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

Viena sistema – skirtingos apšvietimo galimybės
Su bėgelių ir šviestuvų sistema SKENINGE lengva rasti geriausią 
apšvietimo sprendimą, o bėgelius su šviestuvais paprasta įrengti: 
rinkitės tiek bėgelių, kiek reikia ir sujunkite juos į norimą derinį. Tada 
prijunkite šviestuvų: taškinių, kabamųjų arba tų ir tų. Štai ir viskas!
Ši apšvietimo sistema yra itin universali, nes ją galima įrengti beveik 
visur: namuose, biuruose, parduotuvėse ar kavinėse.

PIRKĖJO GIDAS

NAUDINGA ŽINOTI
Didžiausia el. apkrova – 
3680 W/vienai bėgelių sistemai.

SAUGUMAS
Montavimo darbus turi atlikti 
kvalifikuotas elektrikas.
Tik lubinis įrengimas.

SKENINGE
apšvietimo sistema

Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti. Kreipkitės į mūsų darbuotojus arba
ieškokite www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje arba internete.
Visus baldus reikia surinkti.
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4. Pasirinkite taškinius šviestuvus
Sistema SKENINGE tai ne tik šviestuvų bėgeliai, bet ir 
skirtingo dydžio taškiniai šviestuvai (7 cm ir 9,5 cm). 
Lemputes reikia įsigyti atskirai, todėl jas galite rinktis 
atsižvelgdami į poreikius: plataus apšvietimo kampo lem-
putes didesniam plotui apšviesti, pavyzdžiui, knygų spintai, 
arba siauresnio apšvietimo kampo lemputes, jei norite 
apšviesti pavienes interjero detales, pavyzdžiui, paveikslą. 
Šie taškiniai šviestuvai turi lanksčias jungtis, tad lengva 
keisti apšvietimo kryptį ar šviestuvų išdėstymą ant bėgelių. 

5. Priderinkite patikusius kabamuosius šviestuvus
Naudodami kabamąsias jungtis, prie šviestuvų bėgelių 
galėsite prijungti ir kabamųjų šviestuvų – toks sprendimas 
suteiks dar daugiau apšvietimo galimybių. Taip pat galima 
suskirstyti taškinius ir (ar) kabamuosius šviestuvus į grupes 
su atskirais jungikliais (ne daugiau nei trys jungikliai), 
kad tiksliau reguliuotumėte apšvietimą, t. y. įjungtumėte 
ir išjungtumėte kiekvienos grupės šviestuvus kada tik 
panorėję.

Kabamuosius šviestuvus, kuriuos galima jungti prie 
šviestuvų bėgelių, rasite 5 p.

1. Susikurkite bėgelių ir šviestuvų derinį
Pirmiausia reikia pagalvoti, kur norite įrengti apšvietimo 
sistemą ir kiek šviesos jums reikia. Galite sujungti tiek 
šviestuvų bėgelių, kiek tik norisi, tačiau vienos bėgelių 
sistemos elektrinė apkrova neturi būti didesnė nei 3680 W. 
Prisiminkite, kad skirtingoms luboms reikalingos skirtingos 
tvirtinimo detalės, todėl rinkitės jas pagal lubų tipą. 

2. Prijunkite prie maitinimo tinklo
Šiuos šviestuvų bėgelius galima įrengti tik ant lubų. 
Reikalingas laidinis įrengimas, todėl darbus, įskaitant 
prijungimą prie maitinimo tinklo, turi atlikti kvalifikuotas 
elektrikas.

3. Išsirinkite norimo ilgio šviestuvų bėgelius (tokį 
kiekį, kiek reikia)
Visi bėgeliai yra vieno metro ilgio, tačiau juos galima 
patrumpinti. Dviem bėgeliams sujungti naudokite tiesiąją 
jungtį. Įrengimo galimybių išties labai daug, tad be didelių 
pastangų rasite geriausią sprendimą savo namams.

KAIP IŠSIRINKTI?
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Trys taškiniai šviestuvai SKENINGE suteiks užtektinai 
šviesos, kad išeidami iš namų lengviau rastumėte reikiamą 
paltą ir batus. Tiesiog vieną šviestuvą nukreipkite į spintą, 
antrą – į batų lentyną, o trečią palikite kaip yra, kad 
apšviestų patalpą. Rinkitės plataus apšvietimo kampo 
lemputes – jos suteiks daugiau šviesos.
Derinio kaina: 50 €

Prekių sąrašas:
Bėgelis 203.164.09 15 € 1 vnt.

Maitinimo jungtis 003.164.05 5 € 1 vnt.

Taškinis LED šviestuvas, 7 cm 403.164.08 10 €/vnt. 3 vnt.

DERINIAI

Namuose svetainė visada yra įvykių centre, čia šeimos 
nariai užsiima pačia įvairiausia veikla, todėl tinkamas 
apšvietimas yra labai svarbus. Apšvieskite spintas, aplink 
sofą esančią zoną ir pakabinkite šviestuvą virš kavos 
staliuko – kambaryje iškart įsivyraus harmonija. Kadangi 
šviestuvų bėgelius SKENINGE su šviestuvais galima 
suskirstyti į tris grupes su atskirais jungikliais, apšvietimą 
galėsite patogiai reguliuoti pagal poreikius.
Derinio kaina: 124,99 €

Prekių sąrašas:
Bėgelis 203.164.09 15 € 3 vnt.

Maitinimo jungtis 003.164.05 5 € 2 vnt.
Kabamoji jungtis 603.164.12 10 € 1 vnt.
Taškinis LED šviestuvas, 7 cm 403.164.08 10 €/vnt. 2 vnt.

