
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.

PIRKĖJO GIDAS

Vaikiški baldai ilgam
Vaikai sparčiai auga, tačiau jie nebūtinai turi greitai išaugti savo baldus. 
Sistemą STUVA projektavome taip, kad galėtumėte ją pritaikyti prie 
besikeičiančių vaiko poreikių ir naudoti bent kelerius metus.  
Šią seriją sudaro lovelės, vystymo stalai, suolai su daiktadėžėmis, 
komodos, spintos, rašomieji stalai, aukštos lovos, priedai ir kita. Galite 
rinktis iš mūsų siūlomų derinių STUVA arba susikurti savąjį, ir bet kada jį 
papildyti naujais šios serijos baldais, jeigu reikia.  
STUVA – tai kelių spalvų, nesenstančiu dizainu pasižyminti funkcionali ir 
praktiška sistema iš būtiniausių baldų vaikui miegoti, žaisti, mokytis ir 
augti.

DIZAINAS
Ebba Strandmark

SAUGUMAS
Saugumas – mūsų didžiausias 
prioritetas. Vaikiškus baldus 
(ir kitas vaikiškas prekes) 
kruopščiai tikriname, atliekame 
rizikos vertinimus, išbandome.  
Vaikų elgesys dažnai 
nenuspėjamas: jie dūksta, 
lipa baldais, ant jų karstosi ir 
naudoja nenumatytais būdais, 
todėl visus aukštus baldus 
rekomenduojame pritvirtinti 
prie sienų naudojant rinkiniuose 
su baldais esančius laikiklius, 
kad šie neužvirstų nei ant 
vaikų, nei ant kitų šeimos narių.

PRIEŽIŪRA
Rėmus ir fasadus valykite 
drėgna šluoste, nusausinkite 
švaria, sausa šluoste. Jei reikia, 
naudokite truputį ploviklio.

Vaikiški baldai STUVA
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STUVA auga kartu su vaiku

Sukurta vaikams 
Projektuodami sistemą STUVA, galvojome apie vaikų 
poreikius, todėl kiekvienas baldas yra vaikams tinkamo 
aukščio, kad galėtų patys pasiekti žaislus ir drabužius, 
patogiai susitvarkyti daiktus. Pagalvojome ir apie 
saugumą: užapvalinome kampus, nuglotninome kraštus ir 
išpjovėme rankenas, kad mažieji nesusižeistų ir neįstrigtų.

Beribės galimybės
Kurdami savąjį derinį STUVA, galėsite rinktis norimus 
rėmus, duris, stalčius ir vidines detales, o labai 
taupantiems laiką siūlome rinktis iš jau paruoštų derinių. 
Tokį įsigiję, galėsite parsivežti tą pačią dieną!

Sumanūs sprendimai mažoms erdvėms
Vaikai auga, daiktų nemažėja, o vietos, dažniausiai, lieka 
tiek pat. Turėdami STUVA, praktiškiau išnaudosite turimą 
erdvę ir prireikus performuosite derinį pagal pasikeitusius 
poreikius. Pavyzdžiui, įsigiję aukštos lovos derinį STUVA, 
tuo pačiu gausite rašomąjį stalą, spintą ir lentynų, o 
vystymo stalas, mažyliui paaugus, taps puikiu žaidimų ar 
rašomuoju stalu.
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GALIMI DERINIAI

Balti, raudoni, žydri, rausvi, žali ir mokyklinės lentos 
paviršiaus – tokie yra fasadai FRITIDS. Visi jie su švelnaus 
uždarymo lankstais, tad užsidaro tyliai, be trinktelėjimo.

Vidinės detalės STUVA GRUNDLIG taip pat pritaikytos dar 
augantiems šeimos nariams – jas galima reguliuoti. Vienos 
lentynėlės reikia virš stalčiaus-dėžės.

Baldų fasadai FÖLJA parduodami poromis. Kiekvienoje 
pakuotėje FÖLJA yra dvi rankenėlės ir 10 apvalių lipdukų, 
po du kiekvienos spalvos: mėlynų, rožinių, geltonų, žalių ir 
oranžinių. Šiais lipdukais galima dekoruoti rankenėles, jei 
norisi, ir rašyti ant jų kreida.

