
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.

Daiktų laikymas pagal jūsų sąlygas
Dideles ar mažas, spalvingas ar pastelines, atviras ar su durimis – 
visas spinteles EKET galite derinti tarpusavyje, kaip patinka ir kaip 
geriau. Su EKET tikrai rasite tinkamą sprendimą savo namams, 
nepriklausomai nuo to, kiek daiktų reikia sutalpinti ar kokio dydžio 
būstas. Pokyčiai taip pat nebaisūs, nes derinį EKET paprasta pritaikyti 
prie naujų poreikių ar pasikeitusio interjero.

PRIEŽIŪRA
Valykite drėgna šluoste 
(naudokite švelnų ploviklį, jei 
reikia). Nusausinkite švaria 
šluoste.

SAUGUMAS
Pritvirtinkite baldus prie sienos 
naudodami rinkinyje esančius 
laikiklius, kad nenuvirstų. Jei 
kabinsite ant sienos, naudokite 
specialų sieninį tvirtinimo profilį 
(galite įsigyti parduotuvėje 
IKEA). Prieš tvirtindami 
įsitikinkite, kad siena išlaikys 
baldų svorį. Skirtingoms 
sienoms reikalingos skirtingos 
tvirtinimo detalės (varžtai, 
sriegiai ar kt.), todėl jų nėra 
rinkinyje. Jei reikia patarimo, 
kokias tvirtinimo detales rinktis,  
pasitarkite su specializuotos 
parduotuvės darbuotojais. 
Tvirtinimo prie sienos darbus 
turėtų atlikti kvalifikuotas 
specialistas, nes dėl netinkamai 
pritvirtintų baldų kyla žalos ir 
sužalojimų grėsmė.

PIRKĖJO GIDAS

EKET
spintelės
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EKET spintelių derinys su kojomis.
Derinio dydis: P35×G35×A80 cm. Derinio kaina: 55 €

Derinyje yra:
Spintelė su durimis, 35×35×35 cm 1 vnt.
Spintelė, 35×35×35 cm 1 vnt.
Rėmas, 35×35×10 cm 1 vnt.
Jungiamosios detalės / 12 vnt. 1 pak.

Spalvų pasirinkimas:
Balta 591.891.89 55 €
Balta, oranžinė 791.907.14 55 €
Balta, šviesiai pilka 091.907.17 55 €
Balta, šviesiai oranžinė 491.907.20 55 €
Balta, žydra 891.907.23 55 €
Balta, tamsiai mėlyna 191.907.26 55 €
Balta, tamsiai pilka 591.907.29 55 €

EKET spintelių derinys su kojelėmis.
Derinio dydis: P105×G35×A107 cm. Derinio kaina: 88 €

Derinyje yra:
Spintelė, 35×35×35 cm 2 vnt.
Spintelė su 4 skyriais, 70×35×70 cm 1 vnt.
Reguliuojamosios kojelės, metalinės / 4 vnt. 2 vnt.
Jungiamosios detalės / 12 vnt. 1 pak.

Spalvų pasirinkimas:
Balta 091.892.00 88 €
Tamsiai mėlyna, tamsiai pilka, oranžinė 091.908.21 88 €
Šviesiai pilka, tamsiai pilka, balta 991.908.50 88 €
Žydra, tamsiai pilka, oranžinė 391.908.53 88 €
Balta, šviesiai pilka 691.908.56 88 €

EKET spintelių derinys su kojelėmis.  
Derinio dydis: P70×G25×A72 cm. Derinio kaina: 68 €

Derinyje yra:
Spintelė su durimis ir 2 lentynomis, 35×25×70 cm 1 vnt.
Spintelė, 35×25×35 cm 2 vnt.
Reguliuojamosios kojelės, metalinės / 4 vnt. 2 pak.
Jungiamosios detalės / 12 vnt. 1 pak.

Spalvų pasirinkimas:
Balta 091.891.96 68 €
Balta, pilka, oranžinė 991.907.32 68 €
Balta, šviesiai pilka 291.907.35 68 €

EKET spintelių derinys su kojelėmis. 
Derinio dydis: P210×G35×A142 cm. Derinio kaina: 203 €

Derinyje yra
Dvidurė spintelė su lentyna, 70×35×70 cm 1 vnt.
Spintelė su 4 skyriais, 70×35×70 cm 3 vnt.
Reguliuojamosios kojelės, metalinės / 4 vnt. 3 pak.
Jungiamosios detalės / 12 vnt. 1 pak.

