PIRKĖJO GIDAS

FIXA

Darbo įrankiai, tvirtinimo detalės ir kiti reikmenys

SAUGUMAS
Prieš naudodamiesi rinkiniu
FIXA, atidžiai perskaitykite
kiekvieno įrankio aprašymą
ir naudojimo instrukcijas.
Tvirtinkite baldus / namų
interjero detales (spinteles,
lentynas, rėmelius, šviestuvus
ir kt.) prie sienų (lubų)
atsižvelgdami į sienų tipą, nes
skirtingoms sienoms reikalingos
skirtingos tvirtinimo detalės.
Rinkitės atsakingai.
Atminkite, kad skirtingos sienos
išlaiko skirtingas apkrovas.
Pavyzdžiui, medinės, betoninės
ar plytų sienos yra tvirtesnės
nei gipso kartono sienos.
Jei abejojate, kokių tvirtinimo
detalių reikia, kokią apkrovą
gali išlaikyti jūsų namų sienos
ir kaip tinkamai bei saugiai prie
jų pritvirtinti baldus / namų
interjero detales, kreipkitės
į specialistus.
Netinkamai prie sienų ir (arba)
lubų pritvirtinti daiktai gali
tapti nelaimingų atsitikimų
priežastimi.

Įrankiai kiekvienam atvejui
Namuose pasijusite tikru meistru, nes naudodami įrankius ir tvirtinimo
detales FIXA, lengvai atliksite bet kokius remonto ir apdailos darbus.
Taip pat surinksite ir pritvirtinsite baldus, šviestuvus, veidrodžius ar
kitas interjero detales.
Ilgai veikiantis ličio-jonų akumuliatorius
Belaidžiai elektriniai įrankiai FIXA veikia su įkraunamais ličio-jonų
akumuliatoriais. Juos galima įkrauti apie 500 kartų. Tai reiškia, kad
įkraunant akumuliatorių kas antrą savaitę, jis tarnaus apie 20 metų.
Kiti privalumai – lėta iškrova ir elektroninė apsaugos (ECP) funkcija,
kuri apsaugo akumuliatorių nuo perkaitimo, perkrovos ir visiškos
iškrovos. Taigi įrankiai FIXA bus paruošti naudoti visada, kada tik
jų prireiks!

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.

VISOS DALYS IR KAINOS
ELEKTRINIAI ĮRANKIAI
Suktuvas-grąžtas su ličio-jonų akumuliatoriumi
(14,4 V). Dviem greičiais veikiantis suktuvas-grąžtas.
Mažo greičio nustatymas yra skirtas sukimui, o didelio –
gręžimui. Sukimui galite pasirinkti norimą sūkių
nusta-tymą iš 19 galimų. Sukimo krypties keitikliu
kryptis perjungiama į kairę arba į dešinę. Rankena
patogi, padengta minkšta sintetine guma. Įrankis veikia
su ličio-jonų akumuliatoriumi (14,4 V/1,3 Ah). Prieš
naudojant jį pirmą kartą, akumuliatorių reikia visiškai
įkrauti. Įkrovos trukmė: 3–5 valandos. Įkroviklis
pridedamas. Didž. sūkiai tuščiąja eiga: padėtis I – nuo
0 iki 350 aps./min., padėtis II – nuo 0 iki 1200 aps./min.
Didž. sukimo momentas – 16 Nm. Antgalių laikiklio
dydis – 6 mm. Griebtuvas: 10 mm, greito fiksavimo ir
paleidimo, nereikia rakto. Rinkinyje taip pat yra 10
sukimo antgalių, 2 gręžimo antgaliai (3 ir 5 mm
skersmens) ir antgalių laikiklis.

Suktuvas su ličio-jonų akumuliatoriumi (3,6 V).
Belaidis akumuliatorinis suktuvas su antgalių laikikliu.
Įjungimo / išjungimo jungikliu taip pat įjungiamas
sukimas į kairę arba į dešinę. Patogi rankena padengta
minkšta sintetine guma. Įmontuotas 3,6 V/1,3 Ah
įkraunamasis ličio jonų akumuliatorius. Prieš naudojant suktuvą pirmą kartą, būtina visiškai įkrauti
akumuliatorių. Įkrovos trukmė: 5–8 val. Rinkinyje yra
akumuliatoriaus įkroviklis ir 10 antgalių. Daug. sūkių
per minutę (be apkrovos) – 200/min. Didž. momentas –
3 Nm. Antgalių laikiklis – 6,35 mm.
002.142.04