Vidinės detalės STUVA GRUNDLIG pritaikytos dar 
augantiems šeimos nariams – jas galima reguliuoti. Vienos 
lentynėlės reikia virš stalčiaus-dėžės.

Su baldų fasadais FRITIDS (švelnaus uždarymo lankstai, 5 spalvos)

Su baldų fasadais FÖLJA (lipdukai ir po du supakuoti baldų fasadai)

 
2× 

rėmai STUVA,  
128 cm

2× 
suolai STUVA

1× 
stalčius 
FRITIDS

Durys 
FRITIDS, 

2 vnt. pakuotė, 
128 cm

2× 
stalčių fasadai 

FRITIDS, 32 cm

2× 
stalčiai be fasadų 

STUVA GRUNDLIG, 
32 cm

3× 
lentynos STUVA 

GRUNDLIG,  
56×45 cm

1× 
vielinis krepšys 

STUVA GRUNDLIG

1× 
drabužių skersinis 
STUVA GRUNDLIG

   
2× 

rėmai STUVA,  
128 cm

2× 
suolai STUVA

1× 
stalčius FÖLJA

Durys 
FÖLJA,  

2 vnt. pakuotė, 
128 cm

Stalčių fasadai 
FÖLJA, 

2 vnt. pakuotė, 
32 cm

2×  
stalčiai be fasadų 

STUVA GRUNDLIG, 
32 cm

3× 
lentynos STUVA 

GRUNDLIG,  
56×45 cm

1× 
vielinis krepšys 

STUVA GRUNDLIG

1× 
drabužių skersinis 
STUVA GRUNDLIG

Derinio dydis 300×50×128 cm.

Su baldų fasadais FÖLJA 591.806.07 217 €

Derinio dydis 300×50×128 cm.

Su baldų fasadais FRITIDS 292.531.34 242 €
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SPINTOS

Susitvarkius daiktus, kambaryje iš karto atsiranda daugiau 
vietos žaisti. Spintoje STUVA daiktus galima kabinti 
ant skersinio ir sudėti į lentynas bei vielinius krepšius. 
Viskas vaikui pasiekiamame aukštyje, todėl nebus kliūčių 
savarankiškai rūpintis asmeniniais daiktais.

 
Puikiai tinka vyresniems vaikams. Yra drabužių skersinis, 
vielinis krepšys, kelios lentynos ir keli stalčiai.
Matmenys: 60×50×192 cm. 
Rinkinyje: drabužių skersinis, 3 lentynos, vielinis krepšys.
Derinys

su fasadais FRITIDS 292.529.12 143 €
su fasadais FÖLJA 991.805.49  117 €

  
Naujagimiui reikia nemažai drabužių: pižamų, kojinių, 
šliaužtinukų. Šioje komodoje užteks vietos jiems visiems. 
Keturiuose viršutiniuose stalčiuose yra daug vietos sulank-
stytiems kūdikio drabužėliams, kojinėms, seilinukams ir 
mažmožiams, pavyzdžiui, čiulptukams. Dvejuose dideliuose 
apatiniuose stalčiuose galite laikyti žaislus, apklotus, kitus 
didelius daiktus.
Matmenys: 60×50×128 cm.

Derinys

su baldų fasadais FRITIDS 692.527.12 122 €
su baldų fasadais FÖLJA 291.805.43 112 €

  

„Aš pats / pati!“, argi ne taip vaikai mėgsta kartoti?  
Su STUVA tikrai galės patys, nes daiktai bus jiems pato-
giame aukštyje. Puikiai tinka trimečiams, kurie jau nori būti 
savarankiški: vaikas pasieks ir galės padėti į vietą žaislus, 
drabužius.
Matmenys: 60×50×128 cm. 
Rinkinyje: drabužių skersinis, lentyna, vielinis krepšys.

Derinys

su baldų fasadais FRITIDS 392.527.56 75 €
su baldų fasadais FÖLJA 391.805.52 65 €

  

Matmenys: 60×50×192 cm. 
Rinkinyje: drabužių skersinis, lentyna, vielinis krepšys.

