
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.

Suprojektuokite spintą patys
Derinant spintų PAX rėmus ir duris su funkcionaliosiomis vidinėmis 
detalėmis KOMPLEMENT, galima susiprojektuoti visus lūkesčius 
atitinkančią spintą. Siūlome rinktis iš jau paruoštų PAX derinių, 
kuriuos galite patobulinti pagal poreikį, arba susikurti visiškai 
naują, jūsų namams ir daiktams pritaikytą spintą.

Nemokama spintų projektavimo programa
Kviečiame pasinaudoti nemokama spintų PAX projektavimo pro-
grama. Ją rasite mūsų interneto svetainėje www.IKEA.lt. Patogu, 
nes savo svajonių spintą galima projektuoti tiek ramiai namuose, 
tiek Spintų skyriuje parduotuvėje, kur yra tam skirtų kompiuterių 
ir galimybė pasitarti su darbuotojais.

Galite viską daryti patys, bet neprivalote
Jei taupote laiką ar tiesiog nekyla rankos, pasinaudokite mūsų 
teikiamomis paslaugomis, pavyzdžiui, prekių pristatymo ar baldų 
surinkimo. Daugiau apie paslaugas skaitykite www.IKEA.lt arba 
teiraukitės darbuotojų.

PIRKĖJO GIDAS

Apie sąlygas skaitykite  
garantijos buklete.

SAUGUMAS
Spintas būtina pritvirtinti prie 
sienos. Skirtingoms sienoms 
reikalingos skirtingos tvirtinimo 
detalės (parduodamos atskirai). 
Rinkitės jas pagal savo namų 
sienų tipą.

ĮRENGIMAS
Reikalavimas lubų aukščiui:
jei spinta su varstomosiomis
durimis, lubos turi būti 202 cm 
arba 237 cm aukščio; jei
spinta su stumdomosiomis
durimis – 205 cm arba 240 cm 
aukščio.
SVARBU: saugumo sumetimais 
spintą PAX turi surinkti du 
žmonės.

PAX ir KOMPLEMENT
Spintos, jų vidinės dalys ir priedai
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Parduotuvėje IKEA ir interneto svetainėje www.IKEA.lt 
rasite didelį PAX ir KOMPLEMENT derinių pasirinkimą. Jei 
išsirinksite patinkantį ir jūsų norus labiausiai atitinkantį 
sprendimą, reikalingus nedidelius pakeitimus galėsite atlikti 
nemokama PAX planavimo programa. Ir ne tik nedidelius 
pakeitimus – visą spintą, nuo pirmojo varžtelio, galėsite 
suprojektuoti patys.

Mūsų interneto svetainėje arba PAX planavimo  
programoje peržiūrėkite paruoštus spintų derinius ir 
išsirinkite patinkantį – turėsite spintos modelį, kurį galima 
patobulinti, jei reikia. Pavyzdžiui, pakeisti dydį, spalvą ar 
vidines detales.

Norėdami pritaikyti esamą sprendimą ar suprojektuoti 
spintą nuo nulio, turėsite atlikti tris pagrindinius žingsnius:

1. Pasirinkti rėmą. Apgalvokite, kiek vietos galite skirti 
spintai ir kokio ji turėtų būti dydžio. Prieš perkant svarbu 
žinoti didžiausią būsimos spintos aukštį ir plotį, kad tiktų 
namuose. Kalbant apie vietą, turėkite galvoje, kad galima 
sėkmingai išnaudoti, pavyzdžiui, tuščią kambario kampą, 
įrengus ten patogią kampinę spintą.

2. Pasirinkti stilių. Kokios spalvos spintos norėtumėte? 
Galime pasiūlyti platų rėmų ir durų spalvų pasirinkimą. 

3. Pasirinkti vidines detales. Prisiminkite visus  
kasdienius poreikius. Pavyzdžiui, ar daug turite batų? 
Su ištraukiamomis batų lentynomis juos bus lengviau 
tvarkingai laikyti. Jei turite daug kelnių, įrenkite daugiau 
kelnių pakabų. O jei vienoje vietoje laikote ir vasarinius, ir 
žieminius drabužius, pravers gilūs tinkliniai krepšiai. 

Kai apsispręsite dėl vidinių detalių, pagalvokite, kokių 
dar daiktų tvarkymo reikmenų gali prireikti. Pavyzdžiui, 
praktiškų dėžių ir krepšių, kurių parduotuvėje IKEA turime 
visokiausių. 

Suprojektavę spintą nemokama PAX planavimo programa, 
matysite ir kiekvienos spintos dalies kainą. Taip pat galėsite 
patikrinti, ar konkrečių prekių yra parduotuvėje bei at-
sispausdinti pirkinių sąrašą, kurį turėdami parduotuvėje, 
greičiau ir patogiau apsipirksite.

Nemokamą spintų PAX planavimo programą rasite inter-
neto svetainėje www.IKEA.lt. Ja galite pasinaudoti tiek na-
muose, tiek atvykę pas mus – spintų skyriuje yra specialiai 
tam skirtų kompiuterių.

KAIP IŠSIRINKTI SPINTĄ?
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Plotis × gylis × aukštis 

VISI SPINTŲ RĖMAI IR JŲ KAINOS

Rinkitės jūsų namams tinkamo aukščio, pločio ir gylio spin-
tos rėmą. Spintų PAX rėmai būna 201 arba 236 cm aukščio, 
35 arba 58 cm gylio ir 50, 75 arba 100 cm pločio.  
Daugiau apačioje.

Spintos rėmas, 50×35×201 cm.

Baltas 602.145.69 35 €

Spintos rėmas, 75×35×201 cm.

Baltas  402.119.77 40 €

Spintos rėmas, 100×35×201 cm.

Baltas  902.145.63 45 €
Baltai beicuoto ąžuolo rašto 302.734.09 45 €

Apie sąlygas 
skaitykite garantijos 
buklete.

Spintos rėmas, 50×35×236 cm.

Baltas 402.145.65 45 €
Tamsiai rudas 802.468.85 45 €
Baltai beicuoto ąžuolo rašto 002.734.15 45 €

Spintos rėmas, 75×35×236 cm.

Baltas 802.074.93 50 €
Tamsiai rudas 702.468.95 50 €
Baltai beicuoto ąžuolo rašto 202.734.19 50 €

Spintos rėmas, 100×35×236 cm.

