PIRKĖJO GIDAS

ELVARLI

daiktų laikymo sistema

DIZAINAS:
Ehlén Johansson

SAUGUMAS:

Keičiamo aukščio stulpelius
būtina pritvirtinti prie lubų, o
rėmus – prie sienų.
Skirtingų tipų luboms ir sienoms
reikalingos skirtingos tvirtinimo
detalės. Naudokite jūsų namų
sienoms ir luboms tinkamas
tvirtinimo detales (parduodamos atskirai).

PRIEŽIŪRA:

Valykite švelniu plovikliu
sudrėkinta šluoste. Nusausinkite
švaria, sausa šluoste.

NAUDINGA
ŽINOTI:

Didž. lentynėlių
ELVARLI apkrova:
40 cm pločio ×
36 cm gylio – 12 kg
51 cm gylio – 18 kg
80 cm pločio ×
36 cm gylio – 25 kg
51 cm gylio – 36 kg
Didž. drabužių skersinių
ELVARLI apkrova:
40 cm – 15 kg
80 cm – 30 kg
Didž. kabliuko apkrova:
4 kg

ELVARLI yra patogi, šiuolaikiško dizaino daiktų laikymo sistema su
bambukinėmis lentynomis. Puikiai tinka drabužiams, avalynei ir
kitokiems daiktams laikyti. Galite rinktis iš mūsų siūlomų ELVARLI
derinių arba susikurti unikalų, kaip tik jūsų poreikius atitinkantį derinį.
ELVARLI tiks beveik visur namuose: miegamajame, svetainėje,
prieškambaryje ir darbo kambaryje. Surinksite, išrinksite ir papildysite
priedais ar vidinėmis detalėmis lengvai ir greitai – be įrankių.
ELVARLI daiktų laikymo derinys gali būti sudarytas iš stulpelių, kurie
tvirtinami prie lubų, arba rėmų, tvirtinamų prie sienos. Abiem atvejais tinka tos pačios vidinės detalės, įskaitant kabliukus, kurias galite
rinktis pagal derinio dydį ir poreikius. Pavyzdžiui, galite visus daiktus
laikyti atvirai, ant lentynų ir įdėkluose, arba kai ką padėti į dailius,
švelniai užsidarančius stalčius.
Kad ir ką pasirinksite, savo ELVARLI derinį bet kada galėsite padidinti,
sumažinti arba šiek tiek pakeisti, jei tik to norėsite!

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

DERINIŲ PLANAVIMAS
Kokius daiktus ketinate laikyti?
Jei drabužius, siūlome juos surūšiuoti ir paskaičiuoti, kiek
turite, pavyzdžiui, batų, suknelių, megztinių, kelnių ir kt.
Taip bus lengviau apskaičiuoti, kokio dydžio daiktų laikymo
derinio reikėtų.

Norite įsigyti paruoštą derinį?
Tokių galite rasti šiame pirkėjo gide, parduotuvėje ir interneto svetainėje www.IKEA.lt. Prireikus pagalbos, kreipkitės
į darbuotojus. Jei reikia, galite užsisakyti mūsų teikiamų
paslaugų, pavyzdžiui, prekių pristatymo, baldų surinkimo
ar kt.

Kiek vietos ketinate skirti baldui?
Pagalvokite, kur namuose norėtumėte įrengti ELVARLI
derinį. Nubraižykite kad ir paprastą brėžinį, jame nurodydami atstumą nuo grindų iki lubų ir tarp sienų. Matuokite
kruopščiai, atsižvelgdami į langus, duris (įskaitant jų varstymo kryptį), radiatorius, vamzdžius, vėdinimo angas ar kitus
objektus, kurie gali turėti įtakos renkantis ir planuojant
derinio įrengimo vietą.

Norite susikurti derinį patys?
Pasinaudokite mūsų patarimais ir informacija, kurią rasite
šiame pirkėjo gide.