Derinys

su baldų fasadais FÖLJA 291.806.04 85 €
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SPINTOS

Susitvarkius daiktus, kambaryje iš karto atsiranda daugiau 
vietos žaisti. Spintoje STUVA daiktus galima kabinti 
ant skersinio ir sudėti į lentynas bei vielinius krepšius. 
Viskas vaikui pasiekiamame aukštyje, todėl nebus kliūčių 
savarankiškai rūpintis asmeniniais daiktais.

 
Spinta bus tinkama naudoti kelerius metus, nes ji 
pakankamai gili (telpa suaugusiųjų pakabos), galima keisti 
jos vidines detales keičiantis augančio vaiko poreikiams.
Matmenys: 60×50×192 cm. 
Rinkinyje: drabužių skersinis, 2 lentynos, 3 vieliniai 
krepšiai.

Derinys

su baldų fasadais FRITIDS 192.528.56 110 €

  

Matmenys: 60×50×192 cm. 
Rinkinyje: drabužių skersinis, lentyna, vielinis krepšys.

Derinys

su baldų fasadais FÖLJA 092.796.63 142 €



DRABUŽIAMS PAKABINTI

BAGIS vaikiški pakabai, 8 vnt., įvairių spalvų.

300.247.16 1,69 €

LAIKYTI STALČIUOSE

SLÄKTING dėžės su skyriais, 2 vnt., pilkos ir žalios 
spalvos. Telpa 16 cm stalčiuje STUVA.

25×41×9 cm 903.279.18 5,99 €

SLÄKTING dėžės su skyriais, 2 vnt., pilkos ir turkio 
spalvos. Telpa 32 cm stalčiuje STUVA.

25×41×16 cm 203.279.31 8,99 €

LAIKYTI LENTYNOSE, VIELINIUOSE 

KREPŠIUOSE
ANGELÄGEN dėžės, 3 vnt., įvairių spalvų.

18×27×17 cm 504.179.49 8,99 €

ANGELÄGEN dėžė, geltona.

25×44×17 cm 704.179.34 4,99 €

ANGELÄGEN dėžė, juodos ir baltos spalvos.

25×44×25 cm 604.179.39 6,99 €

DRABUŽIŲ LAIKYMAS – PRIEDAI 
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ŽAISLAMS IR NE TIK

Kam švaistyti žaidimams skirtą laiką? Turint derinį STUVA 
su dideliais ir mažais stalčiais, žaislų dėžėmis, lentynomis ir 
suolais, kur kas lengviau greitai surasti reikiamus žaislus.

  

Linksmai praleidus dieną namuose, aplinkui karaliauja 
žaislai. Šiame suole užteks vietos jiems visiems – 
atidarykite ir sudėkite vidun. Palengvins tvarkymąsi tiek 
mažiesiems, tiek tėveliams. 
Matmenys: 90×50×50 cm.

Derinys su

baldų fasadais FRITIDS 592.526.37 64 €
baldų fasadais FÖLJA 291.805.24 55 €

 
Kambaryje gali būti ankšta, o šioje knygų lentynoje vietos 
netrūksta. Ant lentynų išrikiavus knygas, stalčiuose tilps 
dideli ir maži daiktai. Viskas vaikams pasiekiamame 
aukštyje.
Matmenys: 60×50×128 cm.

Derinys su

baldų fasadais FRITIDS 892.526.88 88 €
baldų fasadais FÖLJA 991.805.30 72 €

 
Kur patogiausia laikyti rašiklius, popierius ir įvairiausius 
mažmožius? Žinoma, kad komodėlėje. Čia sudėtus daiktus 
vaikas pats lengvai pasieks ir, galbūt, padės atgal.
Matmenys: 60×50×64 cm.

Derinys su

baldų fasadais FRITIDS 092.526.73 71 €
baldų fasadais FÖLJA 591.805.27 77 €

 

Derinys su FRITIDS

60×30×64 cm 992.767.35 44 €
60×50×64 cm 692.794.91 51 €

  



ŽAISLAMS IR NE TIK

Kam švaistyti žaidimams skirtą laiką? Turint derinį STUVA 
su dideliais ir mažais stalčiais, žaislų dėžėmis, lentynomis ir 
suolais, kur kas lengviau greitai surasti reikiamus žaislus.

  

Matmenys: 60×50×64 cm.

Derinys su

baldų fasadais FRITIDS 592.795.85 67 €

 
Matmenys: 150×50×128 cm.