8,99 €

Suktuvas-grąžtas su ličio-jonų akumuliatoriumi
(7,2 V). Vienu greičiu veikiantis belaidis suktuvasgrąžtas yra skirtas nesudėtingiems sukimo ir gręžimo
darbams atlikti. Sukimui galite pasirinkti norimą sūkių
nustatymą iš 15 galimų. Sukimo krypties keitikliu kryptis
perjungiama į kairę arba į dešinę. Rankena patogi,
padengta minkšta sintetine guma. Įrankis veikia su
ličio-jonų akumuliatoriumi (7,2 V/1,5 Ah). Prieš
naudojant jį pirmą kartą, akumuliatorių reikia visiškai
įkrauti. Įkrovos trukmė: 3–8 valandos. Įkroviklis
pridedamas. Didž. sūkiai tuščiąja eiga: 0–400 aps./min.
Didž. sukimo momentas – 5 Nm. Antgalių laikiklio dydis
– 6 mm. Griebtuvas: 10 mm, greito užfiksavimo ir
paleidimo, nereikia rakto. Rinkinyje taip pat yra 10
sukimo antgalių, 2 gręžimo antgaliai (3 ir 5 mm
skersmens) ir antgalių laikiklis.
502.142.06

702.238.89

39,99 €

FIXA 5 dalių žiedinio pjūklo rinkinys. Greitai ir
patogiai išpjausite angas laidams nutiesti, vandens
maišytuvams ar belaidžiams įkrovikliams įrengti. Tinka
medienoms gaminiams pjauti: masyvinei medienai,
medienos drožlių plokštėms ir pan. Naudokite su
smūginiu grąžtu (14,4 V) arba atsuktuvu-grąžtu FIXA
(14,4 V). Rinkinyje yra: 3 žiediniai pjūklai (35, 64, 78
mm), centravimo grąžtas, „Allen“ raktas.
203.023.32

4,99 €

19,99 €

RANKINIAI ĮRANKIAI
17 dalių įrankių rinkinys. Praktiški rankiniai
instrumentai, kurių gali prireikti namuose. Rinkinyje yra
plaktukui skirtas guminis gaubtelis, jei reikia švelnesnio
kalimo. Įrankių rankenos patogios, pagamintos iš
minkštos sintetinės gumos. Rinkinį sudaro: plaktukas
su atskiru guminiu gaubteliu, veržliaraktis, replės,
atsuktuvas su keičiamais plokščiais, kryžminiais,
šešiakampiais antgaliais ir yla.

Lazerinis gulsčiukas. Galima naudoti ir kaip įprastą
spiritinį gulsčiuką. Lygiai pakabinsite lentynas,
paveikslus, priklijuosite plyteles, atliksite tikslius
matavimus. Lazerio spindulio liniją gerai matysite net
dienos šviesoje. Gulsčiuko nebūtina laikyti rankose
dirbant su metaliniais paviršiais, nes jo pagrindas
magnetinis, todėl lengvai pritvirtinamas. Šitaip jūsų
rankos liks laisvos, bus patogiau tiksliai žymėti linijas.
Taip pat jį galima pritvirtinti prie kitų paviršių, bet
tam reikia tvirtinimo detalių (parduodamos atskirai).
Gulsčiukas veikia su baterijomis (parduodamos
atskirai). Reikia 2 vnt. 1,5 V DC LR03 (AAA). Jis
skleidžia magnetinį lauką, todėl naudokite atokiai
nuo magne-tiniam laukui jautrios įrangos, žmonių su
širdies stimu-liatoriais, magnetinių duomenų laikmenų.
Draudžiama žiūrėti tiesiai į lazerį. Darbinė zona – 3
metrai.
902.507.11

001.692.54

2 dalių įrankių rinkinys. Patogu išpjauti angą
maišytuvui nerūdijančio plieno plautuvėje. Angos
skersmuo – 35 mm.
285.121.00

402.375.57

903.233.93

11,99 €

Matavimo juosta, 3 m. Automatinė susivyniojimo
funkcija ir fiksavimas.

12,99 €

Gręžimo šablonas. Pridėję šabloną prie durų ar
stalčiaus priekio krašto, tiksliai ir be jokio vargo
pažymėsite rankenėlės vietą ir išgręšite angą.
Šabloną galima naudoti vertikaliai ir horizontaliai.
Oranžinis

6,99 €

0,99 €

2

0,99 €

VISOS DALYS IR KAINOS
TVIRTINIMO DETALĖS
114 vnt. laidų tvarkymo detalių rinkinys. Galima
surinkti ir sutvarkyti visus kompiuterio, garso technikos
ir televizoriaus laidus. Rinkinį sudaro: 300x25 mm
lipnūs laidų dirželiai, 3 vnt., 7x203 mm laidų dirželiai,
20 vnt., laidų sąsagėlės 3-4 mm storio laidams, 40 vnt.
ir 7-10 mm storio laidams, 25 vnt.; lipnūs laidų dirželių
laikikliai: 16x12x8 mm, 20 vnt. ir 31x25x7 mm, 6 vnt.