Išsirinkite savo derinio pagrindą
ELVARLI derinys gali būti sudarytas iš sieninių rėmų (1)
arba prie lubų tvirtinamų stulpelių (2). Stulpelių aukštis
reguliuojamas nuo 222 cm iki 350 cm, o rėmai būna dviejų
aukščių: 126 cm arba 216 cm.
Svarbu prisiminti, kad renkantis derinį su stulpeliais, papildomai reikės įsigyti kiekvienam stulpeliui skirtų laikiklių, į
kuriuos bus tvirtinamos vidinės detalės; renkantis derinį su
rėmais, prireiks kryžmių.

laikymo sistema puiki tuo, kad jos dydį ir vidines detales
jūs renkatės patys: kiek ir kokių reikia, ar norisi. ELVARLI
vidinės detalės būna 40 cm arba 80 cm pločio ir 35 cm
arba 51 cm gylio. Svarbu! Įdėklus galima naudoti vienus
(daiktadėžėms arba sulankstytiems drabužiams laikyti),
o stalčiai galimi tik derinyje su įdėklais.
Apskaičiuokite derinio plotį
Įsitikinkite, kad tas derinys, kurio norite, tilps jūsų pasirinktoje vietoje namuose. Renkantis tiek stulpelių, tiek rėmų
derinį, reikėtų pridėti papildomų centimetrų. Daugiau apie
derinio dydžio apskaičiavimą skaitykite 3 p.

Pasirinkite vidines detales
Drabužių skersiniai, lentynėlės, įdėklai, stalčiai ir batų lentynos – tai yra sistemos ELVARLI vidinės detalės. Ši daiktų
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PATARIMAS! Susitvarkykite išnaudodami visą turimą erdvę
Naujasis daiktų laikymo derinys bus dar talpesnis, jei naudosite tinkamas
daiktadėžes ir įdėklus. Daugiau apie juos skaitykite 10 puslapyje.
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DERINIŲ SURINKIMAS
Kaip apskaičiuoti daiktų laikymo derinio plotį?
Vidinių reikmenų pločiai (drabužių skersinių, stalčių,
įdėklų, lentynų, batų lentynų): 40 cm arba 80 cm.

ELVARLI derinys su stulpeliais:

Planuodami derinį su stulpeliais, turite
atsižvelgti į jų plotį ir pridėti prie bendro
skaičiaus po 3,4 cm, priklausomai nuo to,
kiek stulpelių naudosite.
40 cm
80 cm
40 cm

3,2 cm

3,4 cm

3,4 cm

3,2 cm

ELVARLI derinys su rėmais:

Planuodami derinį iš rėmų, turite
atsižvelgti į jų plotį ir pridėti prie
bendro skaičiaus po 2,2 už išorinius
rėmus ir po 0,4 cm už vidinius rėmus.

40 cm
80 cm
40 cm

2,2 cm

0,4 cm

0,4 cm
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2,2 cm

DERINIAI
Paruošti deriniai.

Pirkinių sąrašas

ELVARLI derinys, baltas.			
Matmenys: 84×55×216 cm.
Derinio kaina: 175 € (591.573.53)

Rėmas, 51×216 cm

802.961.68

42 €/vnt. 2 vnt.

Įdėklas, 80×51 cm, baltas

202.961.85

19 €/vnt. 1 vnt.

Stalčius, 80×51 cm, baltas

402.962.07

24 €/vnt. 1 vnt.

Lentyna, 80×51 cm, balta

102.961.76

14 €/vnt. 3 vnt.

Kryžmė, 80 cm, balta

003.095.94

2 €/vnt.

1 vnt.

Drabužių skersinis, 80 cm, baltas

002.962.14

4 €/vnt.

1 vnt.

Pirkinių sąrašas
ELVARLI derinys, baltas.			
Matmenys: 84×40×216 cm.
Derinio kaina: 134 € (691.574.75)

Rėmas, 36×216 cm, baltas

003.175.32

39 €/vnt. 2 vnt.

Lentyna, 80×36 cm, balta

203.132.84

10 €/vnt. 5 vnt.

Drabužių skersinis, 80 cm, baltas

002.962.14

4 €/vnt.

1 vnt.

Kryžmė, 80 cm, balta

003.095.94

2 €/vnt.

1 vnt.

Pirkinių sąrašas

ELVARLI derinys, baltas.			
Matmenys: 125×40×126 cm.
Derinio kaina: 256 € (591.576.35)
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Rėmas, 36×126 cm

403.175.30

29 €/vnt. 3 vnt.

Lentyna, 40×36 cm, bambukas

903.192.68

12 €/vnt. 2 vnt.

Lentyna, 80×36 cm, bambukas

703.192.69

22 €/vnt. 1 vnt.