Derinys su

baldų fasadais FRITIDS 992.796.30 116 €



STALČIAMS

SLÄKTING dėžės su skyriais, 2 vnt., pilkos ir žalios 
spalvos. Telpa 16 cm stalčiuje STUVA.

25×41×9 cm 903.279.18 5,99 €

SLÄKTING dėžės su skyriais, 2 vnt., pilkos ir turkio 
spalvos. Telpa 32 cm stalčiuje STUVA.

25×41×16 cm 203.279.31 8,99 €

LENTYNOMS

ANGELÄGEN dėžės, 3 vnt., įvairių spalvų.

18×27×17 cm 504.179.49 8,99 €

ANGELÄGEN dėžė, geltona.

25×44×17 cm 704.179.34 4,99 €

ANGELÄGEN dėžė, juodos ir baltos spalvos.

25×44×25 cm 604.179.39 6,99 €

DIDELIEMS STALČIAMS, SUOLAMS

ANGELÄGEN dėžė, raudona

38×42×33 cm 604.179.44 8,99 €

HEMMAHOS suoliuko pagalvėlė, 90x49x3 cm. Bus 
minkšta ir labai patogu sėdėti. Puikiai tinka suoliukams 
STUVA.
Juodos ir baltos spalvos 003.323.68 12,99 €
Rausvos ir baltos spalvos 603.378.29  12,99 €

ŽAISLŲ LAIKYMAS – PRIEDAI
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DAUGIAFUNKCIAI DERINIAI

Kur laikyti visus vaikų daiktus? Į šį klausimą lengviau 
atsakyti turint daugiafunkcį baldų derinį su pasirinktos 
spalvos durimis ir stalčių priekiais, drabužių spinta, žaislų 
dėžėmis ir stalčiais rašikliams, flomasteriams bei popieriui. 
Ir dar – kai yra, kur padėti ir patogu pasiekti, kur kas
lengviau susitvarkyti.

 
Didelis stalčius-dėžė daiktams susidėti ir spinta drabužiams 
laikyti, dar privatus poilsio-skaitymo kampelis, o viskas 
kartu – praktiškas baldų derinys. Patogu kasdien! 
Šioje spintoje drabužius galėsite kabinti bei laikyti 
sulankstytus lentynose ir vieliniame krepšyje, kojines ir 
apatinius drabužius sudėti į stalčius. 
Matmenys: 150×50×192 cm. 
Rinkinyje: drabužių skersinis, 3 lentynos, vielinis krepšys.

Derinys su

baldų fasadais FRITIDS 592.530.43 207 €
baldų fasadais FÖLJA 891.962.30 172 €

  

Trejų metų vaiko ūgiui ir motoriniams įgūdžiams pritaikytas 
derinys: vaikas savarankiškai pasieks ir galės padėti 
į vietą žaislus, drabužius. Spintoje telpa suaugusiųjų 
drabužių pakabai ir priedai, kuriuos galima išimti ar keisti 
pagal poreikį. Dideliame stalčiuje laisvai tilps minkštieji 
žaislai ir kamuoliai, ir susitvarkyti bus paprasta. Atviros 
lentynos – puiki vieta knygoms, kolekcijoms, piešiniams 
ar rankdarbiams laikyti. Juos matydamas, vaikas jaus 
paskatą žaisti. Durys su švelnaus uždarymo lankstais, todėl 
užsidaro tyliai, be trinktelėjimo.
Matmenys: 300×50×128 cm.  
Rinkinyje: drabužių skersinis, 3 lentynos, vielinis krepšys.

Derinys su

baldų fasadais FRITIDS 292.531.34 242 €
baldų fasadais FÖLJA 591.806.07 217 €



DRABUŽIAMS PAKABINTI

BAGIS vaikiški pakabai, 8 vnt., įvairių spalvų.

300.247.16 1,69 €

STALČIAMS

SLÄKTING dėžės su skyriais, 2 vnt., pilkos ir žalios 
spalvos. Telpa 16 cm stalčiuje STUVA.

25×41×9 cm 903.279.18 5,99 €

SLÄKTING dėžės su skyriais, 2 vnt., pilkos ir turkio 
spalvos. Telpa 32 cm stalčiuje STUVA.