260 vnt. varžtų ir kaiščių rinkinys. Įvairių varžtų
ir kaiščių rinkinys. Skirti medinėms, gipso kartono,
betoninėms ir plytinėms sienoms. Varžtai pagaminti
iš galvanizuoto plieno, todėl atsparūs korozijai.
Rinkinį sudaro: (skersmuo x ilgis): varžtai apvalia
galvute: 5x60 mm, 4,5x50 mm, 4x40 mm, 3,5x35 mm,
3,5x30 mm; varžtai su paslėptomis galvutėmis:
5x60 mm, 4,5x50 mm, 4x40 mm, 3,5x35 mm,
3,5x30 mm; sieniniai kaiščiai: 8x51 mm, 6x36 mm,
5x31 mm, visų po 20 vnt. Atminkite, kad skirtingos
sienos išlaiko skirtingas apkrovas. Pavyzdžiui, medinės,
betoninės ar plytų sienos yra tvirtesnės nei gipso
kartono sienos. Rekomenduojama naudoti tik viduje.
001.692.49

601.692.51

4,99 €

7,99 €

116 vnt. paveikslų kabliukų rinkinys. Įvairių
kabliukų rinkinys. Skirti kabinti paveikslus ir kitus
dekoro elementus ant medinių, gipso kartono ir
betoninių sienų. Kadangi paveikslo kabliukas turi
keletą mažų kabliukų skirtingame aukštyje, galima
sukabinti keletą paveikslų viename lygyje. Nereikia
gręžti papildomų skylių ar naudoti kitų priemonių.
Didesnius paveikslus patariame kabinti ant dviejų
kabliukų, kad būtų saugiau. Rinkinį sudaro: 5 ilgi ir 10
standartinių kabliukų betono sienoms; 6 dvigubi ir 15
viengubų kabliukų medinėms ir gipskartonio sienoms
(didesniems paveikslams); 50 vinių (1,5x25 mm)
dvigubiems/viengubiems kabliukams ir 30 vinių
(2,1x40 mm). Rekomenduojama naudoti tik viduje.
Įrankių ir tvirtinimo detalių dėžutes FIXA galima
sudėti vieną ant kitos, taip jos užims mažiau vietos.
901.692.78

4,99 €

KITI REIKMENYS
Baldų kojelių apsaugos / 8 vnt. Saugo paviršių nuo
dėvėjimosi ir įbrėžimų. Skersmuo – 22 mm.
041.557.00

Apsauginis bortelis, chromuotas. Įrengus stalviršio
vidinėje pusėje virš indaplovės, jis apsaugos nuo
drėgmės.

0,99 €

043.750.85
Lipnios grindų apsaugos / 20 vnt. Saugo paviršių
nuo dėvėjimosi ir įbrėžimų. Klijuokite ant švarių, sausų
grindų. Dydžiai: Ø 2 arba Ø 4 cm.
241.556.00

0,99 €

Teptukai / 3 vnt. Poliesterio šeriai dengia dažus
švelniai ir tolygiai. Teptukus naudosite ilgiau ir lengviau
juos išplausite, jei vandens pagrindo ir aliejiniams
dažams naudosite atskirus teptukus. Rinkinį sudaro:
25 mm pločio teptukas, 35 mm pločio teptukas ir
50 mm pločio teptukas.
702.900.82

1,99 €
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8€

KAIP IŠSIRINKTI
BALDŲ SURINKIMO ĮRANKIAI

Ką surinkti...
Kokius
įrankius
FIXA rinktis...

Suktuvas su
ličio-jonų baterija 3,6 V

SuktuvasSuktuvasgrąžtas su
grąžtas su
ličio-jonų
ličio-jonų batbaterija 7,2 V
erija 14,4 V

Žiedinio
pjūklo
rinkinys

Lazerinis
gulsčiukas

17 dalių
įrankių
rinkinys

Matavimo
juosta, 3 m

Gręžimo
šablonas

2 dalių įrankių
rinkinys

Virtuvės baldai
Spintos
Stalas ir kėdės
Lentynos
Vonios kambario baldai
Lentynos su laikikliais

ĮRANKIAI IR TVIRTINIMO DETALĖS (SIENOMS BEI LUBOMS)

Ką pritvirtinti...
Kokius
įrankius
FIXA rinktis...

Suktuvas-grąžtas 260 vnt. varžtų ir
su ličio-jonų batkaiščių rinkinys
erija 14,4 V

Baldai ir lentynos
Paveikslai ir rėmeliai
Karnizai ir ritininės
užuolaidos
Audiniai ir dekoro
elementai
Šviestuvai
Kompiuterio, šviestuvų
laidai ir kt.

* Smūginio grąžto jums prireiks, jei gręšite betoninį, plytų ar
akmeninį paviršių.

© Inter IKEA Systems B.V. 2012/2016

Lazerinis
gulsčiukas

17 dalių įrankių
rinkinys

Matavimo juosta,
3m

116 vnt. paveikslų
kabliukų rinkinys

114 vnt. laidų
tvarkymo detalių
rinkinys

