PIRKĖJO GIDAS

LIXHULT

spintelės

PRIEŽIŪRA

Valykite drėgna šluoste. Jei
reikia, naudokite švelnų ploviklį.
Nusausinkite švaria šluoste.

SAUGUMAS

Pritvirtinkite baldus prie sienos,
kad nenuvirstų. 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.

Žaismingas būdas susitvarkyti
Serija LIXHULT – tai įvairiai tarpusavyje derinamos spalvotos
spintelės, kurios tilps net ten, kur kitiems baldams neužtektų
vietos: kampuose, tarp langų, po laiptais ir kitur. Galite naudoti
po vieną arba jungti į norimo dydžio, margus ar vienspalvius,
derinius.
Spintelių LIXHULT derinys gali būti mažas ir žaismingas arba
didelis ir solidus – viskas priklauso nuo jūsų poreikių ir fantazijos.

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.

PRITVIRTINUS BUS SAUGIAU
Baldų tvirtinimo detales (varžtus, kaiščius) rinkitės pagal sienų tipą. Jei jums reikalingo sienų tipo šiame sąraše nėra arba kilo
klausimų, kreipkitės į artimiausios tvirtinimo detalių parduotuvės darbuotojus.

Visi norime jaustis saugūs namuose ir apsaugoti nuo
galimų nelaimių vaikus. Kartu galime pasirūpinti savo ir
mažųjų saugumu – reikia tik trupučio pastangų.

• Baldus reikia pritvirtinti prie sienos, kad būtų saugiau.
Naudokite kartu su baldais gautus tvirtinimo laikiklius ir
jūsų namų sienoms tinkamus varžtus bei kitas tvirtinimo
detales.
• Niekada nelaikykite televizoriaus (ar kitų sunkių daiktų)
ant komodos ir visų, tam neskirtų, baldų.
• Neleiskite vaikams lipti ant atidarytų stalčių, atvirų
lentynų ir kitaip karstytis ar kabėti ant baldų.

Sienų tipas: gipso kartono sienos su
medinėmis sijomis.

Sienų tipas: betoninės sienos.
Tvirtinimo detalės: Ištisinės sienos:
įtaisykite sienoje kaištį ir įsukite į jį
varžtą. Pavyzdžiui, 8 mm kaištį, kurį
rasite varžtų ir kaiščių rinkinyje FIXA.
Šį rinkinį galima įsigyti parduotuvėje
IKEA.

Tvirtinimo detalės: Varžtą įsukite į
siją. Pavyzdžiui, 5 mm medvaržtį, kurį
rasite varžtų ir kaiščių rinkinyje FIXA. Šį
rinkinį galima įsigyti parduotuvėje IKEA.

Sienų tipas: gipso kartono sienos be
medinių sijų.

Tuščiavidurės sienos: naudokite
varžtus su sparneliais.

Tvirtinimo detalės: Pirmiausia
įtaisykite sienoje kaištį, tada į jį įsukite
varžtą. Pavyzdžiui, 8 mm kaištį, kurį
rasite varžtų ir kaiščių rinkinyje FIXA. Šį
rinkinį galima įsigyti parduotuvėje IKEA.
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DERINIAI
Galite rinktis iš mūsų siūlomų derinių arba susikurti savo.

Sieninis spintelių derinys.
Dydis: P25×G25×A50 cm.
Derinio kaina 30 €

Sieninis spintelių derinys.
Dydis: P35×G35×A70 cm.
Derinio kaina 40 €

Baltas

891.615.08

Oranžinis

291.615.92

Baltos ir rausvos spalvos

992.486.53

Tamsiai žalios ir oranžinės spalvos

292.486.56

Derinyje yra
Spintelės LIXHULT, 25×25 cm

Derinyje yra
Balta arba rausva

2 vnt.

Spintelės LIXHULT, 35×35 cm

Sieninis spintelių derinys.
Dydis: P25×G25×A75 cm.
Derinio kaina 45 €
Baltos ir rausvos spalvos

2 vnt.

Sieninis spintelių derinys
Dydis: P95×G35×A35 cm.
Derinio kaina 55 €
692.486.59

Oranžinės ir baltos spalvos

Derinyje yra
Spintelės LIXHULT, 25×25 cm

Tamsiai žalia arba
oranžinė

991.615.98

Derinyje yra
Baltos arba rausvos

3 vnt.

Spintelės LIXHULT, 35×35 cm
Spintelė LIXHULT, 25×25 cm
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Tamsiai žalios arba
oranžinės
Balta arba rausva

2 vnt.
1 vnt.