Spalvų pasirinkimas:
Balta 591.894.72  203 €
Balta, šviesiai pilka, tamsiai pilka, tamsiai mėlyna 791.909.26 203 €
Balta, šviesiai oranžinė, žydra, šviesiai pilka 191.909.29 203 €
Balta, šviesiai pilka 591.909.32 203 €
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EKET spintelių derinys su kojomis. 
Derinio dydis: P210×G35×A180 cm. Derinio kaina: 408 €

Derinyje yra:
Dvidurė spintelė su lentyna, 70×35×70 cm 2 vnt.
Spintelė su 3 stalčiais, 70×35×70 cm 1 vnt.
Spintelė, 35×35×35 cm 3 vnt.
Spintelė su durimis, 35×35×35 cm 2 vnt.
Rėmas, 70×35×10 cm 3 vnt.
Spintelė su 2 skyriais, 35×35×70 cm 1 vnt.
Sieninis tvirtinimo profilis, 35 cm 6 vnt.

Spalvų pasirinkimas:
Balta 691.894.81 408 €
Balta, oranžinė, šviesiai pilka, tamsiai pilka 691.910.35 408 €
Balta, šviesiai pilka 091.910.38 408 €

EKET sieninis spintelių derinys. 
Derinio dydis: P105×G25×A120 cm. Derinio kaina: 70 €

Derinyje yra:
Spintelė, 35×25×35 cm 4 vnt.
Spintelė su durimis, 35×35×35 cm 1 vnt.
Tvirtinimo profilis, 35 cm 5 vnt.

Spalvų pasirinkimas:
Balta 091.888.42 70 €
Oranžinė, žydra, balta, šviesiai oranžinė, šviesiai pilka 591.891.08 70 €
Tamsiai pilka, šviesiai pilka, balta 291.891.19 70 €

EKET sieninis spintelių derinys. 
Derinio dydis: P175×G35×A210 cm. Derinio kaina: 186 €

Derinyje yra:
Spintelė, 35×25×35 cm 6 vnt. 
Spintelė, 35×35×35 cm 6 vnt. 
Sieninis tvirtinimo profilis, 35 cm 12 vnt.

Spalvų pasirinkimas:
Balta 591.890.33 186 €
Balta, šviesiai pilka, tamsiai pilka 191.891.53 186 €
Tamsiai mėlyna, šviesiai pilka, oranžinė, tamsiai pilka, 
šviesiai oranžinė 291.891.62

186 €

EKET spintelių derinys su kojelėmis.
Derinio dydis: 105×35×72 cm. Derinio kaina: 90 €

Derinyje yra:
Spintelė su durimis ir lentyna, 35×35×70 cm 1 vnt.
Spintelė su 4 skyriais, 70×35×70 cm 1 vnt.
Reguliuojamosios kojelės, metalinės / 4 vnt. 2 pak.

Spalvų pasirinkimas:
Balta 491.892.03 90 €
Balta, oranžinė 091.908.64 90 €
Balta, tamsiai mėlyna 391.908.67 90 €
Balta, tamsiai pilka 791.908.70 90 €
Balta, šviesiai oranžinė 191.908.73 90 €
Balta, žydra 491.908.76 90 €
Balta, šviesiai pilka 891.908.79  90 €
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EKET sieninis spintelių derinys.
Derinio dydis: 105×25×70 cm. Derinio kaina: 64 €

Derinyje yra:
Spintelė su durimis ir 2 lentynomis, 35×25×70 cm 1 vnt.
Spintelė, 35×25×35 cm 2 vnt.
Sieninis tvirtinimo profilis, 35 cm 3 vnt.

Spalvų pasirinkimas:
Balta 291.888.17 64 €
Balta, oranžinė, šviesiai oranžinė 891.890.60 64 €
Balta, tamsiai pilka, šviesiai pilka 891.890.84 64 €
Balta, žydra, tamsiai mėlyna 391.890.86  64 €

EKET sieninis spintelių derinys.
Derinio dydis: 80×35×210 cm. Derinio kaina: 131 €

Derinyje yra:
Spintelė, 35×25×35 cm 3 vnt.
Spintelė su durimis, 35×35×35 cm 2 vnt.
Spintelė, 35×35×35 cm 2 vnt.
Sieninis tvirtinimo profilis, 35 cm 7 vnt.

Spalvų pasirinkimas:
Balta 191.890.30 131 €
Balta, šviesiai pilka, tamsiai pilka 591.891.32 131 €
Balta, oranžinė, tamsiai mėlyna, žydra, šviesiai pilka 691.891.41 131 €

EKET sieninis spintelių derinys.
Derinio dydis: 105×35×70 cm. Derinio kaina: 206 €

Derinyje yra:
Spintelė, 35×35×35 cm 2 vnt.
Spintelė su 2 stalčiais, 70×35×25 cm 2 vnt.
Sieninis tvirtinimo profilis, 70 cm 2 vnt.
Sieninis tvirtinimo profilis, 35 cm 2 vnt.