Baltas 002.145.72 55 €
Tamsiai rudas 002.468.94 55 €
Baltai beicuoto ąžuolo rašto 902.734.11 55 €

Spintos rėmas, 50×58×201 cm.

Baltas 702.145.59 39 €
Tamsiai rudas 501.413.90 39 €
Baltai beicuoto ąžuolo rašto 202.017.24 39 €

 

Spintos rėmas, 75×58×201 cm.

Baltas 702.145.64 45 €
Tamsiai rudas 701.413.89 45 €
Baltai beicuoto ąžuolo rašto 902.017.25 45 €

Spintos rėmas, 100×58×201 cm.

Baltas 202.145.66 60 €
Tamsiai rudas 301.413.91 60 €
Baltai beicuoto ąžuolo rašto 402.017.23 60 €

Spintos rėmas, 50×58×236 cm. 

Baltas 802.145.68 49 €
Tamsiai rudas 401.215.85 49 €
Baltai beicuoto ąžuolo rašto 901.839.91 49 €

Spintos rėmas, 75×58×236 cm.

Baltas 202.145.71 55 €
Tamsiai rudas 701.215.84 55 €
Baltai beicuoto ąžuolo rašto 501.839.93 55 €

Spintos rėmas, 100×58×236 cm.

Baltas 502.145.60 60 €
Tamsiai rudas 901.215.83 60 €
Baltai beicuoto ąžuolo rašto 301.839.89 60 €

35 cm gylio, 201 cm aukščio

58 cm gylio, 201 cm aukščio

35 cm gylio, 236 cm aukščio

58 cm gylio, 236 cm aukščio
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Sumaniai išnaudokite tuščius namų kampus – įrenkite 
spintų. Visi kampiniai rėmai parduodami kartu su  
keturiomis reguliuojamosiomis lentynomis.  
 
 

Kartu galite įsigyti spintos vidinių detalių KOMPLEMENT, 
kad kiekvienas drabužis ir kitos aprangos detalės turėtų 
savo vietą.

KAMPINIAI RĖMAI IR JŲ KAINOS

35 cm gylio, 236 cm aukščio

Kampinis rėmas, 53×35×236 cm.

Tamsiai rudas 503.469.47 105 €
Baltas 803.469.41 105 €
Baltai beicuoto ąžuolo rašto 003.469.64 105 €

58 cm gylio, 236 cm aukščio
Kampinis rėmas, 53×35×236 cm.

Tamsiai rudas 303.469.53 110 €
Baltas 303.469.34 110 €
Baltai beicuoto ąžuolo rašto 803.469.60 110 €

Apie sąlygas 
skaitykite garantijos 
buklete.

58 cm gylio, 201 cm aukščio

Kampinis rėmas, 53×58×201 cm.

Baltas 703.469.32 105 €
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KAIP DERINTI SKIRTINGUS RĖMUS?
Čia matote kampinių ir įprastų spintų rėmų derinimo galimybes. Pavyzdžiuose pateikti deriniai su varstomosiomis durimis. 
Variantų be durų yra dar daugiau. Žiūrėkite www.IKEA.lt, parduotuvėje arba teiraukitės darbuotojų.

35 cm gylio kampinis rėmas ir 75×35 cm rėmas.

Šiam deriniui rekomenduojame rinktis toliau 
išvardintus priedus.

Standartinis 75×35 cm rėmas:
drabužių skersinis, 75×35 cm.
lentyna, 75×35 cm.
batų lentyna, 75×35 cm.
universali kabykla, 35 cm.

Kampinis rėmas:
tinka visos 35 cm gylio vidinės detalės KOMPLEMENT.

35 cm gylio kampinis rėmas ir 75×58 cm rėmas.

Šiam deriniui rekomenduojame rinktis toliau 
išvardintus priedus.

Standartinis 75×58 cm rėmas:
drabužių skersinis, 75×58 cm.
lentyna, 75×58 cm.
universali kabykla, 58 cm.

Kampinis rėmas:
tinka visos 35 cm gylio vidinės detalės KOMPLEMENT.

58 cm gylio kampinis rėmas ir 100×35 cm rėmas.

Šiam deriniui rekomenduojame rinktis toliau 
išvardintus priedus.

Standartinis 100×35 cm rėmas:
drabužių skersinis, 100×35 cm;
lentyna, 100×35 cm;
batų lentyna, 100×35 cm;
universali kabykla, 35 cm.

Kampinis rėmas:
tinka visos 35 cm gylio vidinės detalės KOMPLEMENT;
50×58 cm drabužių skersinis (apsukite tvirtinimo detalę).

58 cm gylio kampinis rėmas ir 100×58 cm rėmas.

Šiam deriniui rekomenduojame rinktis toliau 
išvardintus priedus.

Standartinis 100×58 cm rėmas:
drabužių skersinis, 100×58 cm;
lentyna, 100×58 cm;
50 cm rėmo skirtukas su pasirinktais ištraukiamaisiais 
priedais;
universali kabykla, 58 cm.

Kampinis rėmas:
tinka visos 35 cm gylio vidinės detalės KOMPLEMENT;
50×58 cm drabužių skersinis (apsukite tvirtinimo detalę).

88 cm

88 cm

110,5 cm

88 cm

110,5 cm

110,5 cm

110,5 cm

88 cmKampinis 
rėmas

Kampinis 
rėmas

Kampinis 
rėmas

Kampinis 
rėmas
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Rankenos parduodamos atskirai, nebent nurodyta kitaip. Visas rankenas rasite parduotuvėje ir interneto svetainėje www.IKEA.lt.

Čia matote visas spintoms PAX tinkančias varstomąsias 
duris. Primename, kad 195 cm aukščio durims reikia 
trijų lankstų, o 229 cm aukščio durims – keturių lankstų 

KOMPLEMENT. Siūlome švelnaus uždarymo lankstus. 
Durys su švelnaus uždarymo lankstais užsidarys tyliai, be 
trinktelėjimo.

VARSTOMOSIOS DURYS IR JŲ KAINOS

BERGSBO durys, už vnt.

Baltos
50×195 cm 202.074.10 17 €
50×229 cm 301.604.07 20 €

Tamsiai rudos
50×195 cm 002.234.87 17 €
50×229 cm 002.234.92 20 €

BERGSBO durys, už vnt.

Baltos, matinis stiklas
50×229 cm 501.604.06 23 €

FORSAND durys, už vnt.

