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perkantiems
IKEA virtuvę

IKEA
virtuvės
Jei planuojate įsigyti virtuvės sistemą
METOD ar kitą virtuvinių baldų
komplektą, šiame pirkėjo gide rasite
visą informaciją apie prekes, įskaitant
jų kainas, padėsiančią įsirengti
svajonių virtuvę.

TURINYS

Plautuvės.
Daugiau 50 p.
Vandens maišytuvai.
Daugiau 56 p.

TURINYS

Tinkamai apšvietus stalviršį bei stalčių ir spintelių
su stiklinėmis durimis vidų, užsiimti
ruoša virtuvėje bus saugiau, lengviau ir
kur kas maloniau.
Daugiau 32 p.
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Dengiamosios plokštės, apdailos juostos,

Galite viską daryti patys, bet neprivalote.
Jei prireiktų pagalbos, pasinaudokite mūsų
teikiamomis paslaugomis:
nuo patalpos matavimo iki virtuvės
planavimo ir įrengimo.
Daugiau 04 p.

Prie virtuvinės salos patogu
gaminti maistą ir smagu leisti
laiką su šeima ar draugais.
Virtuvinė sala VADHOLMA su
tvirtu ąžuolo mediena padengtu
stalviršiu tinka ir tešlai minkyti,
ir stalo žaidimams žaisti.
Daugiau 66 p.
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Ruošti produktus ir gaminti
valgį einasi kur kas sklandžiau,
kai lengva pasiekti reikalingus
įrankius. Papildžius stalčius ir
spinteles specialiais priedais,
rasti, ko ieškote, bus paprasta
kaip du kart du.
Daugiau 78 p.
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PASLAUGOS

PASLAUGOS

Paslaugos
Didelis mūsų siūlomų paslaugų pasirinkimas padeda apsispręsti,
kuriuos darbus norite daryti patys, o kuriuos mieliau paliktumėte
mums.
Toliau – paslaugų aprašymai bei jų kainos.

GALITE DARYTI PATYS,
BET NEPRIVALOTE

PLANAVIMO PASLAUGA

MATAVIMO PASLAUGA

PREKIŲ PRISTATYMAS

VIRTUVĖS MONTAVIMAS

Kvalifikuoti Virtuvių skyriaus darbuotojai,
naudodamiesi mūsų internetine virtuvių
planavimo programa, padės jums parengti
virtuvės planą čia pat prekybos vietoje. Taip pat
jūsų būsimos virtuvės planą galime parengti
pagal virtuvės planavimo anketą, kurią siūlome
užpildyti interneto svetainėje www.IKEA.lt arba
Virtuvių skyriuje prekybos vietose.

Greitai ir kokybiškai išmatuosime jūsų virtuvę.
Įsigijusiems virtuvinių baldų komplektą
grąžinsime už šią paslaugą sumokėtą sumą.

Atvešime jūsų pirkinius į namus arba biurą.

Mūsų teikiama virtuvės baldų ir buitinės
technikos montavimo paslauga apima visus
reikiamus darbus. Jūsų virtuvė bus įrengta
pagal aukščiausius kokybės ir profesionalumo
reikalavimus, o atliktiems darbams suteikta
garantija.

Nemokama paslauga

PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI
Džiaukitės pirkiniais jau šiandien, o atsiskaitysite
po truputį.
IKEA’oje pirkimo išsimokėtinai paslaugas teikia
„General Financing“. Išsimokėtinai atsiskaityti
galite už IKEA prekes, kurių vertė – nuo 50 iki
15 000 €.
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Matavimo paslaugą sudaro:
• grindų bei kambario ilgio, pločio ir aukščio
matavimas;
• sienų konstrukcijų ir būklės įvertinimas,
kampų nustatymas;
• langų bei durų matavimas ir padėčių
nustatymas;
• kištukinių lizdų, vandens ir dujų jungčių,
radiatorių, santechnikos ir kitų įtaisų padėčių
nustatymas;
• specialiųjų sąlygų, galinčių turėti įtakos
pristatymui ir montavimui, įvertinimas;
• paslaugos vykdymo įvertinimas pagal
standartinį kontrolinį sąrašą.
Paslaugos kaina nuo 39 €