Batų lentyna, 80×36 cm, balta

503.172.90

14 €/vnt. 3 vnt.

Stalčius, 40×36 cm, baltas

503.132.68

16 €/vnt. 3 vnt.

Įdėklas, 40×36 cm, baltas

803.132.76

10 €/vnt. 3 vnt.

Kryžmė, 40 cm, balta

603.095.72

1 €/vnt.

1 vnt.

Kryžmė, 80 cm, balta

003.095.94

2 €/vnt.

1 vnt.

DERINIAI
Paruošti deriniai.

Pirkinių sąrašas

ELVARLI derinys, baltas.			
Matmenys: 125×55×216 cm.
Derinio kaina: 198 € (791.581.44)

Rėmas, 51×216 cm

802.961.68

42 €/vnt. 3 vnt.

Lentyna, 80×51 cm, balta

102.961.76

14 €/vnt. 3 vnt.

Lentyna, 40×51 cm, balta

602.961.74

8 €/vnt.

2 vnt.

Drabužių skersinis, 40 cm, baltas

402.962.12

3 €/vnt.

1 vnt.

Drabužių skersinis, 80 cm, baltas

002.962.14

4 €/vnt.

2 vnt.

Kryžmė, 40 cm, balta

603.095.94

1 €/vnt.

1 vnt.

Kryžmė, 80 cm, balta

003.095.94

2 €/vnt.

1 vnt.

Pirkinių sąrašas

ELVARLI derinys, baltas.			
Matmenys: 165×40×126 cm.
Derinio kaina: 267 € (591.576.64)

Rėmas, 36×126 cm

403.175.30

29 €/vnt. 3 vnt.

Lentyna, 80×36 cm, balta

203.132.84

10 €/vnt. 5 vnt.

Įdėklas, 80×36 cm, baltas

403.132.78

15 €/vnt. 2 vnt.

Stalčius, 80×36 cm, baltas

703.132.72

20 €/vnt. 2 vnt.

Batų lentyna, 80×36 cm, balta

503.172.90

14 €/vnt. 4 vnt.

Kryžmė, 80 cm, baltas

003.095.94

2 €/vnt. 2 vnt.

Rėmas, 36×216 cm

003.175.32

39 €/vnt. 3 vnt.

Lentyna, 80×36 cm, balta

203.132.84

10 €/vnt. 4 vnt.

Įdėklas, 80×36 cm, baltas

403.132.78

15 €/vnt. 1 vnt.

Stalčius, 80×36 cm, baltas

703.132.72

20 €/vnt. 1 vnt.

Drabužių skersinis, 80 cm, baltas

002.962.14

Batų lentyna, 80×36 cm, balta

503.172.90

Kryžmė, 80 cm, balta

003.095.94

Pirkinių sąrašas

ELVARLI derinys, baltas.			
Matmenys: 165×40×216 cm.
Derinio kaina: 232 € (591.574.85)
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4 €/vnt.

2 vnt.

14 €/vnt. 2 vnt.
2 €/vnt.

2 vnt.

DERINIAI
Paruošti deriniai.

Pirkinių sąrašas

ELVARLI derinys, baltas.			
Matmenys: 165×55×216 cm.
Derinio kaina: 410 € (091.575.29)

Rėmas, 51×216 cm

802.961.68

42 €/vnt. 2 vnt.

Rėmas, 51×126 cm

202.961.66

34 €/vnt. 1 vnt.

Lentyna, 80×51 cm, bambukas

802.962.91

28 €/vnt. 4 vnt.

Stalčius, 80×51 cm, baltas

402.962.07

24 €/vnt. 4 vnt.

Įdėklas, 80×51 cm, baltas

202.961.85

19 €/vnt. 4 vnt.

Drabužių skersinis, 80 cm, baltas

002.962.14

4 €/vnt.

1 vnt.

Kryžmė, 80 cm, balta

003.095.94

2 €/vnt.

2 vnt.

Pirkinių sąrašas

ELVARLI derinys, baltas.			
Matmenys: 165×55×216 cm.
Derinio kaina: 502 € (991.575.77)

6

Rėmas, 51×216 cm

802.961.68

42 €/vnt. 4 vnt.

Lentyna, 80×51 cm, balta

102.961.76

14 €/vnt. 2 vnt.

Lentyna, 40×51 cm, balta

602.961.74

Įdėklas, 80×51 cm, baltas

202.961.85

19 €/vnt. 3 vnt.

