
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.

KNOXHULT
PIRKĖJO GIDAS

Virtuviniai baldai

PRIEŽIŪRA
Spinteles valykite šluoste, 
sudrėkinta vandeniu arba 
švelniu plovikliu. Nusausinkite 
švaria šluoste. Nerūdijančio 
plieno paviršius valykite 
kempinėle ir švaria šluoste. Jei 
reikia, galima naudoti švelnų 
ploviklį. Valydami visada 
braukite išilgai.

SAUGUMAS:
Skirtingoms sienoms reikalingos 
skirtingos baldų tvirtinimo 
detalės. Naudokite jūsų namų 
sienos tinkančias baldų tvirti-
nimo detales.

NAUDINGA 
ŽINOTI:
Lankstai reguliuojami vertikaliai, 
horizontaliai ir į gylį, todėl kur 
kas patogiau tinkamai pritvirtinti 
dureles. Dureles galima įrengti 
taip, kad būtų varstomos iš 
kairės į dešinę arba atvirkščiai. 
Kojelės keičiamo aukščio, todėl 
baldai tvirtai stovės ir ant 
nelygių grindų.

Virtuvės baldų komplektas už žemą kainą
Jei ieškote paprasto, kokybiško virtuvės baldų komplekto už žemą 
kainą – rinkitės KNOXHULT. Šį komplektą sudaro šešios spintelės su 
durelėmis, stalčiais ir lentynomis. Jos laminuotos įbrėžimams atsparia 
plėvele ir lengvai valomos. Darbinio paviršiaus gylis – 61 cm. 
Šie baldai puikiai dera su mūsų buitine technika LAGAN, plautuvėmis, 
vandens maišytuvais ir, be abejo, rankenėlėmis.
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BALDŲ KOMPLEKTAI
Kiekvienas KNOXHULT baldų komplektas yra su stalviršiu, lentynomis, stalčiais, lankstais, cokoliu, plautuve, sifonu ir vandens maišytuvu. Papildomai reikės įsigyti tik 
rankenėlių ir buitinės technikos. Mes siūlome rinktis LAGAN, tačiau tinka ir kita IKEA buitinė technika. Visų dalių su kainomis sąrašą rasite 5 p.  

Bendra kaina 
Baltas 191.804.64 174,99 €
Medienos rašto pilkas 591.804.76 233,99 €
Blizgus baltas 291.804.68 244,99 €
Pilkas 991.804.36 244,99 €

Derinyje yra:
FYNDIG įleistinė plautuvė, 45×39 cm 1 vnt.
KNOXHULT sieninė spintelė, 120 cm 1 vnt.
LAGAN vandens maišytuvas 1 vnt.
KNOXHULT pastatomoji spintelė su stalčiais, 120 cm 1 vnt.
LILLVIKEN sifonas su dugno vožtuvu 1 vnt.

Bendra kaina 
Baltas 891.804.65 279,99 €
Medienos rašto pilkas 391.804.77 353,99 €
Blizgus baltas 091.804.69 379,99 €
Pilkas 191.804.35 379,99 €

Derinyje yra:
FYNDIG  įleistinė plautuvė, 45×39 cm 1 vnt.
KNOXHULT sieninė spintelė, 120 cm 1 vnt.
LAGAN vandens maišytuvas 1 vnt.
KNOXHULT pastatomoji spintelė su stalčiais, 120 cm 1 vnt.
KNOXHULT pastatomoji spintelė su stalčiais, 40 cm 1 vnt.
KNOXHULT sieninė spintelė, 40×75 cm 1 vnt.
KNOXHULT sieninė spintelė, 60×60 cm 1 vnt.
LILLVIKEN sifonas su dugno vožtuvu 1 vnt.

Bendras dydis: P182×G61 cm

Bendras dydis: P224×G61 cm
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Kiekvienas KNOXHULT baldų komplektas yra su stalviršiu, lentynomis, stalčiais, lankstais, cokoliu, plautuve, sifonu ir vandens maišytuvu. Papildomai reikės įsigyti tik 
rankenėlių ir buitinės technikos. Mes siūlome rinktis LAGAN, tačiau tinka ir kita IKEA buitinė technika. Visų dalių su kainomis sąrašą rasite 5 p.  