Baltos
25×195 cm 204.236.02 17 €
25×229 cm 804.236.04 19 €
50×195 cm 403.910.92 22 €
50×229 cm 603.910.91 25 €

FLISBERGET durys, už vnt. 
50×229 cm
Antracito spalva 203.447.37 26 €
Šviesi smėlinė spalva 603.447.35 26 €

GRIMO durys, už vnt. 

Baltos
50×195 cm 403.434.64 29 €
50×229 cm 903.434.66 32 €

VIKEDAL durys, už vnt., su rankena.

Veidrodinės
25×195 cm 403.011.24 29 €
25×229 cm 103.011.25 35 €
50×195 cm 700.233.19 40 €
50×229 cm 300.233.21 47 €

VIKANES durys, už vnt., su įleistine rankena.

Baltos
50×195 cm 703.115.60 50 €
50×229 cm 503.115.61 55 €

FARDAL durys, už vnt.

Blizgios baltos
25×229 cm 503.446.27 35 €
50×229 cm 801.905.29 55 €
Blizgios tamsiai smėlinės 
50×229 cm 303.306.07 55 €
Blizgios pilkšvos turkio sp.
50×229 cm 703.306.05 55 €
Blizgios šviesiai smėlinės
50×229 cm 103.306.08 55 €
Blizgios šviesiai pilkos 
50×229 cm 503.306.06 55 €

REINVSVOLL durys, už vnt., pilkšvai žalios.

50×195 cm 303.737.91 53 €
50×229 cm 903.737.93 60 €

MERÅKER durys, už vnt.

Tamsiai pilkos
50×229 cm 103.115.77 60 €

TYSSEDAL durys, už vnt. 
Baltos
50×195 cm 902.981.24 63 €
50×229 cm 402.981.26 65 €

TYSSEDAL durys, už vnt., baltos, su stiklu.

50×195 cm 203.291.95 80 €
50×229 cm 803.291.97 84 €

UNDREDAL durys, už vnt. 
Juodos
50×229 cm 502.976.97 55 €

Apie sąlygas 
skaitykite garantijos 

buklete.
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UNDREDAL durys, už vnt., juodos, su stiklu.

50×229 cm 803.292.01 84 €

MARNARDAL durys, už vnt.

Gėlė raštuotas
50×229 cm 203.445.20 33 €

FLORNES durys, už vnt., tamsiai rudos, 3D gėlių 
ornamentas.
50×195 cm 304.254.79 80 €
50×229 cm 704.254.82 85 €

KIRKENES durys, už vnt., kamštenio lukštas.

50×195 cm 004.254.47 70 €
50×229 cm 404.254.50 72 €

SÖRUMSAND durys, už vnt., baltos, 3D dryžiai.

50×195 cm 204.254.08 70 €
50×229 cm 604.254.11 73 €

VINTERBRO durys, už vnt.

Baltos
50×229 cm 902.690.51 72 €

HAMNÅS durys, už vnt., tamsiai mėlynos.

50×195 cm 904.254.95 85 €
50×229 cm 304.254.98 89 €

KOMPLEMENT švelnaus uždarymo lankstai. 

195 cm aukščio durims.
3 vnt. pakuotė 002.145.05 6,50 €
229 cm aukščio durims.
4 vnt. pakuotė 302.145.04 8 €

KOMPLEMENT kampiniai švelnaus uždarymo 
lankstai.

195 cm aukščio durims.
6 vnt. pakuotė 103.684.89 25 €
229 cm aukščio durims.
8 vnt. pakuotė 503.684.92 30 €

VARSTOMOSIOS DURYS IR JŲ KAINOS
Apie sąlygas 

skaitykite garantijos 
buklete.
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Stumdomosios durys parduodamos po dvi. Šiame 
puslapyje pateikti bendri dviejų durų matmenys ir kaina. 
Rekomenduojame įsigyti švelnaus uždarymo mechanizmus, 
kad durys užsidarytų lėčiau ir tyliau, be trinktelėjimo.

STUMDOMOSIOS DURYS IR JŲ KAINOS

HASVIK stumdomosios durys, 2 vnt.

Baltos
150×201 cm 803.911.32 89 €
200×201 cm 903.911.36 119 €
150×236 cm 403.911.34 89 €
200×236 cm 503.911.38 119 €

HASVIK stumdomosios durys, 2 vnt.

Blizgios baltos
150×236 cm 203.914.08 159 €
200×236 cm 903.914.57 179 €

SVORKMO stumdomosios durys, 2 vnt.

Dryžuotos baltos/smėlinės
150×236 cm 003.958.84 109 €
200×236 cm 303.958.92 159 €

KOMPLEMENT švelnaus uždarymo mechanizmai. 
Tinka visoms stumdomosioms durims PAX.

2 vnt. pakuotė 503.274.54 25 €

Apie sąlygas 
skaitykite garantijos 

buklete.
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SUSIKURKITE STUMDOMŲJŲ DURŲ DERINĮ PATYS

Jei neišsirenkate iš mūsų siūlomų durų, galite pasidaryti  
jas patys iš metalinių rėmų ir durų plokščių. Pas mus rasite 
baltos, juodos arba aliuminio spalvos rėmų ir įvairiausių 
spalvų plokščių.  
Stumdomosios durys pakuojamos į tris atskiras pakuotes, 
todėl imdami įsitikinkite, kad vienoje pakuotėje yra durų 
rėmas, o kitose dvejose – durys. Stumdomąsias duris 

ir jų rėmus galite apžiūrėti parduotuvėje bei interneto 
svetainėje www.IKEA.lt.  

Taip pat mūsų interneto svetainėje galite pasinaudoti 
nemokama spintų PAX planavimo programa. Daugiau apie 
ją ir PAX galimybes teiraukitės darbuotojų.

ALUMINIS

150×201 cm 802.224.17 149 €
200×201 cm 002.224.21 159 €
150×236 cm 402.224.19 159 €
200×236 cm 602.224.23 169 €

BALTA

150×236 cm 402.502.66 159 €
200×236 cm 902.502.64 169 €

JUODA

150×236 cm 802.502.74 159 €
200×236 cm 602.502.70 169 €

KOMPLEMENT švelnaus uždarymo mechanizmai. 
Tinka visoms stumdomosioms durims PAX.

2 vnt. pakuotė 503.274.54 25 €

Stumdomųjų durų rėmų pora

Plokštės stumdomųjų durų rėmui. Viename komplekte yra 4 plokštės stumdomosioms durims. Kurkite spintos 
duris derindami du skirtingus komplektus arba rinkitės du vienodus komplektus.