Paslaugos kaina nuo 17 €

UŽSAKYMO PARUOŠIMAS IR PRISTATYMAS
Pateikite pirkinių sąrašą, o mes paruošime
užsakymą ir atvešime pirkinius jums į namus
arba biurą.
Paslaugos kaina nuo 34 €

Atliekami darbai:
• baldų surinkimas (nekeičiant jų
konstrukcijos);
• tvirtinimas prie sienos (jei numatyta prekės
instrukcijoje);
• durelių pritvirtinimas ir sureguliavimas;
• stalčių ir vidinių dalių montavimas;
• rankenėlių, dekoratyvių elementų
montavimas;
• plautuvių ir vandens maišytuvų montavimas
bei prijungimas;
• buitinės technikos montavimas bei
prijungimas*;
• apšvietimo įrengimas.
*Montuojama tik IKEA buitinė technika. Dujinės
buitinės technikos neprijungiame.
Paslaugos kaina nuo 130 €
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IKEA virtuvės

IKEA virtuvės

Apie kokią virtuvę
svajojate?
Virtuvės baldai
KNOXHULT

Norite iki smulkmenų apgalvoto, jūsų poreikiams pritaikyto virtuvinio
komplekto METOD, o gal paprasto sprendimo, kuris leistų įsirengti virtuvę
per vieną dieną? Štai trys IKEA virtuvių tipai, galintys patenkinti skirtingus
reikalavimus ir norus.

Virtuvinius baldus KNOXHULT ypač
paprasta įrengti. Spintelės – jau su
stalviršiais, durelėmis, stalčiais ir
lentynomis, tad lieka tik išsirinkti
plautuvę, vandens maišytuvą ir
rankenėles. Pasirinkus buitinę
techniką LAGAN, funkcionalią virtuvę
įsirengsite už maloniai stebinančią
kainą, o montuoti galėsite vos
parsivežę namo.
Daugiau 90 p.

Virtuvės sistema
METOD
Funkcionalioji sistema
METOD lengvai pritaikoma
įvairaus plano virtuvėse,
pagal skirtingus žmonių
įpročius. Galite rinktis
kelių dydžių spintelių
rėmus, idealiai tinkančias
vidines dalis ir tvarką
palaikyti padedančius
priedus. Jų įrengus, greitai
surasite ir pasieksite net
tolimiausiame spintelės
ar stalčiaus kampe gulintį
daiktą. Rinkitės labiausiai
patinkančius fasadus,
stalviršius, plautuves,
vandens maišytuvus,
rankenėles iš daugybės
galimų ir sukurkite
virtuvę, kurios kiekvienas
centimetras kalbėtų už jus.
Daugiau 08 p.
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Virtuvėlė su plautuve
SUNNERSTA
Jei vertinate paprastumą ir nenorite
prabangios virtuvės, jums tikrai
patiks SUNNERSTA. Šią virtuvėlę
paprasta įsigyti, lengva surinkti
parsivežus į namus, o prireikus –
perkraustyti į naujus. Kartu įsigykite
kilnojamąją indukcinę kaitlentę
bei šaldytuvą TILLREDA ir turėsite
mažą funkcionalią virtuvę, puikiai
pritaikytą svečių namams, gyvenimui
bendrabutyje ar ankštame būste.
Daugiau 94 p.
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Virtuvės sistema
METOD
Begalybė galimybių
Lengvai montuojama modulinė virtuvės
sistema METOD atveria beribes
komplektavimo ir dizaino galimybes.
Vertinate tradicinį stilių, dievinate
modernų minimalizmą, o gal norite
suderinti juos abu? Turime ką pasiūlyti
kiekvienam.
Visų pirma virtuvė turi būti funkcionali
ir pritaikyta jūsų poreikiams, bet grožis
irgi svarbu. Tad nuspręskite, kokio
stiliaus norėtumėte ir imkitės malonaus
darbo: išsirinkite spintelių duris ir
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stalčių priekius, stalviršį, plautuvę,
maišytuvą, rankenėles ir patinkančias
detales.