BALDŲ KOMPLEKTAI

Bendra kaina 
Baltas 691.804.66 204,99 €
Medienos rašto pilkas 191.804.78 263,99 €
Blizgus baltas 891.804.70 294,99 €
Pilkas 791.804.42 294,99 €

Derinyje yra:
FYNDIG įleistinė plautuvė, 45×39 cm 1 vnt.
KNOXHULT sieninė spintelė, 120 cm 1 vnt.
LAGAN vandens maišytuvas 1 vnt.
KNOXHULT pastatomoji spintelė su stalčiumi, 180 cm 1 vnt.
LILLVIKEN sifonas su dugno vožtuvu 1 vnt.

Bendra kaina 
Baltas 491.804.67 309,99 €
Medienos rašto pilkas 991.804.79 383,99 €
Blizgus baltas 691.804.71 429,99 €
Pilkas 791.804.37 429,99 €

Derinyje yra:
FYNDIG įleistinė plautuvė, 45×39 cm 1 vnt.
KNOXHULT sieninė spintelė, 120 cm 1 vnt.
LAGAN vandens maišytuvas 1 vnt.
KNOXHULT pastatomoji spintelė su stalčiumi, 180 cm 1 vnt.
KNOXHULT pastatomoji spintelė su stalčiais, 40 cm 1 vnt.
KNOXHULT sieninė spintelė, 40×75 cm 1 vnt.
KNOXHULT sieninė spintelė, 60×60 cm 1 vnt.
LILLVIKEN sifonas su dugno vožtuvu 1 vnt.

Bendras dydis: P182×G61 cm

Bendras dydis: P224×G61 cm



VISOS DALYS IR KAINOS
Virtuvinių spintelių rėmai pagaminti iš 16 mm storio medienos plaušų plokščių, laminuotų balta, medienos rašto pilka ar blizgia balta melamino plėvele arba pilka 
polipropileno plėvele. Pilkos ir baltos spalvos baldų komplektai parduodami su ąžuolo imitacijos stalviršiais, o pilkos spalvos medienos rašto ir blizgios baltos spalvos 
baldų komplektai – su juodais akmens rašto stalviršiais. Spintelės su darbastaliais, lentynomis, stalčiais, lankstais ir cokoliais. Papildomai tereikės įsigyti buitinės 
technikos, plautuvę, vandens maišytuvą ir rankenėlių.

KNOXHULT pastatomoji spintelė su stalčiumi. 
Galima įrengti plautuvę ir patogu laikyti įvairaus 
dydžio daiktus, nes abi lentynėlės įtaisomos pasirink-
tame aukštyje. Spintelės rėmas ir fasadai laminuoti 
įbrėžimams atsparia, lengvai valoma plėvele. Durelių 
lankstus galima įrengti dešinėje arba kairėje pusėje. 
Dureles lengva tinkamai įrengti, nes lankstai reguliuo-
jamo ilgio, pločio ir gylio. Spintelė su keičiamo aukščio 
kojelėmis taigi tvirtai stovės net ant nelygių grindų. 
Stalčius su stabdikliu. Stalviršis su 1 cm užlaidomis 
kiekvienoje pusėje. Matmenys: 122×61×90 cm. 
Spintelės plotis – 120 cm.
Balta 303.267.90 80 €
Medienos rašto pilka 803.268.01 114 €
Pilka 503.267.94 120 €
Blizgi balta 503.268.07 120 €