Stalčius, 80×51 cm, baltas

402.962.07

24 €/vnt. 3 vnt.

Stalčius, 40×51 cm, baltas

802.962.05

19 €/vnt. 3 vnt.

Įdėklas, 40×51 cm, baltas

702.961.83

14 €/vnt. 3 vnt.

Drabužių skersinis, 40 cm, baltas

402.962.12

3 €/vnt.

2 vnt.

Drabužių skersinis, 80 cm, baltas

002.962.14

4 €/vnt.

1 vnt.

Kryžmė, 40 cm, balta

603.095.72

1 €/vnt.

2 vnt.

Kryžmė, 80 cm, balta

003.095.94

2 €/vnt.

1 vnt.

8 €/vnt.

8 vnt.

DERINIAI
Paruošti deriniai.

Pirkinių sąrašas

ELVARLI derinys, baltas.			
Matmenys: 46×36×222–350 cm.
Derinio kaina: 86 € (291.576.08)

28 €/vnt. 2 vnt.

Stulpelis, 222–350 cm, baltas

402.961.70

Lentyna, 40×36 cm, balta

603.132.82

5 €/vnt.

1 vnt.

Stulpelio laikikliai, 36 cm, balti, 2 vnt.

003.175.27

4 €/vnt.

1 vnt.

Drabužių skersinis, 40 cm, baltas

402.962.12

3 €/vnt.

1 vnt.

Batų lentyna, 40×36 cm, balta

103.172.92

9 €/vnt.

2 vnt.

Pirkinių sąrašas
ELVARLI derinys, baltas.			
Matmenys: 86×51×222–350 cm.
Derinio kaina: 132 € (991.579.02)

Stulpelis, 222–350 cm, baltas

402.961.70

28 €/vnt. 2 vnt.

Lentyna, 80×51 cm, balta

102.961.76

14 €/vnt. 4 vnt.

Stulpelio laikikliai, 51 cm, balti, 2 vnt.

002.961.72

4 €/vnt.

4 vnt.

Drabužių skersinis, 80 cm, baltas

002.962.14

4 €/vnt.

1 vnt.

Pirkinių sąrašas

ELVARLI derinys, baltas.			
Matmenys: 130×51×222–350 cm.
Derinio kaina: 278 € (091.581.52)
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28 €/vnt. 3 vnt.

Stulpelis, 222–350 cm, baltas

402.961.70

Lentyna, 40×51 cm, balta

602.961.74

Lentyna, 80×51 cm, balta

102.961.76

14 €/vnt. 2 vnt.

Įdėklas, 80×51 cm, baltas

202.961.85

19 €/vnt. 2 vnt.

Stalčius, 80×51 cm, baltas

402.962.07

24 €/vnt. 2 vnt.

Drabužių skersinis, 80 cm, baltas

002.962.14

4 €/vnt.

1 vnt.

Stulpelio laikikliai, 51 cm, balti, 2 vnt.

002.961.72

4 €/vnt.

9 vnt.

8 €/vnt.

5 vnt.

DERINIAI
Paruošti deriniai.

Pirkinių sąrašas

ELVARLI derinys, baltas.			
Matmenys: 170×51×222–350 cm.
Derinio kaina: 178 € (591.575.41)

Stulpelis, 222–350 cm, baltas

402.961.70

28 €/vnt. 3 vnt.

Lentyna, 80×51 cm, balta

102.961.76

14 €/vnt. 3 vnt.

Drabužių skersinis, 80 cm, baltas

002.962.14

4 €/vnt.

3 vnt.

Stulpelio laikikliai, 51 cm, balti, 2 vnt.

002.961.72

4 €/vnt.

3 vnt.

Batų lentyna, 80×36 cm, balta

503.172.90

14 €/vnt. 2 vnt.

Stulpelis, 222–350 cm, baltas

402.961.70

28 €/vnt. 4 vnt.

Lentyna, 40×51 cm, balta

602.961.74

Lentyna, 80×51 cm, balta

102.961.76

14 €/vnt. 3 vnt.

Įdėklas, 80×51 cm, baltas

202.961.85

19 €/vnt. 2 vnt.

Stalčius, 80×51 cm, baltas

402.962.07

24 €/vnt. 2 vnt.