AULI veidrodinis stiklas

75×201 cm 602.112.74 22 €
100×201 cm 102.112.76 30 €
75×236 cm 302.112.75 25 €
100×236 cm 902.112.77 40 €

AULI veidrodinis stiklas, rudas

75×236 cm 303.361.76 40 €
100×236 cm 703.361.79 50 €

AULI veidrodinis stiklas, pilkas

75×236 cm 103.361.77 40 €
100×236 cm 903.361.78 50 €

SEKKEN matinis stiklas

75×201 cm 202.503.28 15 €
100×201 cm 602.503.31 20 €
75×236 cm 402.503.27 20 €
100×236 cm 802.503.25 40 €

UGGDAL pilkas stiklas

75×236 cm 502.503.22 33 €
100×236 cm 302.503.18 35 €

FARVIK baltas stiklas

75×236 cm 202.503.33 55 €
100×236 cm 702.503.16 65 €
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SUSIKURKITE STUMDOMŲJŲ DURŲ DERINĮ PATYS

HOKKSUND blizgi tamsiai mėlyna plokštė

75×236 cm 003.738.44 40 €
100×236 cm 203.738.38 55 €

HOKKSUND blizgi tamsiai žalia plokštė

75×236 cm 503.738.27 40 €
100×236 cm 803.738.21 55 €

HOKKSUND blizgi šviesi smėlinė plokštė

75×236 cm 403.738.04 40 €
100×236 cm 803.738.02 55 €

HOKKSUND blizgi šviesi pilka plokštė

75×236 cm 703.823.50 40 €
100×236 cm 003.823.44 55 €

MEHAMN balta plokštė

75×236 cm 702.511.89 13 €
100×236 cm 102.511.87 17 €

ILSENG baltai beicuotas ąžuolo lukštas

75×201 cm 302.502.81 35 €
100×201 cm 602.502.89 35 €
75×236 cm 602.502.94 35 €
100×236 cm 102.502.96 45 €

ILSENG tamsiai ruda plokštė

75×236 cm 402.502.85 35 €
100×236 cm 202.502.86 45 €

FJELLHAMAR dviejų pusių bambuko plokštė

75×236 cm 903.738.73 65 €
100×236 cm 103.738.67 75 €

KIRKENES kamštenio lukštas

75×201 cm 504.254.64 115 €
100×201 cm 504.254.59 125 €
75×236 cm 004.254.66 120 €
100×236 cm 104.254.61 135 €
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Turėdami šių priedų, lengvai susitvarkysite batus, 
kaklaraiščius, patalynę, apatinį trikotažą, diržus, kelnes, 
rankines, krepšius, papuošalus ir įvairiausius kitus daiktus. 

Vidinės dalys KOMPLEMENT 

Prekės KOMPLEMENT puikiai tinka spintoms PAX.

KOMPLEMENT lentyna, 50×35 cm spintai.

Tamsiai ruda 502.780.00 5 €
Balta 402.779.92 5 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 802.735.05 5 €

KOMPLEMENT lentyna, 75×35 cm spintai.

Tamsiai ruda 902.780.03 7 €
Balta 702.779.95 7 €
Baltai beicuoto ąžuolo rašto 502.73502 7 €

KOMPLEMENT lentyna, 100×35 cm spintai.

Tamsiai ruda 302.779.97 9 €
Balta 002.779.89 9 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 102.735.04 9 €

KOMPLEMENT ištraukiamasis drabužių skersinis, 
50×35 cm.
Tamsiai pilkas 902.569.68 5 €
Baltas 402.569.04 5 €

KOMPLEMENT ištraukiamasis drabužių skersinis, 
75×35 cm.
Tamsiai pilkas 502.569.70 6,50 €
Baltas 602.569.03 6,50 €

KOMPLEMENT ištraukiamasis drabužių skersinis, 
100×35 cm. 
Tamsiai pilkas 302.569.66 8 €
Baltas 202.569.00 8 €

KOMPLEMENT stalčius, 50×35 cm.

Tamsiai rudas 502.467.16 15 €
Baltas 302.467.22 15 €
Baltai beicuoto ąžuolo rašto 202.728.39 15 €

KOMPLEMENT stalčius, 75×35 cm.
Tamsiai rudas 802.467.48 18 €
Baltas 702.467.44 18 €
Baltai beicuoto ąžuolo rašto 802.728.41 18 €

KOMPLEMENT stalčius, 100×35 cm.
Tamsiai rudas 802.467.53 21 €
Baltas 702.467.58 21 €
Baltai beicuoto ąžuolo rašto 602.728.37 21 €

KOMPLEMENT tinklinis krepšys, 50×35 cm. 
Papildomai reikia įsigyti ištraukiamųjų bėgelių 
krepšiams KOMPLEMENT, 35 cm.
Tamsiai pilkas 402.573.00 4 €
Baltas 002.573.02 4 €

KOMPLEMENT tinklinis krepšys, 75×35 cm. 
Papildomai reikia įsigyti ištraukiamųjų bėgelių 
krepšiams KOMPLEMENT, 35 cm.
Tamsiai pilkas 702.573.08 6 €
Baltas 102.573.11 6 €

KOMPLEMENT tinklinis krepšys, 100×35 cm. 
Papildomai reikia įsigyti ištraukiamųjų bėgelių 
krepšiams KOMPLEMENT, 35 cm.
Tamsiai pilkas 302.572.92 8 €
Baltas 902.572.94 8 €

KOMPLEMENT ištraukiamieji bėgeliai krepšiui / 
2 vnt., 35 cm.
Tamsiai pilki 902.632.33 2 €
Balti 602.632.44 2 €

KOMPLEMENT ištraukiamoji universali kabykla, 
35 cm.
Tamsiai pilka 702.571.86 8 €
Balta 302.569.09 8 €

KOMPLEMENT batų lentyna, 50×35 cm. 
Tamsiai pilka 002.572.55 5 €
Balta 602.572.57 5 €

KOMPLEMENT batų lentyna, 75×35 cm. 
Tamsiai pilka 202.572.59 8 €
Balta 802.572.61 8 €

KOMPLEMENT batų lentyna, 100×35 cm. 
Tamsiai pilka 902.572.51 10 €
Balta 502.572.53 10 €

KOMPLEMENT ištraukiamoji kelnių kabykla, 
50×35 cm.
Tamsiai pilka 502.573.66 15 €

KOMPLEMENT ištraukiamoji kelnių kabykla, 
75×35 cm. 
Tamsiai pilka 702.573.70 18 €

KOMPLEMENT ištraukiamoji kelnių kabykla, 
100×35 cm. 
Tamsiai pilka 402.573.62 18 €

KOMPLEMENT kabyklėlė, 17×5 cm.