Spalvų pasirinkimas:
Balta 091.894.84 206 €
Balta, šviesiai oranžinė, oranžinė 291.910.42 206 €
Balta, šviesiai pilka, tamsiai pilka 191.910.47 206 €
Balta, žydra, tamsi mėlyna 291.910.56 206 €

EKET spintelių derinys su kojomis.
Derinio dydis: 140×35×80 cm. Derinio kaina: 200 €

Derinyje yra:
Spintelė su 3 stalčiais, 70×35×70 cm 1 vnt.
Spintelė su 4 skyriais, 70×35×70 cm 1 vnt.
Rėmas, 35×35×10 cm, beržo mediena 2 vnt.

Spalvų pasirinkimas:
Balta 791.892.06 200 €
Balta, šviesiai pilka 291.908.82 200 €
Balta, tamsiai mėlyna 591.908.85 200 €
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EKET spintelių derinys su kojelėmis.
Derinio dydis: 140×35×212 cm. Derinio kaina: 318 €

Derinyje yra:
Spintelė su 3 stalčiais, 70x35x70 cm 1 vnt.
Spintelė su 4 skyriais, 70x35x70 cm 4 vnt.
Jungiamosios detalės / 12 vnt. 1 pak.
Reguliuojamosios kojelės, metalinės / 4 vnt. 2 pak.

Spalvų pasirinkimas:
Balta 891.903.27 318 €
Balta, tamsiai pilka, šviesiai pilka, tamsiai mėlyna 491.913.38 318 €
Balta, tamsiai pilka, šviesiai pilka, žydra, šviesiai 
oranžinė

891.913.41 318 €

Balta, šviesiai pilka 291.913.44 318 €

EKET spintelių derinys su kojelėmis.
Derinio dydis: 210×35×180 cm. Derinio kaina: 323 €

Derinyje yra:
Dvidurė spintelė su lentyna, 70×35×70 cm 1 vnt.
Spintelė su 4 skyriais, 70×35×70 cm 1 vnt.
Spintelė su 3 stalčiais, 70×35×70 cm 1 vnt.
Spintelė, 35×25×35 cm 4 vnt.
Spintelė, 35×35×35 cm 2 vnt.
Reguliuojamosios kojelės, metalinės / 4 vnt. 3 pak.
Sieninis tvirtinimo profilis, 35 cm. 6 vnt.

Spalvų pasirinkimas:
Balta 291.894.78 323 €
Balta, šviesiai pilka, tamsiai pilka 191.910.28 323 €
Balta, šviesiai pilka, šviesiai oranžinė, oranžinė 191.910.33 323 €
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EKET spintelių derinys su kojomis. 
Derinio dydis: P245×G35×A185 cm. Derinio kaina: 598 €

Derinyje yra:
Spintelė su 4 skyriais, 70×35×70 cm 3 vnt.
Spintelė su 2 stalčiais, 70×35×35 cm 1 vnt. 
Spintelė su 3 stalčiais, 70×35×70 cm 1 vnt.
Dvidurė spintelė su lentyna, 70×35×70 cm 2 vnt. 
Spintelė su durimis ir lentyna, 35×35×70 cm 1 vnt.
Spintelė, 35×35×35 cm 4 vnt.
Rėmas, 70×35×10 cm 3 vnt.
Rėmas, 35×35×10 cm 1 vnt.
Jungiamosios detalės / 12 vnt. 2 pak.
Sieninis tvirtinimo profilis, 70 cm 1 vnt.
Sieninis tvirtinimo profilis, 35 cm 1 vnt.

Spalvų pasirinkimas:
Balta 491.903.29 598 €
Balta, tamsiai mėlyna, šviesiai pilka, žydra, oranžinė, 
šviesiai oranžinė 791.916.76 

598 €

Balta, šviesiai pilka, tamsiai pilka 191.916.79  598 €
Balta, tamsiai pilka 591.916.82 598 €
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VISOS DALYS IR JŲ KAINOS

EKET spintelė, 35×25×35 cm. Galima turėti vieną, 
jei būstas mažas, arba jungti su kitomis spintelėmis 
į didesnį derinį – iš karto arba atsiradus poreikiui. 
Statykite ant grindų arba kabinkite ant sienos. Didž. 
horizontalaus paviršiaus apkrova – 15 kg, jei pastatyta 
ant grindų.
Balta 703.321.24 10 €
Oranžinė 803.345.56 10 €
Šviesiai oranžinė 603.345.57 10 €
Žydra 703.345.52 10 €
Tamsiai mėlyna 003.345.55 10 €
Šviesiai pilka 103.321.22 10 €
Tamsiai pilka 403.345.58 10 €

