSEN vandens maišytuvas su dugno vožtuvu.

Chromuotas žalvaris 602.813.80 49 €

RUNSKÄR vandens maišytuvas su dugno vožtuvu.

Chromuotas žalvaris 502.621.22 49 €

 

DALSKÄR vandens maišytuvas su dugno vožtuvu.

Chromuotas žalvaris 302.812.92 49 €

 

SVENSKÄR vandens maišytuvas su dugno vožtuvu.

Chromuotas žalvaris 802.994.21 59 €

 

GRANSKÄR vandens maišytuvas su dugno vožtuvu.

Chromuotas žalvaris 602.030.90 59 €

 

LUNDSKÄR vandens maišytuvas su dugno vožtuvu. 

Chromuotas žalvaris 402.400.17 79 €

ASPSKÄR vandens maišytuvas su dugno vožtuvu.
Chromuotas žalvaris 403.430.63 79 €

BROGRUND vandens maišytuvas su dugno vožtuvu.
Chromuotas žalvaris 603.430.81 59 €

LÖVSKÄR vandens maišytuvas su dugno vožtuvu.
Chromuotas žalvaris 103.430.69 79 €

HAMNSKÄR vandens maišytuvas su dugno vožtuvu.
Chromuotas žalvaris 803.430.75 79 €
Žalvarinis 503.472.06 79 €
Juodas 103.472.13 89 €

VOXNAN vandens maišytuvas su dugno vožtuvu.
Chromuotas žalvaris 303.430.87 59 €



PRIEDAI
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BOLMEN taburetė-laiptelis, 44×35×25 cm, iki 
150 kg.

Mėlynos spalvos 902.913.30 4,99 €
Baltos spalvos 602.651.63 4,99 €

VOXNAN rankenėlės, 2 vnt. chromuotas cinkas.

203.285.82 3,99 €

VOXNAN durų kabykla, chromuotas cinkas ir 
nerūdijantis plienas.

36×12 cm 803.285.79 7,99 €

VOXNAN stiklinė lentyna, nerūdijantis plienas ir 
stiklas.

64×13 cm 203.285.77 9,99 €

VOXNAN skysto muilo dalytuvas, stiklas ir 
nerūdijantis plienas.

203.289.78 4,99 €

VOXNAN puodelis, stiklas.

303.285.91 2,99 €

VOXNAN tualeto šepetys, nerūdijantis plienas ir 
perdirbtas plastikas.

903.285.93 7,99 €

VOXNAN tualetinio popieriaus laikiklis, 
nerūdijantis plienas ir pušies masyvinė mediena. 

14 cm 403.285.95 5,99 €

BALUNGEN kabliukai, 2 vnt., chromuotas cinkas.

702.930.28 9,99 €

BALUNGEN rankšluosčių kabykla, chromuotas 
cinkas ir nerūdijantis plienas.

69 cm 602.914.97 9,99 €

BALUNGEN tualeto šepetys su laikikliu, kietasis 
porcelianas ir nerūdijantis plienas.

202.914.99 19,99 €

BALUNGEN tualetinio popieriaus laikiklis, 
chromuotas cinkas ir nerūdijantis plienas.

302.915.02 14,99 €

BALUNGEN skysto muilo dalytuvas, stiklas ir 
chromuotas cinkas.

902.915.04 7,99 €

BALUNGEN puodelis, stiklas ir chromuotas cinkas.

402.915.06 3,99 €

NORDRANA krepšeliai, 2 vnt.

Balkšvi 303.363.41 7,99 €

Pilki 102.882.99 7,99 €

NORDRANA krepšeliai, 4 vnt.

Pilki 102.883.03 12,99 €

NORDRANA kabamoji dėtuvė. 

Pilka 602.883.05 14,99 €
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PRIEDAI

APŠVIETIMAS
VITEMÖLLA lubinis-sieninis šviestuvas, keramika 
ir stiklas. 

902.387.38 14,99 €

VITEMÖLLA sieninis šviestuvas, keramika ir stiklas.

202.387.51 24,99 €

LILLHOLMEN lubinis-sieninis šviestuvas. 

Nikeliuotas, baltas 700.774.68 9,99 €

Žalvario spalvos 403.619.19 9,99 €

LILLHOLMEN sieninis šviestuvas.

Nikeliuotas, baltas 500.774.69 14,99 €

Žalvario spalvos 903.619.26 14,99 €

GÅSGRUND lubinis šviestuvas, matinis baltas.

30 cm 402.238.57 29,99 €

HÄGGUM įmontuojamasis taškinis šviestuvas, 
baltas, reguliuojamasis.

13 cm 202.622.94 14,99 €



Mūsų paslaugos

PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI
Parduotuvėje IKEA pirkimo išsimokėtinai paslaugas teikia  
„General Financing“. Išsimokėtinai atsiskaityti galite už 
parduotuvėje IKEA esančias 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.

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.
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