Tamsiai pilka 602.571.82 1 €
Balta 702.569.31 1 €

KOMPLEMENT stalčiaus kilimėlis, 90×53 cm. 
Paprasta iškirpti norimo dydžio. 
Šviesiai pilkas 304.055.65 5 €

35 cm gylio spintoms 

Apie sąlygas 
skaitykite garantijos 

buklete.
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Vidinės dalys KOMPLEMENT 

58 cm gylio spintoms
KOMPLEMENT rėmų skirtukas, 50×58×81,5 cm.

Tamsiai rudas 802.463.95 28 €
Baltas 602.463.96 28 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 202.464.02 28 €

KOMPLEMENT rėmų skirtukas, 100×58×81,5 cm.

Tamsiai rudas 402.464.20 30 €
Baltas 002.464.17 30 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 602.464.19 30 €

KOMPLEMENT lentyna, 50×58 cm spintai.

Tamsiai ruda 402.779.68 6 €
Balta 302.779.59 6 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 702.779.81 6 €

KOMPLEMENT lentyna, 75×58 cm spintai.
Tamsiai ruda 002.779.65 8 €
Balta 902.779.61 8 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 502.779.77 8 €

KOMPLEMENT lentyna, 100×58 cm spintai.
Tamsiai ruda 802.779.71 9 €
Balta 702.779.57 9 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 102.779.84 9 €

KOMPLEMENT stiklinė lentyna, 50×58 cm.

Tamsiai ruda 902.576.56 15 €
Balta 002.576.46 15 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 402.576.54 15 €

KOMPLEMENT stiklinė lentyna, 75×58 cm spintai.
Tamsiai ruda 702.576.62 19 €
Balta 802.576.47 19 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 102.576.60 19 €

KOMPLEMENT stiklinė lentyna, 100×58 cm spintai.
Tamsiai ruda 402.576.49 23 €
Balta 702.576.38 23 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 602.576.48 23 €

KOMPLEMENT ištraukiamasis padėklas, 50×58 cm. 
Galite derinti su įvairiais priedais, batų lentynomis. 
Tamsiai rudas 802.463.62 18 €
Baltas 202.463.60 18 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 002.463.56 18 €

KOMPLEMENT ištraukiamasis padėklas, 75×58 cm. 
Tamsiai rudas 502.463.68 22 €
Baltas 302.463.74 22 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 802.463.76 22 €

KOMPLEMENT ištraukiamasis padėklas, 
100×58 cm. Galite derinti su įvairiais priedais, batų 
lentynomis. 
Tamsiai rudas 002.463.80 23 €
Baltas 702.463.86 23 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 302.463.88 23 €

KOMPLEMENT drabužių skersinis, 50 cm. 

Tamsiai pilkas 402.569.42 4 €
Baltas 902.568.93 4 €

KOMPLEMENT drabužių skersinis, 75 cm.
Tamsiai pilkas 002.569.44 5 €
Baltas 402.568.95 5 €

KOMPLEMENT drabužių skersinis, 100 cm. 
Tamsiai pilkas 802.569.40 6 €
Baltas 302.568.91 6 €

KOMPLEMENT stalčius, 50×58 cm.

Tamsiai rudas 802.463.00 18 €
Baltas 102.463.08 18 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 502.463.06 18 €

KOMPLEMENT stalčius, 75×58 cm.
Tamsiai rudas 202.463.22 21 €
Baltas 102.463.32 21 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 902.463.28 21 €

KOMPLEMENT stalčius, 100×58 cm.
Tamsiai rudas 002.463.42 23 €
Baltas 902.463.52 23 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 702.463.48 23 €

KOMPLEMENT stalčius su stikliniu priekiu, 
50×58 cm.
Tamsiai rudas 602.466.88 21 €
Baltas 702.466.83 21 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 102.466.81 21 €

KOMPLEMENT stalčius su stikliniu priekiu, 
75×58 cm.
Tamsiai rudas 602.466.93 26 €
Baltas 102.466.95 26 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 502.467.02 26 €

KOMPLEMENT stalčius su stikliniu priekiu, 
100×58 cm.
Tamsiai rudas 402.467.12 30 €
Baltas 202.467.08 30 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 002.467.14 30 €

KOMPLEMENT tinklinis krepšys, 50×58 cm. 
Papildomai reikia įsigyti ištraukiamųjų bėgelių krepšiui 
KOMPLEMENT, 58 cm.
Tamsiai pilkas 602.573.04 5 €
Baltas 102.573.06 5 €

KOMPLEMENT tinklinis krepšys, 75×58 cm. 
Papildomai reikia įsigyti ištraukiamųjų bėgelių krepšiui 
KOMPLEMENT, 58 cm. 
Tamsiai pilkas 702.573.13 7,50 €
Baltas 202.573.15 7,50 €

KOMPLEMENT tinklinis krepšys, 100×58 cm. 
Papildomai reikia įsigyti ištraukiamųjų bėgelių krepšiui 
KOMPLEMENT, 58 cm.
Tamsiai pilkas 402.572.96 9 €
Baltas 002.572.98 9 €

KOMPLEMENT metalinis krepšys, 50×58 cm. 
Papildomai reikia įsigyti ištraukiamųjų bėgelių krepšiui 
KOMPLEMENT, 58 cm.
Tamsiai pilkas, raštuotas 302.573.29 13 €
Baltas, raštuotas 902.573.31 13 €

Apie sąlygas 
skaitykite garantijos 

buklete.
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KOMPLEMENT metalinis krepšys, 75×58 cm. 
Papildomai reikia įsigyti ištraukiamųjų bėgelių krepšiui 
KOMPLEMENT, 58 cm.
Tamsiai pilkas, raštuotas 602.573.37 16 €
Baltas, raštuotas 202.573.39 16 €

KOMPLEMENT metalinis krepšys, 100×58 cm. 
Papildomai reikia įsigyti ištraukiamųjų bėgelių krepšiui 
KOMPLEMENT, 58 cm.
Tamsiai pilkas, raštuotas 002.573.21 17 €
Baltas, raštuotas 602.573.23 17 €

KOMPLEMENT ištrauk. bėgeliai krepšiui, 58 cm, 
2 vnt.
Tamsiai pilki 102632.32 3 €
Balti 302.632.45 3 €

KOMPLEMENT ištrauk. batų lentyna, 50×58 cm.