KNOXHULT pastatomoji spintelė su stalčiumi. 
Galima įrengti plautuvę ir patogu laikyti įvairaus 
dydžio daiktus, nes abi lentynėlės įtaisomos pasirink-
tame aukštyje. Spintelės rėmas ir fasadai laminuoti 
įbrėžimams atsparia, lengvai valoma plėvele. Durelių 
lankstus galima įrengti dešinėje arba kairėje pusėje. 
Dureles lengva tinkamai įrengti, nes lankstai reguliuo-
jamo ilgio, pločio ir gylio. Spintelė su keičiamo aukščio 
kojelėmis taigi tvirtai stovės net ant nelygių grindų. 
Stalčius su stabdikliu. Stalviršis su 1 cm užlaidomis 
kiekvienoje pusėje. Matmenys: 182×61×90 cm. 
Spintelės plotis – 180 cm.
Balta 703.267.88 110 €
Medienos rašto pilka 603.268.02 144 €
Blizgi balta 303.268.08 170 €
Pilka 203.267.95 170 €

KNOXHULT pastatomoji stalčių spintelė. Stalčiai 
su stabdikliais. Fasadai laminuoti įbrėžimams atsparia 
plėvele. Spintelė su keičiamo aukščio kojelėmis taigi 
tvirtai stovės net ant nelygių grindų. Matmenys: 
42×61×90 cm. Spintelės plotis – 40 cm.
Balta 903.267.87 60 €
Medienos rašto pilka 403.267.99 65 €
Blizgi balta 703.268.06 70 €
Pilka 703.267.93 70 €

KNOXHULT sieninė spintelė. Patogu laikyti įvairaus 
dydžio daiktus, nes lentynėlę galima įtaisyti pasirink-
tame aukštyje. Durelės laminuotos įbrėžimams atsparia 
plėvele. Durelių lankstus galima įrengti dešinėje arba 
kairėje pusėje. Matmenys: 40×31×75 cm.
Balta 503.267.89 20 €
Medienos rašto pilka 203.268.04 25 €
Blizgi balta 903.268.10 30 €
Pilka 803.267.97 30 €

KNOXHULT sieninė spintelė. Patogu laikyti įvairaus 
dydžio daiktus, nes lentynėlė įtaisoma pasirinktame 
aukštyje. Durelės laminuotos įbrėžimams atsparia 
plėvele. Matmenys: 60×31×60 cm.
Balta 103.267.91 25 €
Medienos rašto pilka 903.268.05 30 €
Blizgi balta 703.268.11 35 €
Pilka 603.267.98 35 €

KNOXHULT dvidurė sieninė spintelė. Patogu laikyti 
įvairaus dydžio daiktus, nes abi lentynėlės įtaisomos 
pasirinktame aukštyje. Durelės laminuotos įbrėžimams 
atsparia plėvele. Lankstus galima įrengti dešinėje arba 
kairėje pusėje 120x31x75 cm.
Balta 903.267.92 39 €
Medienos rašto pilka 403.268.03 64 €
Blizgi balta 103.268.09 69 €
Pilka 003.267.96 69 €

FYNDIG plautuvė. Nerūdijančio plieno plautuvė 
yra higieniška, tvirta, atspari ir lengvai valoma, su 
garsą slopinančia medžiaga. Tinka nuo 50 cm pločio 
spintelėms. Papildomai reikia įsigyti sifoną su dugno 
vožtuvu LILLVIKEN, 45×39 cm.
Plautuvės sifonas 103.115.39 14 €
Nerūdijantis plienas 902.021.26 20 €

LAGAN virtuvinis vandens maišytuvas su svirtele. 
Sukimosi kampas – 360°. A16 cm.
Chromuotas 100.850.27 22 €
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VISOS DALYS IR KAINOS

LAGAN orkaitė. Pasižymi pagrindinėmis funkci-
jomis, kurių prireiks kasdien ruošiant valgį. Energijos 
sąnaudos, veikiant standartine apkrova su viršutiniu 
ir apatiniu kaitinimu – 0,79 kWh. Matmenys: 
59,4×56×59 cm.
Balta 504.169.21 129 €

ENERGINĖ KLASĖ: A, skalėje nuo A (efektyviausi) 
iki G (mažiausiai efektyvūs).
VIRŠUTINIS KAITINIMAS: gražiai apskrudę, 
gerai iškepti patiekalai. Ypač praverčia ruošiant 
apkepus ir desertus.
APATINIS KAITINIMAS: patiekalas labiau kepa iš 
apačios, todėl viršus nesudega. Ypač praverčia 
ruošiant valgius su traškiu pagrindu ir vandens 
vonelėse.
VIRŠUTINIS IR APATINIS KAITINIMAS. Didesnis 
kaitinimas iš viršaus ir mažesnis iš apačios. 
Ypač praverčia kepant lėtai ruošiamus valgius ir 
apkepus.

