
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.

Atėjo laikas naujai lovai?
Vaikai nuolat juda, mokosi vis naujų dalykų, tyrinėja aplinką ir žaidžia, todėl
atėjus vakarui, jiems reikia saugios vietos pailsėti, apgalvoti dienos įspūdžius ir
išsimiegoti. Greičiausiai, tuo metu jie yra kaip tik tokio amžiaus, kai kūdikio lovelė
per maža, o suaugusiesiems skirtos lovos pernelyg didelės. Geriausia išeitis –
rinktis vaikišką lovą, nes jos saugios, jaukios, patogios ir kaip tik tokio dydžio,
kokio reikia.

PIRKĖJO GIDAS

Vaikiškos miego prekės
Lovos, čiužiniai ir priedai vaikams nuo 3 metų 
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ČIUŽINIAI

KAIP IŠSIRINKTI ČIUŽINĮ?

Vaikiški IKEA‘os čiužiniai laidūs orui, todėl juose nesikaupia 
drėgmė ir nesiformuoja pelėsis, daugumos jų užvalkalus 
galima skalbti skalbyklėje. 

Ne visi čiužiniai vienodai patogūs, todėl rinkdamiesi 
išbandykite visus variantus. Svarbiausia, kad čiužinys būtų 
pakankamai kietas ir teiktų augančiam kūnui reikalingą 
atramą, o jo viršus būtų minkštesnis, malonus gulėti. 
Visi mūsų vaikiški čiužiniai gaminami iš saugių, patvarių 
žaliavų, jų sudėtyje nėra kenksmingų medžiagų, jie gerai 
vėdinasi. Jūsų vaikas miegos patogiai, saugioje aplinkoje. 

1. Putų poliuretano ar spyruoklinis? 
Susiaurinkite paiešką apsispręsdami dėl čiužinio rūšies – 
rinkitės putų poliuretano arba spyruoklinį.

2. Kaina
Pas mus kiekvienas ras čiužinį pagal savo galimybes: 
nuo paprasto iki labai kokybiško, bet visais atvejais – 
pagaminto iš saugių žaliavų. Juk mums svarbiausia vaikų 
gerovė.

3. Individualūs poreikiai
Dydis: ieškote čiužinio keičiamo ilgio ar jaunuolio lovai? 
Keičiamo ilgio vaikiškoms lovoms turime trijų dalių čiužinį, 
kuris „augs“ kartu su lova ir vaiku: prailginus lovą, tereikės 
padėti papildomą čiužinio dalį.
Laikas: kiek metų iš eilės vaikas turės miegoti ant čiužinio, 
kurio ieškote? Jei nuo ankstyvosios iki vėlyvosios vaikystės, 
rinkitės storą, patvarų čiužinį, kad teiktų tinkamą atramą ir 
tada, kai vaikas paaugs, taps sunkesnis.

4. Geriausias pasirinkimas
Toliau šioje knygelėje rasti išsamesnę informaciją apie 
mūsų vaikiškus čiužinius. 

Laidumas orui: vaikiškus čiužinius gaminame iš kruopščiai 
atrinktų žaliavų ir iki detalių apgalvojame kiekvieno čiužinio 
konstrukciją, todėl visi jie laidūs orui, nekaupia drėgmės.

Rinkdami čiužinį atsižvelkite į šiuos dalykus:
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PRIEŽIŪRA

Užvalkalas
Visų mūsų čiužinių užvalkalams užtenka nesudėtingos 
priežiūros, kad būtų švarūs ir tvarkingi.

Čiužinys
Reguliariai vėdinkite čiužinį gryname ore.