Tamsiai pilka 702.574.69 19 €
Balta 802.574.64 19 €

KOMPLEMENT ištrauk. batų lentyna, 75×58 cm.
Tamsiai pilka 302.574.71 25 €
Balta 302.574.66 25 €

KOMPLEMENT ištrauk. batų lentyna, 100×58 cm.
Tamsiai pilka 102.574.67 32 €
Balta 002.574.63 32 €

KOMPLEMENT ištrauk. kelnių kabykla, 50×58 cm.

Tamsiai pilka 102.573.68 18 €
Balta 902.573.50 18 €

KOMPLEMENT ištrauk. kelnių kabykla, 75×58 cm. 

Tamsiai pilka 302.573.72 23 €
Balta 602.573.56 23 €

KOMPLEMENT ištrauk. kelnių kabykla, 100×58 cm.
Tamsiai pilka 002.573.64 26 €
Balta 702.573.51 26 €

KOMPLEMENT ištrauk. krepšys, 50×58×48 cm.

Tamsiai ruda 104.060.52 40 €
Balta 404.060.55 40 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 404.071.73 40 €

KOMPLEMENT kabyklėlė, 17×5 cm.

Tamsiai pilka 602.571.82 1 €
Balta 702.569.31 1 €

KOMPLEMENT ištrauk. padėklo skirtukas.

50×58 cm 202.467.89 5 €
75×58 cm 802.467.91 6 €
100×58 cm 602.467.92 8 €

KOMPLEMENT ištraukiamojo padėklo įdėklas, 
šviesiai pilkas.
Vienam ištraukiamajam 50×58 cm padėklui 
KOMPLEMENT reikės: 25×58 cm įdėklo KOMPLEMENT 
ir 15×58 cm įdėklo KOMPLEMENT arba vieno 40×58 cm 
įdėklo KOMPLEMENT.
Vienam ištraukiamajam 75×58 cm padėklui reikės: 
dviejų 25×58 cm įdėklų KOMPLEMENT ir vieno 
15×58 cm įdėklo KOMPLEMENT arba 25×58 cm įdėklo 
KOMPLEMENT ir 40×58 cm įdėklo KOMPLEMENT.
Vienam ištraukiamajam 100×58 cm padėklui reikės: 
dviejų 25×58 įdėklų KOMPLEMENT ir vieno 40×58 cm 
įdėklo KOMPLEMENT arba trijų 25×58 cm įdėklų 
KOMPLEMENT ir vieno 15×58 cm įdėklo KOMPLEMENT.

15×53 cm su 4 skyreliais 704.040.26 10 €
25×53 cm su 4 skyreliais 504.040.32 13 €
25×53 cm papuošalams laikyti 304.040.28 14 €
40×53 cm su skyreliais 504.040.27 15 €

KOMPLEMENT stalčiaus kilimėlis, 90×53 cm. 
Paprasta iškirpti norimo dydžio. 
Šviesiai pilkas 304.055.65 5 €

KOMPLEMENT ištrauk. universali kabykla, 58 cm.
Tamsiai pilka 202.624.87 10 €
Balta 802.624.89 10 €

KOMPLEMENT dėžė, šviesi pilka.

15×27×12 cm 104.040.53 7 €

25×27×12 cm 404.057.77 10 €

KOMPLEMENT ištrauk. veidrodis su kabliukais, 
25×4×75 cm.

Tamsi pilka 904.040.49 40 €

Balta 504.040.51 40 €

Vidinės dalys KOMPLEMENT

58 cm gylio spintoms



35 cm gylio spintoms

SKUBB batų dėžutės, 4 vnt., 22×34×16 cm. 

Baltos 901.863.91 7,99 €
Juodos 301.933.75 7,99 €

SKUBB dėžutės, 3 vnt., 31×34×33 cm. Visos trys 
kartu telpa 100 cm pločio spintoje.
Baltos 001.863.95 9,99 €
Juodos 402.105.34 9,99 €

SKUBB dėžė su skyriais, 44×34×11 cm. 

Balta 101.855.93 4,99 €
Juoda 602.105.52 4,99 €

FJÄLLA dėžė su dangčiu, 
18×26×15 cm
Tamsiai pilka 703.956.73 3,99 €
Baltos ir žalios spalvos 103.991.98 3,99 €

30×31×30 cm
Tamsiai pilka 204.040.19 7,99 €

TJENA dėžė,
18×25×15 cm 
Balta 103.954.21 1,99 €
Juodos, baltos ir rausvos sp. 703.982.14 1,99 €

25×35×10 cm 
Balta 903.954.22 2,49 €

25×35×20 cm
Balta 603.954.28 2,99 €
Juodos, baltos ir rausvos sp. 403.982.15 2,99 €
Juoda 303.954.77 2,99 €

30×30×30 cm 

Balta 503.954.19 4,99 €
Juodos, baltos ir rausvos sp. 203.982.21 4,99 €

HÖFTA stalčių skirtukai, 3 vnt., 55×10 cm.
202.821.07 1,49 €

KOMPLEMENT universali kabykla, balta.

32×72 cm 603.872.11 3,99 €

RAGGISAR krepšiai, 3 vnt., rinkinyje: 2 vnt. 
19×13×18 cm, 1 vnt. 25×25×18 cm.

903.480.15 4,99 €

RAGGISAR padėklas, tamsiai pilkas.

20×30 cm 303.480.18 6,99 €
30×40 cm 103.480.19 12 €

Vidinės dalys



SKUBB batų dėžutės, 4 vnt., 22×34×16 cm. 

Baltos 901.863.91 7,99 €
Juodos 301.933.75 7,99 €

SKUBB dėžė su skyriais, 44×34×11 cm. 

Balta 101.855.93 4,99 €
Juoda 602.105.52 4,99 €

SKUBB dėžė, 44×55×19 cm. 

Balta 302.903.62 4,99 €
Juoda 902.903.64 4,99 €

SKUBB dėžė, 69×55×19 cm. 
Balta 902.949.89 8,99 €
Juoda 302.949.87 8,99 €

SKUBB dėžė, 93×55×19 cm. 