LAGAN HGA4K dujinė kaitlentė. 58×50 cm. Greitai 
ir tiksliai reguliuojama liepsna bei temperatūra. 
Degikliai: 1×3000 W; 2×2000 W; 1×1000 W. 
Matmenys: 58×50×4,1 cm.
Balta 501.560.08 79,99 €

LAGAN HGC3K stiklo keramikos kaitlentė. Glotnus 
grūdinto stiklo paviršius: papildomas darbinis paviršius, 
aki reikia, lengva valyti. Degikliai: 2300 W; 1200 W; 
1800 W. Matmenys: 59×52×3,9 cm.
Juoda 501.823.52 119 €

LAGAN sieninis gartraukis. Įmontuojamasis 
trijų veikimo greičių gartraukis. Traukimo galia 
veikiant ištraukimo veiksena – 273 m³/h. Triukšmo 
lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu – 71 dBA. 
Matmenys: 60×51×13 cm.
Baltas 504.013.83 40 €

LAGAN sieninis gartraukis. Įmontuojamasis 
trijų veikimo greičių gartraukis. Traukimo galia 
veikiant ištraukimo veiksena – 322 m³/h. Triukšmo 
lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu – 73 dBA. 
Matmenys: 60×51×13 cm.
Nerūdijančio plieno spalvos 203.889.67 69 €

LAGAN dekoratyvus gartraukio vamzdis. Skirtas 
jungti prie LAGAN nerūdijančio plieno gartraukio.
Nerūdijančio plieno spalvos 900.690.66 39 €

LAGAN šaldytuvas su šaldikliu. Dureles galima 
įrengti taip, kad būtų varstomos iš kairės į dešinę arba 
atvirkščiai. Energijos sąnaudos per metus – 297 kWh. 
Šaldytuvo talpa – 198 l. Šaldiklio talpa – 111 l. 
59,5×64,2×174,5 cm.
Baltas 102.823.63 289 €

ENERGINĖ KLASĖ: A+, skalėje nuo A (efekty-
viausi) iki G (mažiausiai efektyvūs).

Keturiomis (4) žvaigždutėmis įvertintas 
šaldiklis maisto produktams užšaldyti ir 
laikyti -18 ir žemesnėje temperatūroje.

LAGAN šaldytuvas su šaldikliu. Dureles galima 
įrengti taip, kad būtų varstomos iš kairės į dešinę arba 
atvirkščiai. Energijos sąnaudos per metus – 174 kWh. 
Šaldytuvo talpa – 97 l. Šaldiklio talpa – 16 l. Matmenys: 
55×57×84,5 cm.
Baltas 603.349.63 169 €

ENERGINĖ KLASĖ: A+, skalėje nuo A (efekty-
viausi) iki G (mažiausiai efektyvūs).

Keturiomis (4) žvaigždutėmis įvertintas 
šaldiklis maisto produktams užšaldyti ir 
laikyti -18 ir žemesnėje temperatūroje.
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Mūsų paslaugos

PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI
Pirkimo išsimokėtinai paslaugą teikia „General Financing“. 
Išsimokėtinai atsiskaityti galite už IKEA 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.
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MONTAVIMO PASLAUGA
Mūsų kvalifikuoti montavimo meistrai užtikrina, kad jūsų  
virtuvė bus įrengta greitai ir kokybiškai: sumontuoti virtuvės 
baldai, įrengtos plautuvės ir vandens maišytuvai, prijungta 
buitinė technika.

MATAVIMO PASLAUGA
Jei profesionalais pasitikite labiau, galite iškviesti vieną jų į namus, 
kad išmatuotų jūsų virtuvę ir įvestų šią informaciją į IKEA virtuvės 
planavimo programą.