Neskalbti Skalbti skalbyklėje: 
įprastas skalbimas, 
40 °C

Skalbti skalbyklėje: 
karštas vanduo,  
60 °C

Nenaudoti
baliklio

Nedžiovinti  
džiovyklėje

Džiovinti patiesus

Nelyginti Galima lyginti:  
žema temperatūra

Galima lyginti: 
aukšta temperatūra

Nevalyti sausuoju  
cheminiu būdu
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KEIČIAMO ILGIO LOVOS 

Auganti lova. Jos ilgis keičiamas vaikui augant, o plotis 
lieka toks pat. Mažiems vaikams jos puikiai tinka, nes 

jaukios, nedidelės, bėgant laikui taip pat „paauga“. Toks 
pasirinkimas taip pat naudingas aplinkai.

SUNDVIK keičiamo ilgio lova, 80×200 cm. 
Pailginama nuo 80×135 cm iki 80×165 cm ir 
80×200 cm. Lovos lentjuosčių pagrindas LURÖY 
įskaičiuotas į kainą, bet supakuotas atskirai.

Balta 490.460.68 129 €
Pilkai ruda 390.416.60 129 €

BUSUNGE keičiamo ilgio lova, 80×200 cm. 
Pailginama nuo 80×135 cm iki 80×165 cm ir 
80×200 cm. Medinės lentjuostės užtikrina tvirtą 
atramą. 

Balta 703.057.00 139 €
Rausva 902.290.17 139 €
Mėlyna 202.743.48 139 €

MINNEN keičiamo ilgio lova, 80×200 cm. Pailginama 
nuo 80×135 cm iki 80×170 cm ir 80×200 cm. Lovos 
lentjuosčių pagrindas LURÖY įskaičiuotas į kainą, bet 
supakuotas atskirai.

Balta 291.239.58 84 €
Juoda 391.246.22 84 €

vaikams nuo 3 metų

KEIČIAMO ILGIO LOVŲ PRIEDAI

SUFLETT lovos palapinė. Tinka 70, 80, 90 cm pločio 
lovoms. Nemontuokite prie kūdikio lovelės.

Žalia 803.324.73 12,99 €

Rožinė 803.324.68 12,99 €

HIMMELSK baldakimas.

Baltas 403.196.28 9,99 €

FLYTTBAR lovadėžė.

Tamsiai pilka 403.288.40 9,99 €
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Priežiūra

    
PLUTTEN putų poliuretano čiužinys keičiamo ilgio lovai. Paprasto 
dizaino, saugus čiužinys, kurį galima vartyti. Putų poliuretano storis – 7 cm, 
todėl čiužinys vienodai minkštas ir lygus iš abiejų pusių. Užvalkalo negalima 
nuimti, tačiau lengva prižiūrėti. 
80×200 cm 503.393.91 39,99 €
 

Priežiūra
Užvalkalas:

     
VIMSIG putų poliuretano čiužinys keičiamo ilgio lovai. Minkštas, laidus 
orui, teikia tinkamą atramą. Čiužinio storis – 10 cm. Viena jo pusė vidutinio 
kietumo, kiaušinių dėklą primenančiu paviršiumi, o kita lygi ir kieta. Čiužinio 
užvalkalą galima skalbti skalbyklėje, 40 °C vandenyje.
80×200 cm 403.393.82 59,99 €

Priežiūra
Užvalkalas:

     
INNERLIG spyruoklinis čiužinys keičiamo ilgio lovai. Lanksčios 
spyruoklės ir minkštas putų poliuretanas. Ilgiausias čiužinio dalis yra 12 
cm ilgio. Su spyruoklėmis ir putų poliuretano užpildu, todėl laidi orui, ilgai 
nepraras formos, teiks tinkamą atramą. Trumposios dalys su elastingojo putų 
poliuretano užpildu. Užvalkalą galima skalbti skalbyklėje, 60 °C vandenyje.
80×200 cm 903.393.89 79,99 €

Priežiūra
Užvalkalas:

     
NATTSMYG putų poliuretano čiužinys keičiamo ilgio lovai. Elastingas 
ir praktiškas. Šis 9 cm storio čiužinys su elastingojo putų poliuretano užpildu 
teikia tinkamą atramą, puikiai prisitaiko prie kūno padėčių. Ilgąją čiužinio dalį 
patogu apvilkti užvalkalu, ji turi rankeną, kad būtų lengviau nešti. Trumposios 
dalys turi lipukus, todėl jas paprasta susegti vieną su kita. Visų čiužinio dalių 
užvalkalus galima skalbti skalbyklėje, 60 °C vandenyje.
80×200 cm 403.393.77 99,99 €

Priežiūra
Užvalkalas:

     
Krepšys:

    
ÖMSINT kišeninių spyruoklių čiužinys keičiamo ilgio lovai. Idealiai 
prisitaiko prie gulinčio vaiko kūno padėties. Šis 12 cm storio čiužinys su 
kišeninėmis spyruoklėmis ir storu putų poliuretano sluoksniu suteiks atramą 
tiksliai tuose taškuose, kur jos labiausiai reikia. Jis laidus orui, patvarus, 
jo konstrukcija apgalvota iki menkiausių detalių. Rinkinyje yra maišas 
papildomoms čiužinio dalims laikyti. Užvalkalą galima skalbti skalbyklėje, 
60 °C vandenyje.
80×200 cm 103.393.88 119 €

Čiužinys iš trijų dalių. Kiekvienas toks čiužinys sudarytas 
iš vienos ilgos ir dviejų trumpų dalių. Trumposios dalys bus 

reikalingos, kai ilginsite lovą. Šiuos čiužinius galima vartyti. 

KEIČIAMO ILGIO LOVŲ ČIUŽINIAI 
vaikams nuo 3 metų
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VAIKIŠKOS LOVOS 

Šių lovų briaunos užapvalintos, o tarpai tarp skersinių 
siauri, kad vaikai neįstrigtų. Kaip ir visų mūsų vaikiškų 

lovų, šių lovų lentjuosčių pagrindai laidūs orui, nėra 
smulkių dalių, kuriomis vaikai galėtų užspringti.

KRITTER lovos rėmas su apsauginiu turėklu, 
70×160 cm. Medinis, todėl labai tvirtas. Apsauginis 
turėklas neleis vaikui iškristi iš lovos. Lovos lentjuosčių 
pagrindas LURÖY įskaičiuotas į kainą, bet supakuotas 
atskirai.

Baltas 691.854.35 69 €

SNIGLAR lovos rėmas su apsauginiu turėklu, 
70×160 cm. Medinis, todėl labai tvirtas. Apsauginis 
turėklas neleis vaikui iškristi iš lovos. Lovos lentjuosčių 
pagrindas įskaičiuotas į kainą, bet supakuotas atskirai.

Buko mediena 191.854.33 36 €

VAIKIŠKŲ LOVŲ ČIUŽINIAI 

VAIKIŠKŲ LOVŲ PRIEDAI

SUFLETT lovos palapinė. Tinka 70, 80, 90 cm pločio 
lovoms. Nemontuokite prie kūdikio lovelės.

Žalia 803.324.73 12,99 €

Rožinė 803.324.68 12,99 €

HIMMELSK baldakimas.

Baltas 403.196.28 9,99 €

FLYTTBAR lovadėžė.

Tamsiai pilka 403.288.40 9,99 €

Priežiūra
Užvalkalas:

     
UNDERLIG putų poliuretano čiužinys. Minkštas, laidus orui, teikia tinkamą 
atramą. Čiužinio storis – 10 cm. Viena jo pusė vidutinio kietumo, kiaušinių 
dėklą primenančiu paviršiumi, o kita lygi ir kieta. Čiužinio užvalkalą galima 
skalbti skalbyklėje, 60 °C vandenyje. 
70×160 cm 303.393.92 39,99 €

vaikams nuo 3 metų

vaikams nuo 3 metų
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DVIPUSĖS LOVOS „KURA“

Apverskite lovą aukštyn kojomis! Dvipusė lova KURA su 
gultu apačioje puikiai tiks mažam vaikui, o kai paaugs, 
galėsite ją apversti – turėsite aukštą lovą su gultu viršuje ir 

daug laisvos vietos po juo. Galėsite, pavyzdžiui, įrengti ten 
mokymosi vietą, žaidimų kampelį, laikyti daiktus.