DERINIAI

Sieninis spintelių derinys
Dydis: P105×G35×A70 cm.
Derinio kaina 60 €
Oranžinės ir tamsiai žalios spalvos

Sieninis spintelių derinys
Dydis: P50×G25×A50 cm.
Derinio kaina 60 €
792.486.68

Baltas

Derinyje yra
Spintelės LIXHULT, 35×35 cm

Derinyje yra
Tamsiai žalios arba
oranžinės

Spintelės LIXHULT, 25×25 cm

2 vnt.

Grindinis spintelių derinys
Dydis: P35×G35×A117 cm.
Derinio kaina 50 €
Raudonos ir oranžinės spalvos

Spintelė LIXHULT, 35×60 cm

Baltos arba rausvos

4 vnt.

Grindinis spintelių derinys.
Dydis: P120×G35×A57 cm.
Derinio kaina 60 €
491.616.09

Pilkas

Derinyje yra
Spintelė LIXHULT, 35×35 cm

892.791.74

192.791.77

Derinyje yra
Tamsiai žalia arba
oranžinė
Raudona arba tamsiai
mėlyna

Spintelės LIXHULT, 60×35 cm

1 vnt.
1 vnt.
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Pilkos

2 vnt.

DERINIAI

Grindinis spintelių derinys.
Dydis: P70×G35×A117 cm.
Derinio kaina 80 €
Raudonos, tamsiai mėlynos ir tamsiai žalios
spalvos
Tamsiai mėlynos, raudonos ir oranžinės
spalvos

Grindinis spintelių derinys.
Dydis: P95×G35×A92 cm.
Derinio kaina 90 €
292.486.80
892.486.82

Spintelės LIXHULT, 35×60 cm

Spintelės LIXHULT, 60×35 cm

292.487.36

Pilkos, tamsiai žalios ir rausvos spalvos

792.487.48

Tamsiai mėlynos, pilkos ir baltos spalvos

Spintelė LIXHULT, 25×25 cm
Balta arba rausva
Tamsiai žalia arba
oranžinė
Pilka

1 vnt.

Spintelė LIXHULT, 35×60 cm

1 vnt.

Spintelė LIXHULT, 60×35 cm

Spintelė LIXHULT, 35×35 cm
Spintelė LIXHULT, 35×60 cm
Spintelė LIXHULT, 60×35 cm

792.763.88

Balta arba rausva
Raudona arba tamsiai
mėlyna
Pilka

1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.

Grindinis spintelių derinys.
Dydis: P130×G35×A82 cm.
Derinio kaina 120 €
Tamsiai mėlynos, pilkos, baltos arba rausvos
092.488.55
spalvos

891.616.31

Derinyje yra
Spintelė LIXHULT, 25×25 cm

2 vnt.

1 vnt.

Grindinis spintelių derinys.
Dydis: P95×G35×A92 cm.
Derinio kaina 95 €
Pilkos, baltos, oranžinės ir raudonos spalvos

1 vnt.

Derinyje yra

Derinyje yra

Spintelė LIXHULT, 60×35 cm

Raudona arba tamsiai
mėlyna
Pilkos

Grindinis spintelių derinys.
Dydis: P95×G35×A82 cm.
Derinio kaina 75 €

Pilkos, oranžinės ir rausvos spalvos

Spintelė LIXHULT, 35×35 cm

592.791.80

Spintelė LIXHULT, 35×60 cm
Tamsiai žalia arba
1 vnt.
oranžinė
Raudonos arba tamsiai
2 vnt.
mėlynos

Grindinis spintelių derinys.
Dydis: P60×G35×A92 cm.
Derinio kaina 65 €

Spintelė LIXHULT, 25×25 cm

992.791.83

Pilkos ir raudonos spalvos

Derinyje yra

Derinyje yra
Spintelė LIXHULT, 35×35 cm

Pilkos ir tamsiai mėlynos spalvos

Balta arba rausva
Tamsiai žalia arba
oranžinė
Raudona arba tamsiai
mėlyna
Pilkas

Derinyje yra

1 vnt.

Spintelės LIXHULT, 25×25 cm

1 vnt.

Spintelės LIXHULT, 35×60 cm

1 vnt.

Spintelė LIXHULT, 60×35 cm

1 vnt.
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Baltos arba rausvos
2 vnt.
Raudonos arba tamsiai
2 vnt.
mėlynos
Pilka
1 vnt.