25

Virtuvės sistemai METOD
taikome 25 metų garantiją.
Daugiau 96 p.
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Durys ir
stalčių priekiai
Stilių renkatės jūs!
Kad ir kokio stiliaus šalininkas esate, virtuvei rinkitės tokius fasadus,
kurie bėgant metams nepabos. Juk jie taps jūsų virtuvės vizitine
kortele ir, tikėtina, kad jūs čia praleisite tikrai daug laiko.
Siūlome medžiagų ir apdailos detalių įvairovę kiekvieno skoniui.
Turime visko: nuo detalėmis išpuoštų tradicinio stiliaus durelių
ir stalčių priekių iki modernių ir blizgių paviršių su paslėptomis
rankenėlėmis kuriantiems minimalistinę virtuvę.
Rinkdamiesi jauskitės laisvai – juk virtuvę įrenginėjate sau! O mes
užtikriname fasadų kokybę ir ilgaamžiškumą: visiems jiems taikome
nemokamą 25 metų garantiją.

25
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Virtuvinių baldų durelėms taikome
25 metų garantiją. Daugiau 96 p.
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DURYS IR STALČIŲ PRIEKIAI

DURYS IR STALČIŲ PRIEKIAI

Durų ir stalčių priekių tipai

Durys ir stalčių priekiai lygiu paviršiumi

ASKERSUND
Spalva / dizainas: šviesaus uosio raštas.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė,
padengta melamino plėvele.

GREVSTA
Spalva / dizainas: nerūdijantis plienas.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė,
nerūdijantis plienas.

Fasadai ASKERSUND yra šviesaus uosio
spalvos, su šiai medienai būdingu raštu.
Puikiai dera su stiklinėmis durelėmis JUTIS.

Nerūdijantis plienas spinduliuoja minimalizmą
ir paprastumą. Rinkitės fasadus GREVSTA, jei
norite modernaus stiliaus virtuvės.

P40×A80 cm

Lygiu paviršiumi

Tradicinio stiliaus

Tiesios linijos ir lygūs, lengvai valomi paviršiai
patiks mėgstantiems paprastumą. Galite rinktis
pagamintus iš skirtingų medžiagų, pagal spalvą ir
apdailos detales.

Tradiciniai užmiesčio stiliaus baldų fasadai išpuošti
detalėmis, tarsi pagaminti rankomis. Visos
tradicinio stiliaus durų serijos turi ir derančias
stiklines dureles.

Blizgiu paviršiumi

Su įleistinėmis rankenėlėmis

Blizgūs paviršiai tiks namuose, kur vyrauja
minimalizmas, ir tokiuose, kur šėlsta vaikai, nes
juos lengva valyti.

Iš pirmo žvilgsnio jų galite nė nepastebėti – toks ir
buvo tikslas! Detalių neperkrauto dizaino fasadai
ypač tiks šiuolaikiškai minimalistinei virtuvei.
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303.318.57

9€

P40×A80 cm

802.058.61

22 €

HÄGGEBY
Spalva / dizainas: balta.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė,
padengta melamino plėvele.

KUNGSBACKA
Spalva / dizainas: antracito spalva.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė,
padengta plėvele iš perdirbto PET plastiko.

Balti fasadai HÄGGEBY sukurs gaivos ir švaros
įspūdį jūsų virtuvėje, ji atrodys šiuolaikiškai.
Tai puikus pasirinkimas, jei ieškote
kokybiškos prekės už žemą kainą. Puikiai dera
su stiklinėmis durelėmis JUTIS.

Modernaus dizaino matiniai juodi fasadai
KUNGSBACKA su nuožulnomis viršuje ir
apačioje, pabrėžiančiomis horizontalias linijas
virtuvės interjere, pagaminti iš perdirbtos
medienos, padengtos plastikine plėvele iš
perdirbtų PET butelių.
Puikiai dera su stiklinėmis durelėmis JUTIS.

P40×A80 cm

502.054.62

6€

P40×A80 cm

403.373.35

20 €
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DURYS IR STALČIŲ PRIEKIAI

DURYS IR STALČIŲ PRIEKIAI

Durys ir stalčių priekiai lygiu paviršiumi

Tradicinio stiliaus durys ir stalčių priekiai

TINGSRYD
Spalva / dizainas: juoda, medienos raštas.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė,
padengta melamino plėvele.

VEDDINGE
Spalva / dizainas: balta.
Medžiagos: dažyta medienos plaušų plokštė.

BODBYN
Spalva / dizainas: pilka.
Medžiagos: dažyta medienos plaušų plokštė.

BODBYN
Spalva / dizainas: balkšva.
Medžiagos: dažyta medienos plaušų plokštė.