KURA baldakimas su užuolaida. Puikiai tinka 
norint įrengti vaikui jaukų asmeninį kampelį. Skirta tik 
dvipusėms lovoms KURA.
Pilkos ir baltos sp. 903.324.58 30 €

STICKAT lovos kišenė, 39×30 cm. Patogi vietelė 
daiktams laikyti. Kabinama tiesiai ant vaiko lovos.
Žalia 402.962.93 3,99 €
Rožinė 902.962.95 3,99 €
Juoda 803.783.38 3,99 €

KURA dvipusė lova, 90×200 cm. Galima apver-
sti, kad gultas būtų viršuje arba apačioje. Lovos 
lentjuosčių pagrindas pridedamas.
Baltos ir pušies medienos sp. 802.538.09 119 €

KURA lovos palapinė. Galite pritaisyti ant lovos, kai 
gultas viršuje arba apačioje. Puikiai tinka norint įrengti 
vaikui jaukų asmeninį kampelį. Skirta tik dvipusėms 
lovoms KURA.
Turkio sp. 402.965.99 11,99 €
Rožinė 103.112.28 11,99 €

3-6 metų vaikus rekomenduojama guldyti ant gulto apačioje, o  
6+ metų vaikus – viršuje arba apačioje.

Priežiūra
Užvalkalas:

    
MOSHULT putų poliuretano čiužinys, baltas. Didelio elastingumo putų 
poliuretano čiužinys yra labai patogus, suteikia visapusę atramą kūnui. 
Čiužinio užvalkalas segamas vaikams saugiu užtrauktuku. Užvalkalą galima 
skalbti skalbyklėje. Čiužinys supakuotas į ritinį, kad būtų patogu parsivežti. 
Storis – 10 cm.

90×200 cm 302.723.39 49,99 €

Priežiūra
Užvalkalas:

    
MALFORS putų poliuretano čiužinys, baltas. Elastingojo putų poliuretano 
čiužinys yra labai patogus, suteikia visapusę atramą kūnui. Čiužinio užvalkalas
segamas vaikams saugiu užtrauktuku. Užvalkalą galima skalbti skalbyklėje. 
Čiužinys supakuotas į ritinį, kad būtų patogu parsivežti. Storis – 12 cm.

90×200 cm 402.722.87 64,99 €

DVIPUSIŲ LOVŲ „KURA“ ČIUŽINIAI
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KITOS LOVOS

Lovos su papildomais ištraukiamaisiais gultais puikiai 
tinka nedideliuose būstuose, nes gultus su ratukais lengva 
ištraukti, o paskui pastumti po lovos rėmu. Pas mus taip 

pat rasite lovų su daiktadėžėmis. Tokios lovos padeda 
sutaupyti vietos, nes daiktadėžėse galima laikyti apklotus, 
žaislus ir kitokias vaikiškas brangenybes.   

vaikams nuo 3 metų

SLÄKT lovos rėmas, 90×200 cm. Po šiuo lovos rėmus 
telpa tos pačios serijos priedai: ištraukiamoji lova 
(papildomas gultas), pufas su daiktadėže ar stalčius 
su ratukais. Lovos lentjuosčių pagrindas LURÖY 
įskaičiuotas į kainą, bet supakuotas atskirai. 
Baltas 792.277.55 64 €

SLÄKT lovos rėmas su ištraukiamąja lova ir
stalčiais, 90×200 cm. Papildomas gultas įrengtas po
lovos rėmu SLÄKT. Stalčiuose užteks vietos patalynei
ir žaislams. Didž. papildomos lovos čiužinio aukštis –
10 cm. Lovos lentjuosčių pagrindas LURÖY įskaičiuotas
į kainą, bet supakuotas atskirai.
Baltas 892.277.31 204 €

SLÄKT lovos rėmas, sėdimoji dalis ir daiktadėžė, 
90×200 cm. Po lovos rėmu galite laikyti daiktadėžių 
su vaiko turtu, sezoniniais drabužiais ar patalyne. Jis 
universalaus dizaino, todėl paprasta priderinti prie kitų 
baldų ir interjero.