Balta 702.903.60 9,99 €
Juoda 402.903.66 9,99 €

SKUBB skalbinių krepšys su stovu, 22×55×65 cm, 
80 l.
Baltas 902.240.48 5,99 €
Juodas 302.240.46 5,99 €

SKUBB kabamoji 6 skyrelių dėtuvė, 
35×45×125 cm. 
Balta 002.458.80 8,99 €
Juoda 802.458.76 8,99 €

SKUBB drabužių maišai, 3 vnt. Rinkinyje: 2 vnt. 
60×105 cm, 1 vnt. 60×130 cm.
Juodi 801.933.73 9,99 €

SKUBB kabamasis 16 skyrelių batų dėklas.

Juodas 202.519.74 5,99 €

SVIRA dėžė su dangčiu, 24×39×16 cm. 

Pilkos ir baltos sp., gėlių raštas 002.902.93 4,99 €

SVIRA dėžė su dangčiu, 33×39×33 cm. 

Pilkos ir baltos sp., dryžuota 802.902.89 7,99 €

SVIRA dėžė su dangčiu, 39×48×19 cm. 

Pilkos ir baltos sp., dryžuota 402.902.91 9,99 €

SVIRA dėžė su dangčiu, 39×48×28 cm. 

Pilkos ir baltos sp., gėlių raštas 202.902.92 12,99 €

SVIRA kabamoji 7 skyrelių dėtuvė, 30×30×95 cm. 

Pilkos ir baltos sp., dryžuota 602.902.90 9,99 €

HÖFTA stalčių skirtukai, 3 vnt., 55×10 cm.
202.821.07 1,49 €

FJÄLLA dėžė su dangčiu, 
18×26×15 cm 
Tamsiai pilka 703.956.73 3,99 €
Baltos ir žalios spalvos 103.991.98 3,99 €

25×36×20 cm 
Tamsiai pilka 003.956.76 5,99 €
Baltos ir žalios spalvos 403.991.92 5,99 €
Balta 603.956.83 5,99 €

30×31×30 cm 
Tamsiai pilka 204.040.19 7,99 €

35×56×30 cm
Tamsiai pilka 503.956.69 9,99 €

KOMPLEMENT universali kabykla, balta.
32×72 cm 603.872.11 3,99 €

RAGGISAR krepšiai, 3 vnt., pilki. Rinkinyje: 2 vnt. 
19×13×18 cm, 1 vnt. 25×25×18 cm.

903.480.15 4,99 €

RAGGISAR padėklas.
20×30 cm 303.480.18 6,99 €
40×30 cm 303.480.18 6,99 €

TJENA dėžė,
18×25×15 cm 
Balta 103.954.21 1,99 €
Juodos, baltos ir rausvos sp. 703.982.14 1,99 €

25×35×10 cm 
Balta 903.954.22 2,49 €

25×35×20 cm
Balta 603.954.28 2,99 €
Juodos, baltos ir rausvos sp. 403.982.15 2,99 €
Juoda 303.954.77 2,99 €

30×30×30 cm 
Balta 503.954.19 4,99 €
Juodos, baltos ir rausvos sp. 203.982.21 4,99 €

50×35×30 cm 
Balta 903.743.49 7,99 €

Vidinės dalys

58 cm gylio spintoms
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MONTUOJAMIEJI ŠVIESTUVAI: VISOS DALYS IR JŲ 
KAINOS

NORRFLY šviesos diodų juosta, aliuminio spalvos. 
Papildomai reikia įsigyti šviesos diodų transformatorių 
TRÅDFRI ir maitinimo laidą FÖRNIMMA. Šviesos 
ryškumui reguliuoti reikalingas belaidis šviesos 
ryškumo reguliatorius ir tinklų sietuvas TRÅDFRI 
(parduodami atskirai). 
42 cm* 603.322.52 10,99 €
55 cm* 403.322.53 12,99 €
67 cm* 203.322.54 14,99 €
92 cm* 903.322.55 19,99 €

LINDSHULT spintelės šviesos diodų šviestuvas. 
Puikiai apšviečia nedidelius plotus. Papildomai reikia 
įsigyti šviesos diodų transformatorių TRÅDFRI 
ir maitinimo laidą FÖRNIMMA. Šviesos ryškumui 
reguliuoti reikalingas belaidis šviesos ryškumo 
reguliatorius ir tinklų sietuvas TRÅDFRI (parduodami 
atskirai). Šviestuve įmontuoti šviesos diodai, kurių 
energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo A++ iki 
A (įmontuoti ir nekeičiami). 2 W.
Nikeliuotas 102.604.36 15 €

URSHULT spintelės šviesos diodų šviestuvas. 
Puikiai apšviečia nedidelius plotus. Papildomai reikia 
įsigyti šviesos diodų transformatorių TRÅDFRI 
ir maitinimo laidą FÖRNIMMA. Šviesos ryškumui 
reguliuoti reikalingas belaidis šviesos ryškumo 
reguliatorius ir tinklų sietuvas TRÅDFRI (parduodami 
atskirai). Šviestuve įmontuoti šviesos diodai, kurių 
energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo A++ iki 
A (įmontuoti ir nekeičiami). 2 W.
Nikeliuotas 302.604.02 15 €

FORMAT spintelės šviesos diodų šviestuvas. 
Puikiai apšviečia nedidelius plotus. Papildomai reikia 
įsigyti šviesos diodų transformatorių TRÅDFRI 
ir maitinimo laidą FÖRNIMMA. Šviesos ryškumui 
reguliuoti reikalingas belaidis šviesos ryškumo 
reguliatorius ir tinklų sietuvas TRÅDFRI (parduodami 
atskirai). Šviestuve įmontuoti šviesos diodai, kurių 
energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo A++ iki 
A (įmontuoti ir nekeičiami). 2 W.
Nikeliuotas 302.603.84 15 €

MAGLEHULT spintelės / paveikslo LED šviestuvas. 
Papildomai reikia įsigyti šviesos diodų transformatorių 
TRÅDFRI ir maitinimo laidą FÖRNIMMA. Šviesos 
ryškumui reguliuoti reikalingas belaidis šviesos 
ryškumo reguliatorius ir tinklų sietuvas TRÅDFRI 
(parduodami atskirai). Šviestuve įmontuoti šviesos 
diodai, kurių energijos vartojimo efektyvumo klasė yra 
nuo A++ iki A (įmontuoti ir nekeičiami). 2,8 W.
Aliuminio spalvos 302.771.29 15 €

TRÅDFRI šviesos diodų transformatorius. 
Papildomai reikia įsigyti maitinimo laidą FÖRNIMMA. 
Suderinamas su belaidžiu šviesos ryškumo 
reguliatoriumi ir tinklų sietuvu TRÅDFRI.
Iki 10 W,  
sujungti iki 3 prietaisų. 503.561.87 15 €
Iki 30 W,  
sujungti iki 9 prietaisų. 603.426.56 25 €
 

TRÅDFRI belaidis šviesos ryškumo reguliatorius, 
baltas. Galėsite keisti susietų šviestuvų TRÅDFRI 
skleidžiamos šviesos ryškumą belaidžiu būdu.