Fasadai VEDDINGE suteiks jūsų virtuvei
šiuolaikiškumo, ji atrodys šviesesnė.
Puikiai dera su stiklinėmis durelėmis JUTIS.

Elegantiški tradicinio stiliaus fasadai BODBYN.
Švelni pilka spalva suteiks jūsų virtuvei
šiuolaikiško jaukumo.
Puikiai dera su grūdinto stiklo durelėmis
BODBYN.

Elegantiški tradicinio stiliaus fasadai BODBYN.
Balkšvai kreminė spalva suteiks virtuvei
šilumos, ji atrodys šviesesnė.
Puikiai dera su grūdinto stiklo durelėmis
BODBYN.

Fasadai TINGSRYD patiks norintiems įsirengti
šiuolaikišką, bet jaukią virtuvę.
Puikiai dera su stiklinėmis durelėmis JUTIS.

P40×A80 cm
P40×A80 cm

502.056.69

002.054.31

13 €

9€
P40×A80 cm

EKESTAD
Spalva / dizainas: ąžuolas.
Medžiagos: lakuotas ąžuolo lukštas ir lakuota
ąžuolo masyvinė mediena.
Fasadų EKESTAD briaunos yra iš masyvinės
medienos, o plokštės padengtos medienos
lukštu – tai laikui nepavaldus dizainas.
Virtuvė atrodys šviesesnė, erdvesnė.
Puikiai dera su grūdinto stiklo durelėmis
EKESTAD.
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002.882.14

30 €

HITTARP
Spalva / dizainas: balkšva.
Medžiagos: dažyta medienos plaušų plokštė.
Švelnios balkšvos spalvos fasadai HITTARP
primena tradicinio stiliaus rankų darbo
fasadus. Jie sukurs jaukaus užmiesčio stiliaus
virtuvės įspūdį.
Puikiai dera su grūdinto stiklo durelėmis
HITTARP.

P40×A80 cm

302.599.55

702.054.80

30 €

SÄVEDAL
Spalva / dizainas: balta.
Medžiagos: medienos plaušų plokštė,
padengta plėvele.
Su tradicinio stiliaus fasadais SÄVEDAL jūsų
virtuvė atrodys šviesesnė ir žaismingesnė.
Puikiai dera su grūdinto stiklo durelėmis
SÄVEDAL.
P40×A80 cm

P40×A80 cm
P40×A80 cm

502.210.37

402.930.01

15 €

18 €

30 €
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DURYS IR STALČIŲ PRIEKIAI

DURYS IR STALČIŲ PRIEKIAI

Tradicinio stiliaus durys ir stalčių priekiai

Durys ir stalčių priekiai blizgiu paviršiumi

LERHYTTAN
Spalva / dizainas: juodai beicuotas uosis.
Medžiagos: beicuotas uosio lukštas ir
beicuota uosio masyvinė mediena.

TORHAMN
Spalva / dizainas: uosis.
Medžiagos: skaidriai lakuotas uosio lukštas,
skaidriai lakuota uosio masyvinė mediena.

RINGHULT
Spalva / dizainas: blizgi šviesiai pilka.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė,
padengta blizgia plėvele.

RINGHULT
Spalva / dizainas: blizgi balta.
Medžiagos: medienos plaušų plokštė,
padengta blizgia plėvele.

Tradicinio dizaino fasadai LERHYTTAN iš
masyvinės medienos ir medienos lukšto
puikiai atrodys kaimiško stiliaus virtuvėje, kur
vyrauja jaukumas ir užmiesčio žavesys.
Puikiai dera su grūdinto stiklo durelėmis
LERHYTTAN.

Fasadai TORHAMN pasižymi natūraliai
medienai būdinga raštų ir atspalvių įvairove,
todėl kiekvienas – unikalus. Rinkdamiesi šiuos
fasadus, pasirinksite tradicinį stilių, kokybę ir
rankų darbo meistrystės įspūdį.
Puikiai dera su grūdinto stiklo durelėmis
TORHAMN.

Blizgūs fasadai RINGHULT tiks tiek
minimalistiniame interjere, tiek šeimos
su vaikais namuose. Jie patvarūs, nebijo
drėgmės, lengvai valomi.
Puikiai dera su stiklinėmis durelėmis JUTIS.