25×41×16 cm 203.279.31 8,99 €

LENTYNOMS

ANGELÄGEN dėžės, 3 vnt., įvairių spalvų.

18×27×17 cm 504.179.49 8,99 €

ANGELÄGEN dėžė, geltona.

25×44×17 cm 704.179.34 4,99 €

ANGELÄGEN dėžė, juodos ir baltos spalvos.

25×44×25 cm 604.179.39 6,99 €

DIDELIEMS STALČIAMS, SUOLAMS

ANGELÄGEN dėžė, raudona.

38×42×33 604.179.44 8,99 €

HEMMAHOS suoliuko pagalvėlė, 90x49x3 cm. Bus 
minkšta ir labai patogu sėdėti. Puikiai tinka suoliukams 
STUVA.
Juodos ir baltos spalvos 003.323.68 12,99 €
Rausvos ir baltos spalvos 603.378.29 12,99 €

DRABUŽIŲ LAIKYMAS – PRIEDAI 
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LOVELĖS

1. Kol vaikutis dar visai mažas, lovelės 
pagrindą galima pakelti iki viršaus.

2. Mažyliui išmokus savarankiškai 
atsisėsti ir sėdėti, lovos pagrindą 
reikėtų nuleisti žemiau.

3. Vaikui paaugus ir išmokus 
savarankiškai išlipti iš lovelės, 
galima nuimti jos vieną šoninę 
sienelę.

Su stalčiais FRITIDS

Su stalčiais FÖLJA

1

1

2

2

3

3

LOVELIŲ PRIEDAI
Putų poliuretano čiužinys PLUTTIG, 5 cm storio.  
Galima vartyti. Užvalkalo nenuimsite, tačiau galėsite 
valyti drėgna šluoste.
60×120 cm    003.145.81 11,99 €

Putų poliuretano čiužinys KRUMMELUR, 8 cm 
storio. Viena čiužinio pusė banguota, vidutinio 
kietumo, o kita – lygi ir kieta. Nuimamąjį užvalkalą 
galite skalbti skalbyklėje 60 °C temp.

60×120 cm 003.210.15 39,99 €

Čiužinio apsauga LEN, 70×100 cm. Neperšlampanti 
apačia saugo čiužinį nuo drėgmės.
Balta 401.433.04 5,79 €

Lovelės paklodė su gumomis LEN, 60×120 cm. 
Kraštai apsiūti gumine juostele, tad paklodė puikiai 
laikysis vietoje.
Balta 501.139.38 7,99 €

Putų poliuretano čiužinys SKONAST, 8 cm storio.  
Jis patvaresnis už įprastą putų poliuretaną (poroloną), 
greitai atgauna pradinę formą, teikia reikalingą 
atramą. Galima skalbti skalbyklėje 60 °C temp.
60x120 cm 703.210.12 49,99 €

Putų poliuretano čiužinys JÄTTETRÖTT, 11 cm 
storio.  Su kišeninėmis spyruoklėmis ir storu putų 
poliuretano sluoksniu. Užvalkalą galima skalbti 
skalbyklėje 60 °C temp.
60x120 cm 403.210.04 79,99 €

Putų poliuretano čiužinys PELLEPLUTT, 6 cm 
storio. Galima vartyti. Užvalkalą galima skalbti 
skalbyklėje 60 °C temp.
60x120 cm 003.364.13 19,99 €

SLÄKTING dėžės su skyriais, 2 vnt., pilkos ir žalios 
spalvos. Telpa 16 cm stalčiuje STUVA.
25×41×9 cm 903.279.18 5,99 €

LENAST čiužinio apsauga 60x120 cm. Saugo čiužinį 
nuo nešvarumų.
Balta 703.731.00 6,99 €

Matmenys: 126×66×86 cm (reikalingas 60×120 cm čiužinys).

Su stalčiais FRITIDS 892.531.69 157 €

Matmenys: 126×66×86 cm (reikalingas 60×120 cm čiužinys).

Su stalčiais FÖLJA 391.805.66 155 €
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VYSTYMO-RAŠOMIEJI STALAI

VYSTYMO-RAŠOMŲJŲ STALŲ PRIEDAI

Su stalčiais FRITIDS

Su stalčiais FÖLJA

1

1

2

2

3

3

1. Iš pirmo žvilgsnio – tai tiesiog vystymo stalas, tačiau 
vaikui paaugus, jo nereikės atiduoti ar parduoti, nes 
stalas ir toliau tiks jūsų jau ūgtelėjusiam mažyliui, tik – 
pasikeis jo paskirtis.