003.478.31 9,99 €

FÖRNIMMA maitinimo laidas. Skirtas šviesos 
diodų transformatoriui TRÅDFRI prijungti. Šviestuvus 
įjungsite ir išjungsite vienu jungikliu.
3,5 m 503.946.98 4 €

FÖRNIMMA tarpinis jungiamasis laidas. Skirtas 
keliems šviesos diodų transformatoriams TRÅDFRI 
tarpusavyje sujungti. Toks šviestuvų derinys veikia 
įjungus į vienintelį elektros lizdą.
0,7 m 903.947.00 3 €
2 m 303.946.99 5 €

TRÅDFRI tinklų sietuvas, baltas. Tinklų sietuvu 
ir išmaniąja programėle TRÅDFRI galėsite valdyti 
kiekvieną šviesos šaltinį atskirai, kurti apšvietimo 
nustatymus, reguliuoti šviesą nuotoliniu būdu: įjungti, 
išjungti, keisti šviesos ryškumą ir spalvos spektrą.

403.378.06 29,99 €

 

* Šiuose šviestuvuose įmontuoti šviesos diodai LED, kurių energijos vartojimo 
efektyvumo klasė yra nuo A++ iki A (nekeičiami).
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MONTUOJAMIEJI ŠVIESTUVAI

KAIP IŠSIRINKTI?

Nuo šiol jums nereikės jaudintis, kad ryški šviesa spigins į 
akis ar trukdys antrai pusei miegoti, kol ieškosite drabužių. 
Užteks atidaryti spintą ir ją nušvies švelni gelsva šviesa, 
skleidžiama šviesos diodų.  
 

1. 10 W, 3 jungtys.

2. 30 W, 9 jungtys.

1 2

IKEA‘oje yra dviejų tipų šviesos diodų (LED) 
transformatoriai: 10 W galingumo su trimis jungtimis 
(bendras prijungtų prietaisų galingumas neturi viršyti 10 
W) arba 30 W galingumo su 9 jungtimis (bendras prijungtų 
prietaisų galingumas neturi viršyti 30 W). Vienu laidu 
galima sujungti ne daugiau nei 10 transformatorių. Jei žybsi 
transformatoriaus lemputė, vadinasi viršytas didžiausias 
leidžiamasis jo galingumas.  

Norint naudoti daugiau nei vieną LED transformatorių, 
juos visus reikia sujungti su belaidžiu šviesos ryškumo 
reguliatoriumi TRÅDFRI. Tada vienu metu galėsite keisti 
visų sujungtų šviestuvų šviesos ryškumą. Spintelių 
šviestuvus galima sujungti su tinklų sietuvu TRÅDFRI 
ir valdyti juos išmaniąją programėle, o naudojant su 
lemputėmis TRÅDFRI – kurti nuotaikos apšvietimo 
nustatymus (skirtingo ryškumo / spalvų šviesa).

BAZINĖS DALYS

Šviesos diodų juostos 
NORRFLY arba STÖTTA. 

Spintelių šviestuvai FORMAT, 
URSHULT, LINDSHULT, 
MAGLEHULT.

Šviesos diodų transformatorius. Maitinimo laidas ir tarpinis  
jungiamasis laidas.

Belaidis šviesos ryškumo  
reguliatorius TRÅDFRI.

„Visos dalys ir jų kainos“ puslapyje rasite išsamią informaciją apie šias prekes.

KURĮ TRANSFORMATORIŲ PASIRINKTI?

Taip pat galite rinktis spintelių šviestuvus, montuojamus 
spintų viršuje. Jie ne tik apšvies viršutines lentynas, bet ir 
šiek tiek kambario. Jei norisi jaukaus apšvietimo patalpoje, 
spintelių šviestuvus galima įjungti neatidarinėjant spintos. 
Veikia su IKEA‘os išmaniosiomis apšvietimo prekėmis.
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DERINIAI 

Šviesos diodų juostos NORRFLY puikiai tinka montuoti 
spintos viduje: pačiame viršuje ar po lentynomis. Jei norisi 
daugiau šviesos, spintos išorėje galite įrengti spintelių 
šviestuvų. Juos galėsite naudoti ir kambariui jaukiai 
apšviesti.

Prekių sąrašas Kiekis

Šviesos diodų juosta NORRFLY, 92 cm, 5 W, aliuminio sp. 903.322.55 1 vnt.
Spintelės LED šviestuvas URSHULT, 2 W, nikeliuotas 302.604.02 1 vnt.
Šviesos diodų transformatorius TRÅDFRI, 10 W 503.561.87 1 vnt.

VARSTOMOSIOS DURYS STUMDOMOSIOS DURYS

Jei turite spintą su stumdomosiomis durimis ir švelnaus 
uždarymo mechanizmais viršuje, jums reikėtų montuoti 
specialaus ilgio šviesos diodų juostas po spintos viršutine 
plokšte. Mechanizmas užima 18 cm, todėl apšvietimo 
juosta turėtų būti trumpesnė nei spintos plotis, kad tilptų. 
75 cm rėmams rinkitės 42 cm ilgio apšvietimo juostą, 
100 cm pločio rėmams – 67 cm juostą. Įrengiant žemiau, 
po lentyna, galima rinktis įprasto ilgio šviesos diodų juostą.

Prekių sąrašas Kiekis

Šviesos diodų juosta NORRFLY, 67 cm, 3,5 W, aliuminio sp.203.322.54 2 vnt.
Spintelės LED šviestuvas URSHULT, 2 W, nikeliuotas 302.604.02 2 vnt.
Šviesos diodų transformatorius TRÅDFRI, 30 W 603.426.56 1 vnt.



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.
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