DERINIAI

Grindinis spintelių derinys.
Dydis: P130×G35×A117 cm.
Derinio kaina 160 €

Grindinis spintelių derinys.
Dydis: P130×G35×A117 cm.
Derinio kaina 160 €

Raudonos, oranžinės, pilkos, rausvos, baltos,
492.488.58
mėlynos ir žalios spalvos

Tamsiai mėlynos, raudonos, oranžinės, pilkos
492.488.58
ir tamsiai žalios spalvos

Derinyje yra

Derinyje yra
Spintelės LIXHULT, 25×25 cm
Spintelės LIXHULT, 35×35 cm
Spintelės LIXHULT, 35×60 cm
Spintelė LIXHULT, 60×35 cm

Baltos arba rausvos
Tamsiai žalios arba
oranžinės
Raudonos arba tamsiai
mėlynos
Pilka

2 vnt.

Spintelės LIXHULT, 35×35 cm

2 vnt.

Spintelės LIXHULT, 35×60 cm

2 vnt.

Spintelė LIXHULT, 60×35 cm

1 vnt.

Grindinis spintelių derinys.
Dydis: P140×G35×A82 cm.
Derinio kaina 120 €

Grindinis spintelių derinys.
Dydis: P95×G35×A127 cm.
Derinio kaina 130 €

Raudonas

992.488.70

Mėlynas

592.488.67

Pilkos, tamsiai žalios, raudonos ir oranžinės
spalvos

092.489.16

Derinyje yra

Derinyje yra
Spintelės LIXHULT, 35×60 cm

Tamsiai žalios arba
2 vnt.
oranžinės
Raudonos arba tamsiai
2 vnt.
mėlynos
Pilka
1 vnt.

Spintelės LIXHULT, 35×35 cm

Raudonos arba tamsiai
4 vnt.
mėlynos

Spintelė LIXHULT, 35×60 cm
Spintelės LIXHULT, 60×35 cm
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Tamsiai žalios arba
oranžinės
Raudona arba tamsiai
mėlyna
Pilkos

2 vnt.
1 vnt.
2 vnt.

DERINIAI

Grindinis spintelių derinys.
Dydis: P140×G35×A142 cm.
Derinio kaina 240 €

Grindinis spintelių derinys.
Dydis: P95×G35×A92 cm.
Derinio kaina 120 €

Tamsiai mėlynos ir raudonos spalvos

492.489.19

Tamsiai mėlynas

692.791.89

Pilkas

Derinyje yra

Derinyje yra
Spintelės LIXHULT, 35x60 cm

Spintelės LIXHULT, 60x35 cm
Raudonos arba tamsiai
8 vnt.
mėlynos

Grindinis spintelių derinys.
Dydis: P180×G35×A163 cm.
Derinio kaina 190 €
Pilkos, tamsiai žalios ir oranžinės spalvos

892.489.22

Derinyje yra
Spintelės LIXHULT, 35x35 cm
Spintelės LIXHULT, 60x35 cm

Tamsiai žalios arba
oranžinės
Pilkos

292.791.86

5 vnt.
3 vnt.
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Pilkos

4 vnt.

VISOS DALYS IR JŲ KAINOS
Spintelė LIXHULT, 25×25×25 cm.
Spintelės duryse galima atskirai laikyti laiškus,
laikraščius ar svarbius dokumentus. Galite įrengti duris
taip, kad varstytųsi iš kairės arba iš dešinės. Patogu
laikyti nedidelius daiktus: įkroviklius, raktus, pinigines.
Metalinė, balta

503.286.65 15 €

Metalinė, rausva

703.964.27 15 €

Spintelė LIXHULT, 35×35×35 cm.
Spintelės duryse galima atskirai laikyti laiškus,
laikraščius ar svarbius dokumentus. Galite įrengti duris
taip, kad varstytųsi iš kairės arba iš dešinės.
Metalinė, oranžinė

903.286.68 20 €

Metalinė, tamsiai žalia

503.964.28 20 €

Spintelė LIXHULT, 35×60×35 cm.
Galite įrengti duris taip, kad varstytųsi iš kairės arba
iš dešinės. Jeigu norite, prie spintelės galite pritvirtinti
rinkinyje esančias kojeles arba įrengti ant didesnės
grindinės spintelės. Nekabinkite ant sienos.
Didž. lentynėlės apkrova – 12 kg.
Metalinė, tamsiai mėlyna

303.964.29 30 €

Metalinė, raudona

503.286.70 30 €

Spintelė LIXHULT, 60×35×35 cm.
Galite įrengti duris taip, kad varstytųsi iš kairės arba
iš dešinės. Jeigu norite, prie spintelės galite pritvirtinti
rinkinyje esančias kojeles arba įrengti ant didesnės
grindinės spintelės. Nekabinkite ant sienos. Didž.
spintelės apkrova – 5 kg.
Metalinė, pilka
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703.286.69 30 €

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.

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.

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.

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 €.
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Mūsų paslaugos