Drabužių skersinis, 40 cm, baltas

402.962.12

3 €/vnt.

2 vnt.

Drabužių skersinis, 80 cm, baltas

002.962.14

4 €/vnt.

1 vnt.

Batų lentyna, 40×36 cm, balta

103.172.92

9 €/vnt.

2 vnt.

Stulpelio laikikliai, 51 cm, balti, 2 vnt.

002.961.72

4 €/vnt.

10 vnt.

Pirkinių sąrašas

ELVARLI derinys, baltas.			
Matmenys: 173×51×222–350 cm.
Derinio kaina: 348 € (491.575.46)

8 €/vnt.

5 vnt.

Pirkinių sąrašas
ELVARLI derinys, baltas.			
Matmenys: 253×51×222–350 cm.
Derinio kaina: 222 € (991.573.70)
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Stulpelis, 222–350 cm, baltas

402.961.70

28 €/vnt. 4 vnt.

Drabužių skersinis, 80 cm, baltas

002.962.14

4 €/vnt.

Lentyna, 80×51 cm, balta

102.961.76

14 €/vnt. 5 vnt.

Stulpelio laikikliai, 51 cm, balti, 2 vnt.

002.961.72

4 €/vnt.

5 vnt.
5 vnt.

VISOS DALYS IR KAINOS
ELVARLI rėmas, baltas.

ELVARLI stalčius, baltas.

G36×P126 cm

403.175.30

29 €

P40×G36×A19 cm

503.132.68

G51×P126 cm

202.961.66

34 €

P40×G51×A19 cm

802.962.05

16 €
19 €

P80×G36×A19 cm

703.132.72

20 €

P80×G51×A19 cm

402.962.07

24 €

ELVARLI rėmas, baltas.
G36×P216 cm

003.175.32

39 €

G51×P216 cm

802.961.68

42 €

ELVARLI įdėklas, baltas.
P40×G36×A25 cm

803.132.76

10 €

P40×G51×A25 cm

702.961.83

14 €

P80×G36×A25 cm

403.132.78

15 €

P80×G51×A25 cm

202.961.85

19 €

P40×G36 cm

603.132.82

5€

P40×G51 cm

602.961.74

8€

P80×G36 cm

203.132.84

10 €

P80×G51 cm

102.961.76

14 €

12 €

ELVARLI stulpelis, baltas.
Aukštis: 222–350 cm

402.961.70

28 €

ELVARLI lentyna, balta.

ELVARLI kryžmė, balta.
40 cm pločio

603.095.72

1€

80 cm pločio

003.095.94

2€

ELVARLI lentyna, bambukas.
ELVARLI stulpelio laikikliai, balti.

P40×G36 cm

903.192.68

36 cm gylio

003.175.27

4€

P40×G51 cm

202.962.89

16 €

51 cm gylio

002.961.72

4€

P80×G36 cm

703.192.69

22 €

P80×G51 cm

802.962.91

28 €

502.962.16

1€

ELVARLI drabužių skersinis, baltas.
40 cm pločio

402.962.12

3€

80 cm pločio

002.962.14

4€

ELVARLI kabliukai, balti.
2 vnt. pakuotėje

ELVARLI batų lentyna, balta.
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P40×G36 cm

103.172.92

9€

P80×G36 cm

503.172.90

14 €

PRIEDAI
Daiktus laikyti bus kur kas patogiau, turint štai tokių praktiškų priedų.

KUGGIS dėžė su dangčiu, balta.

KOMPLEMENT stalčiaus kilimėlis, 90×53 cm.

18×26×8 cm

202.802.07

2,99 €

26×35×8 cm

502.823.04

5,99 €

26×35×15 cm

602.802.05

7,99 €

37×54×21 cm

102.802.03

14,99 €

Šviesiai pilkas

KUGGIS įdėklas su 8 skyreliais, baltas.
53×36×6 cm

002.802.08

6,99 €

BULLIG dėžė, bambukas.
32×35×16 cm

902.648.88

9,99 €

32×35×32 cm

302.648.86

14,99 €

603.221.73

9,99 €

FLÅDIS krepšys.
Ø 25 cm
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304.055.65

5€

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
Pirkimo išsimokėtinai paslaugą teikia „General Financing“.
Išsimokėtinai atsiskaityti galite už IKEA prekes, kurių vertė siekia
nuo 50 € iki 15 000 €.
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