EKET spintelė su durimis ir 2 lentynomis, 
35×25×70 cm. Durys su atidarymo spustelėjus mecha-
nizmu. Didž. horizontalaus paviršiaus apkrova – 15 kg, 
jei spintelė pastatyta ant grindų.
Balta 303.321.16 35 €

EKET dvidurė spintelė su 2 lentynomis, 
70×25×70 cm. Statykite ant grindų arba kabinkite ant 
sienos. Didž. horizontalaus paviršiaus apkrova – 10 kg.
Balta 303.346.05 50 €

EKET spintelė su durimis ir lentyna, 35×35×70 cm. 
Durys su atidarymo spustelėjus mechanizmu. Didž. 
horizontalaus paviršiaus apkrova – 15 kg, jei spintelė 
pastatyta ant grindų.
Balta 903.339.38 35 €

EKET spintelė, 35×35×35 cm. Galima turėti vieną, 
jei būstas mažas, arba jungti su kitomis spintelėmis į 
didesnį derinį – iš karto arba atsiradus poreikiui.
Balta 803.346.03 15 €
Oranžinė 203.346.01 15 €
Šviesiai oranžinė 803.345.99 15 €
Žydra 103.345.93 15 €
Tamsiai mėlyna 903.345.89 15 €
Šviesiai pilka 203.345.97 15 €
Tamsiai pilka 503.345.91 15 €

EKET spintelė su durimis, 35×35×35 cm. Galima 
turėti vieną, jei būstas mažas, arba jungti su kitomis 
spintelėmis į didesnį derinį – iš karto arba atsiradus 
poreikiui.
Balta 803.321.14 25 €

EKET spintelė su 2 skyriais, 35×35×70 cm. Galima 
turėti vieną, jei būstas mažas, arba jungti su kitomis 
spintelėmis į didesnį derinį – iš karto arba atsiradus 
poreikiui.
Balta 203.321.26 25 €

EKET spintelė su 4 skyriais, 70×35×70 cm. Galima 
turėti vieną, jei būstas mažas, arba jungti su kitomis 
spintelėmis į didesnį derinį – iš karto arba atsiradus 
poreikiui. Didž. horizontalaus paviršiaus apkrova – 
15 kg, jei spintelė pastatyta ant grindų.
Balta 603.339.54 45 €
Oranžinė 703.345.33 45 €
Šviesiai oranžinė 603.345.38 45 €
Žydra 403.345.39 45 €
Tamsiai mėlyna 203.345.35 45 €
Šviesiai pilka 103.339.56 45 €
Tamsiai pilka 003.345.36 45 €

EKET dvidurė spintelė su lentyna, 70×35×70 cm. 
Galima turėti vieną, jei būstas mažas, arba jungti su 
kitomis spintelėmis į didesnį derinį – iš karto arba 
atsiradus poreikiui. Didž. horizontalaus paviršiaus 
apkrova – 10 kg, jei spintelė pastatyta ant grindų.
Balta 203.339.51 50 €

EKET spintelė su 2 stalčiais, 70×35×35 cm. Didž. 
horizontalaus paviršiaus apkrova – 10 kg, jei spintelė 
pastatyta ant grindų. Didž. stalčiaus apkrova – 3 kg.
Balta 003.339.47 80 €

EKET spintelė su 3 stalčiais, 70×35×70 cm. Didž. 
horizontalaus paviršiaus apkrova – 10 kg, jei spintelė 
pastatyta ant grindų. Didž. stalčiaus apkrova – 3 kg.
Balta 403.339.69 125 €

EKET cokolis, baltas.

35×25×3 cm 803.487.80 7 €
35×35×3 cm 503.346.09 10 €
70×25×3 cm 403.487.82 10 €
70×35×3 cm 903.346.07 13 €

EKET rėmas, beržo mediena. Tvirtai stovės ir ant 
nelygių grindų, nes kojelės reguliuojamos.
35×25×10 cm 903.346.12 10 €
35×35×10 cm 803.490.01 12 €
70×25×10 cm 903.490.05 12 €
70×35×10 cm 103.346.11 15 €

EKET reguliuojamosios kojelės, metalinės / 4 vnt.  
Reguliuojamos, todėl baldas tvirtai stovės ir ant nelygių 
grindų.

703.400.44 5 €

EKET sieninis tvirtinimo profilis. Tvirčiau ir saugiau 
pakabinsite spinteles EKET ant sienos.
35 cm 003.400.47 3 €
70 cm 803.400.48 5 €

 
EKET jungiamosios detalės / 12 vnt. Su šiomis 
detalėmis lengvai sukursite savitą spintelių derinį ir 
galėsite bet kada pakeisti jo formą, aukštį ar plotį.

803.346.17 3 €



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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