
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.

PIRKĖJO GIDAS

VAIKIŠKI ŠVIESTUVAI

Tinkama šviesa bet kuriuo paros metu
Geras apšvietimas būtinas visiems žmonėms, vaikai – ne išimtis. 
Didžiąją dalį laiko jie pražaidžia, todėl kambaryje svarbu įrengti 
kokybišką bendrąjį apšvietimą. Pavyzdžiui, pakabinti lubinį 
šviestuvą. Kambaryje taip pat pravers sieninis šviestuvas virš 
lovos: jis nuspalvins knygų veikėjus naujomis spalvomis ir suteiks 
jiems gyvybės, bei naktinė lempa, nes padės nurimti, nebijoti iš 
lakios vaikiškos vaizduotės atsirandančių tamsos pabaisų. 

SAUGUMAS
Visas vaikiškas apšvietimo 
prekes esame kruopščiai 
patikrinę, kad jos būtų visiškai 
saugios.

Vaikų labui, gaminių su 
laidais niekada nelaikykite / 
nemontuokite mažiesiems 
pasiekiamoje vietoje, 
pavyzdžiui, šalia kūdikio 
lovelės, lopšio ar vaiko gardelio.
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Stalinis LED šviestuvas ÄNGARNA. Aukštis 17 cm, 
pagrindo Ø 18 cm; su šviesos diodų LED lempute 
(atėjus laikui galėsite pakeisti nauja). Šviestuvo 
energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo 
A++ iki D.
Panda 503.533.44 12,99 €

SKOJIG lubinis šviestuvas, Ø 46 cm, 21 cm aukščio. 
Šiam šviestuvui tinka lemputės, kurių energijos varto-
jimo efektyvumo klasė yra nuo A++ iki D. 
Baltas 401.499.33 19,99 €

JÄTTENDAL šviestuvo gaubtas, Ø 33 cm, 24 cm 
aukščio. Papildomai reikia įsigyti laido komplektą su 
lemputės gaubteliu SINNRIK.
Margas 203.558.39 9,99 €

TROLLAKULLA šviestuvo gaubtas, Ø33 cm, 24 cm 
aukščio. Papildomai reikia įsigyti laido komplektą su 
lemputės gaubteliu SINNRIK. 

Mėlynas 404.002.37 9,99 €

TROLLAKULLA šviestuvo gaubtas, Ø33cm, 4 cm 
aukščio. Papildomai reikia įsigyti laido komplektą su 
lemputės gaubteliu SINNRIK. 

Baltas 303.978.72 9,99 €

DRÖMSYN sieninis šviestuvas, 31 cm pločio, 21 cm 
aukščio. IKEA. Šiam šviestuvui tinka lemputės, kurių 
energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo A++ 
iki D.
Baltas 603.303.52 5,99 €

DRÖMHEM sieninis šviestuvas, 21 cm pločio, 27 cm 
aukščio, 9 cm gylio. Šiam šviestuvui tinka lemputės, 
kurių energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo 
A++ iki D.
Baltas 403.315.74 5,99 €

DRÖMMINGE sieninis šviestuvas, 23 cm pločio, 
32 cm aukščio, 6,5 cm gylio. Šiam šviestuvui tinka 
lemputės, kurių energijos vartojimo efektyvumo klasė 
yra nuo A++ iki D. 

Raudonas 803.478.94 4,99 €

SMILA MÅNE sieninis šviestuvas, 22 cm pločio, 
31 cm aukščio, 7 cm gylio. Šiam šviestuvui tinka 
lemputės, kurių energijos vartojimo efektyvumo klasė 
yra nuo A++ iki D.
Geltonas 200.108.33 5,99 €

SMILA STJÄRNA sieninis šviestuvas, Ø 28 cm, 7 cm 
gylio. Šiam šviestuvui tinka lemputės, kurių 
energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo A++ 
iki D.

Mėlynas 900.108.77 5,99 €

SMILA BLOMMA sieninis šviestuvas, Ø 34 cm, 
7,5 cm gylio. Šiam šviestuvui tinka lemputės, kurių  
energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo A++ 
iki D.
Rausvas 000.970.97 5,99 €

LANTLIG sieninis LED šviestuvas, 11 cm pločio, 
21 cm aukščio. IKEA. Šiam šviestuvui tinka lemputės, 
kurių energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo 
A++ iki D. Šviestuvas parduodamas su A+ klasės 
lempute.
Pilkas 903.254.86 34,99 €

VISOS DALYS IR KAINOS
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VISOS DALYS IR KAINOS

KRUX sieninis šviestuvas, gaubto Ø 7 cm, aukštis – 
28 cm. Šiam šviestuvui tinka lemputės, kurių energijos 
vartojimo efektyvumo klasė yra nuo A++ iki D. 
Šviestuvas parduodamas su A+ klasės lempute.
Baltas 703.254.68 34,99 €

FUBBLA sieninis šviestuvas, Ø 16 cm, 30 cm 
aukščio. Šiam šviestuvui tinka lemputės, kurių ener-
gijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo A++ iki D. 
Šviestuvas parduodamas su A+ klasės lempute.
Baltas 003.815.99 19,99 €

LANTLIG stalinis LED šviestuvas, gaubto Ø 11 
cm, pagrindo Ø 16 cm, aukštis – 33 cm. IKEA. iam 
šviestuvui tinka lemputės, kurių energijos vartojimo 
efektyvumo klasė yra nuo A++ iki D. Šviestuvas par-
duodamas su A+ klasės lempute.
Pilkas 003.254.95 34,99 €

KRUX stalinis šviestuvas, gaubto Ø 7 cm, pagrindo 
Ø 13 cm, aukštis – 38 cm. Šiam šviestuvui tinka 
lemputės, kurių energijos vartojimo efektyvumo klasė 
yra nuo A++ iki D. Šviestuvas parduodamas su A+ 
klasės lempute.
Baltas 703.254.68 34,99 €

FUBBLA stalinis šviestuvas, gaubto Ø 16 cm, 
pagrindo Ø 16 cm, aukštis – 54 cm. Šiam šviestuvui 
tinka lemputės, kurių energijos vartojimo efektyvumo 
klasė yra nuo A++ iki D. Šviestuvas parduodamas su 
A+ klasės lempute.
Baltas 403.257.09 24,99 €

LANTLIG stalinis LED šviestuvas, Ø 16 cm, 23 cm 
aukščio. IKEA. Šiam šviestuvui tinka lemputės, kurių 
energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo A++ iki 
D. Šviestuvas parduodamas su A+ klasės lempute.

Pilkas 803.254.77 29,99 €

SOLBO stalinis šviestuvas, Ø 14,8 cm, 23 cm 
aukščio. Šiam šviestuvui tinka lemputės, kurių ener-
gijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo A++ iki D. 
Šviestuvas parduodamas su A+ klasės lempute.
Baltas 603.478.47 14,99 €

LURIGA naktinis LED šviestuvas, 7 cm aukščio. 
Išbaidys visas nakties pabaisas. Ritmingai, raminančiai 
pulsuojanti šviesa vaikui primena mamos širdies 
plakimą. Įjungiami taip: ežiukas mygtuku ant nugaros, 
o meškėnas – mygtuku ant galvos.
Baltas ežiukas 804.242.60 14,99 €
Baltas meškėnas 203.426.77 14,99 €



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.
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