2. Nuleidus stalviršį, jis taps puikiu žaidimų ir piešimo 
stalu. 

3. Dar vėliau bus galima pakelti stalviršį iki pat viršaus ir 
įrengti patogų rašomąjį stalą pamokoms ruošti.

Vystymo kilimėlis SKÖTSAM, 53×80×2 cm. 

502.517.98 7,29 €

Vystymo kilimėlis VÄDRA, 48×74 cm. 

802.261.37 14,99 €

Vystymo stalo krepšeliai ÖNSKLIG, 27×23×26 cm. 

301.992.83 5,79 €

Vystymo kilimėlio užvalkalas SKÖTSAM, 55×83 cm. 

003.604.79 5 €

Vystymo kilimėlio užvalkalas VÄDRA, 48×74 cm. 

103.561.27 5 €

SLÄKTING dėžės su skyriais, 2 vnt., pilkos ir žalios 
spalvos. Telpa 16 cm stalčiuje STUVA.
25×41×9 cm 903.279.18 5,99 €

ANGELÄGEN dėžė, juoda/balta. 
Tinka sistemoms STUVA.
25×44×25 cm 604.179.39 6,99 €

SLÄKTING dėžės su skyriais, 2 vnt., pilkos ir turkio 
spalvos. Telpa 32 cm stalčiuje STUVA.
25×41×16 cm 203.279.31 8,99 €

Matmenys: 90×79×102 cm.

Su stalčiais FRITIDS 692.531.46 132 €

Matmenys: 90×79×102 cm.

Su stalčiais FÖLJA 391.808.30 138 €
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AUKŠTOS LOVOS

Aukšta lova su rašomuoju stalu ir spinta

Rašomąjį stalą pastačius lygiagrečiai su lova, patogu 
prieiti prie spintos iš išorinės pusės. Stalas puikiai tilps 
po lova. Renkantis tokį sprendimą, spintos duris reikia
pritvirtinti išorinėje pusėje.  
Matmenys: 207×107×193 cm.

Rašomąjį stalą pastačius statmenai, patogu prieiti 
prie spintos iš vidinės pusės. Jei kambarys siauras,
šis sprendimas – puiki išeitis.  
Matmenys: 207×155×193 cm.

Rašomąjį stalą pastačius statmenai, galima prieiti 
prie spintos ir iš išorinės pusės. Praktiškas sprendimas, 
jei kambaryje užtektinai vietos. 
Matmenys: 207×155×193 cm.

Atskirai stovintis stalas atrodo priimtiniausias
variantas? Įsigykite ir pritvirtinkite stalo kojas ADILS.

• Aukštos ir dviaukštės lovos rekomenduojamos vaikams 
nuo 6 metų. 

• Lubos turi būti mažiausiai 240 cm.
• Rekomenduojame tiesti ne storesnį nei 20 cm čiužinį.
• Kopėtėlės gali būti tik dešinėje lovos pusėje. 
• Lygiagrečiai lovai įrengiamo stalo matmenys 

207×107×193 cm.
• Statmenai lovai įrengiamo stalo matmenys 

207×155×193 cm.

Didžiausias sistemos STUVA privalumas – galite susikurti 
tokį derinį, kokio jums reikia: su durimis, stalčiais, 
vidinėmis detalėmis. Rašomieji stalai STUVA yra su laidų 
tvarkyklėmis, kopėtėlės patogios įsikibti, jų pakopos 
padengtos neslystančia danga. Kopėtėlių viršuje yra dvi 
rankenos pasilaikyti įlipant ir išlipant.
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AUKŠTŲ LOVŲ DERINIAI

Matmenys: 207×99×182 cm (reikalingas 90×200 cm 
čiužinys). Rinkinyje: drabužių skersinis, lentyna.

Derinys

su baldų fasadais FRITIDS 292.621.62 344 €

Matmenys: 207×99×182 cm (reikalingas 90×200 cm 
čiužinys). Rinkinyje: drabužių skersinis, lentyna.