Fasadai RINGHULT suteiks jūsų virtuvei
šiuolaikiškumo. Lengva valyti.
Puikiai dera su stiklinėmis durelėmis JUTIS.

P40×A80 cm

003.560.57

P40×A80 cm

403.271.38

P40×A80 cm

302.050.95

30 €

30 €

34 €
P40×A80 cm

203.134.15

35 €

Durys ir stalčių priekiai blizgiu paviršiumi

Durys ir stalčių priekiai su įleistinėmis rankenėlėmis

KALLARP
Spalva / dizainas: blizgi pilkšva turkio spalva.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė,
padengta blizgia plėvele.

KALLARP
Spalva / dizainas: blizgi šviesiai žalia.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė,
padengta blizgia plėvele.

VOXTORP
Spalva / dizainas: riešutmedžio raštas.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė,
padengta plėvele.

VOXTORP
Spalva / dizainas: matinė balta.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė,
padengta plėvele.

Blizgūs fasadai KALLARP ypač tiks šiuolaikiško
stiliaus virtuvėje. Jie žavi paprastumu, įdomia
spalva.
Puikiai dera su stiklinėmis durelėmis JUTIS.

Blizgūs fasadai KALLARP ypač tiks šiuolaikiško
stiliaus virtuvėje. Jie žavi paprastumu, įdomia
spalva.
Puikiai dera su stiklinėmis durelėmis JUTIS.

Matiniai fasadai su įleistinėmis rankenomis
VOXTORP neužgoš erdvės virtuvėje, suteiks
jai šiuolaikiškumo ir elegantiško paprastumo.
Puikiai dera su stiklinėmis durelėmis JUTIS.

Matiniai fasadai su įleistinėmis rankenomis
VOXTORP neužgoš erdvės virtuvėje, suteiks
jai šiuolaikiškumo ir elegantiško paprastumo.
Puikiai dera su stiklinėmis durelėmis JUTIS.

P40×A80 cm
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603.227.57

22 €

P40×A80 cm

703.224.36

22 €

P40×A80 cm

803.104.66

23 €

P40×A80 cm

402.731.78

23 €
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DURYS IR STALČIŲ PRIEKIAI

DURYS IR STALČIŲ PRIEKIAI

Durys ir stalčių priekiai su įleistinėmis rankenėlėmis

Išskirtinio dizaino durelės
Kontrastingos, raštuotos, margintos durelės
suteiks jūsų virtuvei išskirtinumo. Jas sukūrėme

VOXTORP
Spalva / dizainas: blizgi šviesiai smėlinė.
Medžiagos: medienos plaušų plokštė,
padengta blizgia plėvele.

VOXTORP
Spalva / dizainas: blizgi balta.
Medžiagos: medienos plaušų plokštė,
padengta blizgia plėvele.

Blizgūs fasadai su įleistinėmis rankenomis
VOXTORP neužgoš erdvės virtuvėje, suteiks
jai šiuolaikiškumo ir elegantiško paprastumo.
Puikiai dera su stiklinėmis durelėmis JUTIS.

Blizgūs fasadai su įleistinėmis rankenomis
VOXTORP neužgoš erdvės virtuvėje, suteiks
jai šiuolaikiškumo ir elegantiško paprastumo.
Puikiai dera su stiklinėmis durelėmis JUTIS.

P40×A80 cm

503.211.50

34 €

P40×A80 cm

203.974.86

34 €

kaip virtuvinių baldų akcentą, todėl pasirinkimas
mažesnis nei įprastų durelių.

HERRESTAD
Spalva / dizainas: balta.
Medžiagos: medienos plaušų plokštė, padengta
melamino plėvele.

JÄRSTA
Spalva / dizainas: blizgi tamsiai mėlyna.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė, padengta
plėvele.

YTTERBYN
Spalva / dizainas: marga.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė, padengta
plėvele.

Briaunuotas durelių HERRESTAD paviršius
sukuria trimatį efektą ir šešėlių bei šviesos
žaismą. Derinkite su įprastomis durelėmis
kurdami šiuolaikiško stiliaus virtuvę, kad
suteiktų jai išraiškingumo.

Tamsiai mėlynos durelės JÄRSTA suteiks jūsų
virtuvei išskirtinumo ir žaismingumo.