392.396.99 241 €

PAPILDOMOS PREKĖS

SLÄKT pufas su daiktadėže, 61×61×36 cm. Telpa po 
lovos rėmu SLÄKT, 90x200 cm. Su ratukais,
todėl lengva nustumti, kur reikia.
Pilka 503.629.56 79 €

SLÄKT daiktadėžė su ratukais, 62×62×36 cm. Telpa 
po lovos rėmu SLÄKT. Su ratukais, todėl lengva
nustumti, kur reikia. 
Balta 803.629.74 49 €

SLÄKT pufas-sulankstomasis čiužinys, 
62×48×36 cm. Vaikams patinka leisti laiką ant minkšto 
čiužinio ant grindų, nes patogu vartytis kūliais, gulinėti 
ir leisti laiką su draugais. Paskui galėsite jį sulankstyti 
ir padėti po lova SLÄKT, kad netrukdytų.
Pilkas  103.629.63 49 €

SUFLETT lovos palapinė. Tinka 70, 80, 90 cm pločio 
lovoms. Nemontuokite prie kūdikio lovelės.

Žalia 803.324.73 12,99 €

Rausva 803.324.68 12,99 €

HIMMELSK baldakimas.

Baltas 403.196.28 9,99 €

FLYTTBAR lovadėžė.

Tamsiai pilka 403.288.40 9,99 €

PRIEDAI
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1. Po lovos rėmu galima padėti daiktadėžių arba 
lovadėžių – puiki papildoma vieta daiktams laikyti. 

2. Užapvalinti kampai, neaštrios briaunos. 

3. Lovos lentjuosčių pagrindas LURÖY įskaičiuotas į kainą, 
bet supakuotas atskirai. 

4. Pufas su daiktadėže ir ratukais. 

5. Stalčius su ratukais talpus ir manevringas – patogu nus-
tumti, kur reikia. 

6. Pufas-sulankstomasis čiužinys: patogu sėdėti, o 
panorėjus – ir gulėti.

NAUDINGA ŽINOTI
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AUKŠTOS IR DVIAUKŠTĖS LOVOS
vaikams nuo 6 metų

Dviaukštės lovos yra lovos su dviem gultais: vienu viršuje, 
kitu apačioje. Aukštos lovos yra vienvietės, t. y. yra tik 
vienas gultas, o po juo – tuščia erdvė. Toje erdvėje galima 
įrengti vietą daiktams laikyti, žaisti, mokytis arba viskam 
po truputį. Ant viršutinio gulto rekomenduojama leisti 

tik vaikus nuo 6 metų. Toks gultas visada turi apsauginį 
turėklą, kad vaikas neiškristų, tik svarbu išrinkti tinkamo 
storio čiužinį. Čiužinys neturi būti per storas, nes per 
aukštai gulinčio vaiko turėklas niekaip nesulaikys nuo 
kritimo. Visais atvejais rinkitės nurodyto storio čiužinius.

AUKŠTOS LOVOS

STUVA aukštos lovos derinys, 90×200 cm. 
Reikalingiausių vaiko kambario baldų rinkinys: lova, 
rašomasis stalas, spinta ir atviros lentynos. Rašomąjį 
stalą galima pastatyti lygiagrečiai su lova arba 
statmenai jai. Rašomąjį stalą pastačius statmenai lovai, 
patogu prieiti prie spintos iš abiejų pusių. Kopėčios su 
apsauginiais grioveliais sumažina tikim
ybę paslysti. Elektros lizdus ir laidus paprasta paslėpti, 
bet lengva pasiekti dėl specialios angos nugarinėje 
dalyje. Rinkinyje yra lovos pagrindas. Daugiau – pirkėjo 
gide STUVA. Rinkinyje yra lovos lentjuosčių pagrindas.
Baltos spalvos 802.701.49 250 €