Derinys

su baldų fasadais FRITIDS 792.532.59 334 €

Matmenys: 207×99×182 cm (reikalingas 90×200 cm 
čiužinys). Rinkinyje: 5 lentynos.

Derinys

su baldų fasadais STUVA 
GRUNDLIG 192.687.63 280 €

Matmenys: 207×99×182 cm (reikalingas 90×200 cm 
čiužinys). Rinkinyje: drabužių skersinis, lentyna.

Derinys

su baldų fasadais FÖLJA 892.752.65 308 €

Matmenys: 207×99×182 cm (reikalingas 90×200 cm 
čiužinys). Rinkinyje: drabužių skersinis, lentyna.

Derinys

su baldų fasadais FÖLJA 992.752.41 330 €



LOVAI

MALFORS putų poliuretano čiužinys. 

90×200 cm 202.723.11 59,99 €

MOSHULT putų poliuretano čiužinys.

90×200 cm 302.723.39 49,99 €

LENTYNOMS

ANGELÄGEN dėžės, 3 vnt., margos.

18×27×17 cm 504.179.49 8,99 €

ANGELÄGEN dėžė, geltona.

25×44×17 cm 704.179.34 4,99 €

DRABUŽIAMS PAKABINTI

BAGIS vaikiški pakabai, 8 vnt., įvairių spalvų.

300.247.16 1,69 €

STALČIAMS

SLÄKTING dėžės su skyriais, 2 vnt., pilkos ir žalios 
spalvos. Telpa 16 cm stalčiuje STUVA.

25×41×9 cm 903.279.18 5,99 €

SLÄKTING dėžės su skyriais, 2 vnt., pilkos ir turkio 
spalvos. Telpa 32 cm stalčiuje STUVA.

25×41×16 cm 203.279.31 8,99 €

RAŠOMAJAM STALUI

ADILS koja, 70 cm aukščio

Juoda 702.179.73 2,50 €

Mėlyna 203.262.91 2,50 €
Balta 902.179.72 2,50 €
Smėlinė 803.537.43 2,50 €

RÄLLEN montuojamasis USB įkroviklis, Ø 8,5 cm, 
laidas 1,9 m ilgio. Galite įrengti rašomajame stale 
STUVA. Įkroviklis su 3 atskiromis USB jungtimis. 
Rekomenduojame naudotis vaikams nuo 8 metų.

Baltas 303.602.51 12,99 €

Juodas 403.602.60 12,99 €

ÖRFJÄLL vaikiškas rašomasis stalas

Baltos ir Vissle šviesiai pilkos sp. 303.202.36 34,99 €
Baltos ir Vissle mėlynos sp. 703.250.29 34,99 €
Baltos ir Vissle žalios sp. 603.208.24 34,99 €
Baltos ir Vissle rausvos sp. 903.250.33 34,99 €

FUBBLA stalinis šviestuvas. Rekomenduojame 
naudotis vaikams nuo 8 metų.

Baltas 403.257.09 24,99 €

AUKŠTOS LOVOS „STUVA“ PRIEDAI
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VISOS DALYS IR JŲ KAINOS

Rėmai STUVA

Rėmas STUVA, 60×50×192 cm*.

Baltas 301.573.77 40 €

Rėmas STUVA, 60×50×128 cm*.

Baltas 001.286.21 30 €

Rėmas STUVA, 60×50×64 cm*. Galima kabinti ant
sienos.
Baltas 301.281.77 25 €

Rėmas STUVA, 60×30×64 cm*. Galima kabinti ant
sienos.
Baltas 201.286.20 19 €

Suolas STUVA, 90×50×50 cm.

Baltas 301.286.29 25 €

Lovelė STUVA, 126×66×86 cm. 

Balta 602.486.06 129 €

Vystymo-rašomasis stalas STUVA, 90×79×102 cm.

Baltas 202.253.34 86 €

Aukštos lovos rėmas STUVA, 207×99×182 cm.

Baltas 903.449.13 250 €

STUVA stalčius su ratukais spintelėje 50x60x64.*

Baltas 003.869.88 55 €

Baldų fasadai FRITIDS

Durys FRITIDS, 2 vnt., 60×192 cm. Rinkinyje su 
švelnaus uždarymo lankstais.