Taškinis LED šviestuvas, 9,5 cm 603.164.07 15 €/vnt. 2 vnt.
Kabamasis šviestuvas MELODI, 38 cm 103.865.39 9,99 € 1 vnt.

Vakarieniauti su šeima ar leisti laiką su draugais smagiau, 
kai kambaryje neryškus, maloniai nuteikiantis apšvietimas. 
Pasirinkite du kabamuosius šviestuvus, prijunkite prie 
bėgelio ir sumažinkite šviesos ryškumą. Štai ir viskas, ko 
reikia jaukumui sukurti. Jei svečiuojasi daug žmonių ir yra 
išskleidžiamasis stalas, kabamuosius šviestuvus ant bėgelio 
paprasta išskirstyti taip, kad visiems užtektų šviesos.
Derinio kaina: 129,98 €

Prekių sąrašas:
Bėgelis 203.164.09 15 € 2 vnt.

Maitinimo jungtis 003.164.05 5 € 2 vnt.

Kabamoji jungtis 603.164.12 10 € 2 vnt.

Taškinis LED šviestuvas, 9,5 cm 603.164.07 15 € 2 vnt.

Kabamasis šviestuvas RANARP, 23 cm 202.313.11 19,99 € 2 vnt.

Bėgelių sistemą SKENINGE galite įrengti beveik visur 
namuose ir pagal poreikį pasirinkti individualius apšvietimo 
sprendimus. Pavyzdžiui, mažuose kambariuose ar 
prieškambaryje ši sistema gali būti naudojama 

bendrajam apšvietimui, svetainėje – paveikslams ar knygų 
spintai apšviesti, o taip pat virš valgomojo stalo. Ji itin 
praktiška ir funkcionali, nes taškinius šviestuvus galima 
derinti su kabamaisiais.



VISOS DALYS IR KAINOS

SKENINGE taškinis LED šviestuvas, Ø 7 cm, baltas. 
Lemputė parduodama atskirai. Rekomenduojame įsigyti 
pritemdomąją 400 liumenų LED lemputę GU10. Taškinį 
šviestuvą paprasta įrengti patiems.*

403.164.08 10 €

SKENINGE taškinis LED šviestuvas, Ø 9,5 cm, bal-
tas. Lemputė parduodama atskirai. Rekomenduojame 
įsigyti pritemdomąją 600 liumenų LED lemputę GX53. 
Taškinį šviestuvą paprasta įrengti patiems.*

603.164.07 15 €

SKENINGE kabamoji jungtis, balta. Šviestuvą 
prie kabamosios jungties turi prijungti kvalifikuotas 
elektrikas. Ant vieno bėgelio įrengtų šviestuvų bend-
rasis svoris neturi būti didesnis nei 5 kg. Pavyzdžiui, 
ant bėgelio galite įrengti du kabamuosius šviestuvus, 
sveriančius po 2,5 kg.

603.164.12 10 €

SKENINGE bėgelis, baltas, 1 m. Rinkinyje: vienas 
bėgelis, vienas antgalis, du lubiniai laikikliai. Galite 
padaryti ilgesnį prijungdami papildomą dalį, tačiau jos 
ilgis turi būti maž. 10 cm. Varžtai parduodami atskirai. 
Didž. vieno bėgelio apkrova – 10 kg.

203.164.09 15 €

SKENINGE maitinimo jungtis, balta. Skirta tik 
bėgeliams SKENINGE. Papildomai reikia įsigyti 1,5 mm2 
laidą.

003.164.05 5 €

SKENINGE tiesioji jungtis, balta. Skirta tik 
bėgeliams SKENINGE. 

003.164.10 5 €
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*Netinka naudoti kartu su IKEA 365+ SÄNDA.



MELODI kabamasis šviestuvas. 

28 cm, baltas 603.865.27 4,99 €
38 cm, baltas 103.865.39 9,99 €

RANARP kabamasis šviestuvas. 

38 cm, juodas 203.909.51 39,99 €
38 cm, balkšvas 203.909.70 39,99 €

RANARP kabamasis šviestuvas. 

23 cm, balkšvas 103.909.61 24,99 €

SINNERLIG kabamasis šviestuvas. 

Bambukinis 703.116.97 59,99 €

ŠVIESTUVŲ LAIDAI

JANUARI šviestuvo laidas su sklaidytuvu. 

Nikeliuotas 401.217.88 15 €

SEKOND šviestuvo laidas, 1,8 m, aptrauktas audiniu.

Juodas 303.863.07 4 €
Juodos ir baltos spalvos 703.863.48 4 €
Raudonas 503.863.68 4 €
Baltas 603.863.39 4 €

Kabamieji šviestuvai

FILLSTA kabamasis šviestuvas.

35 cm, baltas 301.485.66 14,99 €
47 cm, baltas 501.485.65 17,99 €

FOTO kabamasis šviestuvas.

25 cm, aliumininis 403.906.34 7,99 €
38 cm, aliumininis 103.907.01 12,99 €
50 cm, aliumininis 703.906.56 24,99 €

HEKTAR kabamasis šviestuvas. 

22 cm, tamsiai pilkas 402.152.06 19,99 €
22 cm, baltas 803.262.26 19,99 €

IKEA PS 2014 kabamasis šviestuvas. 

35cm, baltos ir sidabro spalvos 903.114.94 59,99 €

35cm, baltos ir vario spalvos 103.114.88 59,99 €

52cm, baltos ir sidabro spalvos 203.049.01 129 €

52cm, baltos ir vario spalvos 403.049.00 129 €

IKEA PS MASKROS kabamasis šviestuvas. 

55 cm 301.904.47 49,99 €

KNAPPA kabamasis šviestuvas.

Baltas 500.706.51 19,99 €

SUSIJUSIOS PREKĖS
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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.
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