Durelės YTTERBYN būna 6 dydžių ir 5 skirtingų
raštų; kiekvienas dydis turi numatytą jį dizainą.

P40×A80 cm

602.589.83

P40×A80 cm

303.954.96

30 €

P40×A80 cm

104.087.01

39 €

39 €

Stiklinės durelės JUTIS
Stiklinės durelės JUTIS tarsi chameleonai prisitaiko
prie įvairių kitų virtuvinių baldų fasadų. Idealiausia

jas derinti su durelėmis be stiklo. Parduodamos su
rankenėlėmis.

JUTIS
Spalva / dizainas: matinis stiklas, aliuminis.
Medžiagos: grūdintas stiklas ir aliuminis.

JUTIS
Spalva / dizainas: tamsintas stiklas, juoda.
Medžiagos: grūdintas stiklas ir aliuminis.

Modernaus dizaino durelės su aliumininiu rėmu ir matiniu stiklu.
Pasirinkus tinkamą apšvietimą, jos atrodys ypač gražiai ir
efektingai. Su rankenėle.

Tamsinto stiklo durelės JUTIS tobulai dera su kitokio stiliaus
virtuviniais fasadais. Puikus pasirinkimas, jei nenorite permatomų
durelių. Su rankenėle.

P40×A80 cm

102.058.31

25 €

P40×A80 cm

602.058.95

UDDEVALLA
Spalva / dizainas: antracito spalva.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė, padengta
plėvele.

Durelės su šviesos diodų apšvietimu
JORMLIEN, belaidis apšvietimo valdymas*
Spalva / dizainas: matinė balta.
Medžiagos: aliuminis ir plastikas.

Juodos matinės durelės UDDEVALLA, ant kurių
galima rašyti kreida: užrašyti patiekalo receptą,
pirkinių sąrašą, darbų sąrašą vaikams, ir pan.

Galima keisti spalvinę temperatūrą. Ji gali būti:
2200 kelvinų (šilta gelsva), 2700 kelvinų (šilta
balta), 4000 kelvinų (šalta balta). Papildomai
reikia įsigyti maitinimo laidą ANSLUTA,
atidarymo spustelėjus mechanizmus UTRUSTA ir
125 laipsnių lankstus UTRUSTA.

P40×A80 cm

103.456.76

18 €

25 €
P40×A80 cm,
12,5 W, 600 lm
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303.047.50

99 €
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Dengiamosios
plokštės, apdailos
juostos, cokoliai,
kojelės
Baigiamieji akcentai
Kurį stilių bepasirinktumėte – tradicinį su daug stalčių ir puošniomis
detalėmis ar modernų tiesų linijų minimalizmą – galite jį šiek tiek
patobulinti tam tikrais akcentais.
Sustiprinkite įspūdį derindami to paties stiliaus dengiamąsias plokštes,
apdailos juostas, kojeles ir cokolius. Arba žaiskite kontrastais ir tyčia
parinkite kitos spalvos stalčių priekius ar dureles.

Dengiamoji plokštė
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Dekoratyvinis cokolis

Apdailos juosta

Dekoratyvinis cokolis su
išpjova
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Dengiamosios plokštės
Dengiamoji plokštė montuojama spintelių eilės
pabaigoje, prie kraštinės spintelės. Jos dizainas gali
sutapti su baldų fasadais arba priešingai – išsiskirti.
Dengiamoji plokštė ASKERSUND, šviesaus uosio raštas.

Dydžiai (plotis × aukštis):

39×86 cm
39×106 cm
39×240 cm

603.318.46
103.318.44
803.318.45

9€
10 €
36 €

39×86 cm
39×106 cm
39×240 cm

102.344.28
302.210.62
902.210.64

17 €
23 €
47 €

62×80 cm
62×240 cm

003.318.49
203.318.48

15 €
46 €

62×80 cm
62×240 cm

102.210.63
502.210.61

29 €
60 €

Dengiamoji plokštė EKESTAD, ąžuolas.

Dengiamoji plokštė GREVSTA, nerūdijantis plienas.

Dydžiai (plotis × aukštis):

Dydžiai (plotis × aukštis):

Dydžiai (plotis × aukštis):

Dengiamoji plokštė BODBYN, pilka.

Dydžiai (plotis × aukštis):

Dengiamoji plokštė TORHAMN, uosis.