Baltos 003.786.05 35 €
Raudonos 303.786.04 35 €
Žydros 703.785.98 35 €
Su juodu rašomuoju paviršiumi 503.785.99 35 €
Žalios 903.786.01 35 €

Durys FRITIDS, 2 vnt., 60×128 cm. Rinkinyje su 
švelnaus uždarymo lankstais.
Baltos 903.785.97 30 €
Raudonos 303.785.95 30 €
Žydros 203.785.91 30 €
Su juodu rašomuoju paviršiumi 803.785.93 30 €
Žalios 603.785.94 30 €

Durys FRITIDS, 2 vnt., 60×64 cm. Rinkinyje su 
švelnaus uždarymo lankstais.
Baltos 203.786.14 20 €
Raudonos 703.786.16 20 €
Žydros 403.786.13 20 €
Su juodu rašomuoju paviršiumi 303.786.18 20 €
Žalios 503.786.17 20 €

Stalčius-dėžė FRITIDS, 90×48 cm, gylis 49 cm.
Įrengiamas suole STUVA.
Baltos spalvos 203.869.11 39 €
Raudonos spalvos 003.869.07 39 €
Žydros spalvos 303.869.01 39 €
Su juodu rašomuoju paviršiumi 703.868.95 39 €
Žalios spalvos 103.868.98 39 €

Stalčiaus fasadas FRITIDS, 60×16 cm.

Baltas 403.786.27 6 €
Raudonas 603.786.26 6 €
Žydras 103.786.24 6 €
Su juodu rašomuoju paviršiumi 503.786.22 6 €
Žalias 303.786.23 6 €

Stalčiaus fasadas FRITIDS, 60×32 cm.

Baltas 804.021.97 9 €
Raudonas 504.021.94 9 €
Žydras 704.021.88 9 €
Su juodu rašomuoju paviršiumi 004.021.82 9 €
Žalias 304.021.85 9 €

FRITIDS stalčiaus fasadas 60x64 cm.

Baltas 403.868.87 12 €

Raudonas 103.868.84 12 €
Žydras 303.868.78 12 €
Su juodu rašomuoju paviršiumi 603.868.72 12 €
Žalias 903.868.75 12 €

*Būtina pritvirtinti prie sienos.
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Baldų fasadai FÖLJA

Baldų rėmams STUVA skirti baldų fasadai FÖLJA
parduodami poromis, bet supakuoti atskirai po vieną.
Kiekvienoje pakuotėje taip pat yra dvi rankenėlės, 
10 apvalių lipdukų rankenėlėms papuošti.

Durys FÖLJA, 2 vnt., 60×192 cm.

Baltos 703.207.53 30 €

Durys FÖLJA, 2 vnt., 60×128 cm.

Baltos 103.207.51 20 €

Durys FÖLJA, 2 vnt., 60×64 cm.

Baltos 203.207.55 15 €

Stalčius-dėžė FÖLJA, 90×49×48 cm.

Baltos spalvos 503.207.49 30 €

Stalčių fasadai FÖLJA, 2 vnt., 60×16 cm.

Balti 803.207.57 10 €

Stalčių fasadai FÖLJA, 60×32 cm.

Balti 403.207.59 12 €

Priedai STUVA GRUNDLIG

Stalčius be fasado STUVA GRUNDLIG, 16 cm.
Stalčiaus fasadą reikia įsigyti atskirai.
Baltas 701.286.89 8 €

Stalčius be fasado STUVA GRUNDLIG, 32 cm.
Stalčiaus fasadą reikia įsigyti atskirai.
Baltas 901.286.88 9 €

Lentyna STUVA GRUNDLIG, balta. Spintelėse ši 
lentyna atlieka skirtuko funkciją: ji atskiria lentynų dalį 
nuo stalčių dalies.
56×26 cm 201.286.96 5 €
56×45 cm 001.286.97 6 €

Drabužių skersinis STUVA GRUNDLIG, 56 cm.

Baltas 801.286.98 2 €

Vielinis krepšys STUVA GRUNDLIG, 60×49x13 cm.

Baltas 301.286.91 7 €

Kojelės STUVA GRUNDLIG, 2 vnt. Aukštis nuo
10,5 cm iki 12,5 cm.

Baltos 003.207.42 5 €

VISOS DALYS IR JŲ KAINOS



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. 