SVÄRTA stalviršis. Naudokite derinyje su aukšta
lova SVÄRTA arba TUFFING, darbo ar mokymosi vietai
įrengti.
Sidabrinės spalvos 202.498.96 70 €

SVÄRTA aukšta lova, 90×200 cm. Erdvę po lovą 
galima paversti mokymosi vieta, prie rėmo pritaisius 
rašomojo stalo viršų SVÄRTA. Arba įrengti poilsio 
kampelį iš minkštųjų baldų. Kopėčios tvirtinamos
kairėje arba dešinėje lovos pusėje. Rinkinyje yra
lovos pagrindas.
Sidabrinės spalvos 202.479.82 129 €

SVÄRTA aukštos lovos rėmas su rašomuoju stalu, 
90×200 cm. 

Sidabrinės spalvos 591.512.71 199 €

TUFFING aukšta lova, 90×200 cm. Puikus
pasirinkimas, jei namuose mažai vietos. Po lova galima
įrengti žaidimų ar mokymosi vietą (įsigijus rašomojo 
stalo viršų SVÄRTA ir patogią kėdę). Rinkinyje yra lovos 
pagrindas. 

 902.994.49 99,99 €

DVIAUKŠTĖS LOVOS
SVÄRTA dviaukštės lovos rėmas, 
90×200 cm. Puikiai tiks ankštame kambaryje. 
Kopėčias galima įrengti kairėje arba dešinėje 
lovos pusėje. Rinkinyje yra lovos lentjuosčių 
pagrindas.
Sidabrinės spalvos 102.479.73 159 €

TUFFING aukšta lova, 90×200 cm. Puikiai tiks 
ankštame kambaryje. Žemesnė nei įprasta, todėl 
patogu pakloti. Rinkinyje yra lovos lentjuosčių 
pagrindas.

002.392.33 99,99 €

SVÄRTA ištraukiamoji lova (papildomas gultas). 
Pravers nakvoti pasilikus draugui ar svečiui. Įrenkite po 
dviaukštės lovos SVÄRTA apatiniu gultu.
Sidabrinės spalvos 902.479.88 57,99 €

MYDAL dviaukštės lovos rėmas, 90×200 cm. 
Kopėčias galima įrengti kairėje arba dešinėje lovos 
pusėje. Masyvinė mediena – patvari natūrali žaliava. 
Puikus pasirinkimas, jei namuose mažai vietos. 
Rinkinyje yra lovos pagrindas.
Pušies mediena 001.024.52 145 €
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AUKŠTŲ IR DVIAUKŠČIŲ LOVŲ ČIUŽINIAI

Priežiūra
Užvalkalas:

    
MOSHULT putų poliuretano čiužinys, baltas. Elastingojo putų poliuretano 
čiužinys yra labai patogus, suteikia visapusę atramą kūnui. Čiužinio užvalkalas
segamas vaikams saugiu užtrauktuku. Užvalkalą galima skalbti skalbyklėje, 
todėl paprasta palaikyti švarą. Čiužinys supakuotas į ritinį, todėl patogu
parsivežti. Storis – 10 cm.

90×200 cm 302.723.39 49,99 €

Priežiūra
Užvalkalas:

    
MALFORS putų poliuretano čiužinys, baltas. Elastingojo putų poliuretano 
čiužinys yra labai patogus, suteikia visapusę atramą kūnui. Čiužinio užvalkalas
segamas vaikams saugiu užtrauktuku. Užvalkalą galima skalbti skalbyklėje, 
todėl paprasta palaikyti švarą. Čiužinys supakuotas į ritinį, todėl patogu
parsivežti. Storis – 12 cm.

90×200 cm 402.722.87 64,99 €



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 parduotuvėje IKEA 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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