Dengiamoji plokštė TINGSRYD, juoda, medienos raštas.
39×86 cm
39×106 cm
39×240 cm

202.344.42
002.056.95
702.056.92

12 €
18 €
36 €

39×80 cm
39×100 cm
39×240 cm

803.134.03
203.134.01
003.134.02

25 €
30 €
55 €

62×80 cm
62×240 cm

502.056.93
302.056.94

18 €
49 €

61×80 cm
61×240 cm

103.134.06
303.134.05

30 €
90 €

Dengiamoji plokštė VOXTORP, riešutmedžio raštas.

Dengiamoji plokštė VOXTORP, blizgi šviesiai smėlinė.

Dydžiai (plotis × aukštis):

Dydžiai (plotis × aukštis):

39×86 cm
39×106 cm
39×240 cm

103.104.55
603.104.53
403.104.54

19 €
22 €
55 €

39×86 cm
39×106 cm
39×240 cm

803.211.39
203.211.37
003.211.38

26 €
30 €
62 €

62×80 cm
62×240 cm

503.104.58
703.104.57

27 €
62 €

62×80 cm
62×240 cm

003.211.43
203.211.42

30 €
84 €

Dydžiai (plotis × aukštis):

39×86 cm
39×106 cm
39×240 cm

502.882.02
302.881.99
702.882.01

17 €
23 €
47 €

62×80 cm
62×240 cm

802.882.05
102.882.04

29 €
60 €

39×80 cm
39×100 cm

502.34.431
102.058.88

29 €
31 €

62×80 cm

902.058.89

31 €

Dengiamoji plokštė UDDEVALLA, antracito spalvos.
Dydžiai (plotis × aukštis):
62×240 cm

603.493.23

70 €

Dengiamoji plokštė KALLARP, blizgi šviesiai žalia.

Dengiamoji plokštė HITTARP, balkšva.

Dydžiai (plotis × aukštis):

Dydžiai (plotis × aukštis):
39×84 cm
39×104 cm
39×240 cm

902.599.43
302.599.41
102.599.42

20 €
25 €
39 €

39×86 cm
39×106 cm
39×240 cm

003.224.25
503.224.23
303.224.24

12 €
15 €
45 €

62×80 cm
62×240 cm

202.599.46
402.599.45

22 €
59 €

62×80 cm
62×240 cm

203.224.29
403.224.28

18 €
55 €

Dengiamosios plokštės FÖRBÄTTRA
Dengiamosios plokštės FÖRBÄTTRA puikiai dera su
baltais baldų fasadais. Derinkite prie fasadų spalvos
ir blizgumo.

Dengiamoji plokštė KALLARP, blizgi pilkšva turkio.

Dengiamoji plokštė KUNGSBACKA, antracito spalva.

Dydžiai (plotis × aukštis):

Dydžiai (plotis × aukštis):

39×86 cm
39×106 cm
39×240 cm

003.227.03
403.227.01
203.227.02

12 €
15 €
45 €

39×83 cm
39×103 cm
39×240 cm

803.373.24
203.373.22
003.373.23

17 €
20 €
45 €

62×80 cm
62×240 cm

703.227.09
903.227.08

18 €
55 €

62×80 cm
62×240 cm

103.373.27
303.373.26

23 €
62 €

Dengiamoji plokštė LERHYTTAN, juodai beicuotas uosis.
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Dengiamoji plokštė FÖRBÄTTRA, matinė balta.

Dydžiai (plotis × aukštis):

Dydžiai (plotis × aukštis):

39×86 cm
39×106 cm
39×220 cm

303.974.76
803.974.74
503.974.75

17 €
23 €
47 €

39×86 cm
39×106 cm
39×240 cm

604.176.61
004.176.59
804.176.60

19 €
22 €
55 €

62×80 cm
62×240 cm

703.974.79
903.974.78

29 €
60 €

62×80 cm
62×240 cm

004.176.64
204.176.63

27 €
62 €

Dengiamoji plokštė FÖRBÄTTRA, balkšva.

Dengiamoji plokštė RINGHULT, blizgi šviesiai pilka.

Dydžiai (plotis × aukštis):

Dengiamoji plokštė FÖRBÄTTRA, blizgi balta.

Dengiamoji plokštė FÖRBÄTTRA, balta.

Dydžiai (plotis × aukštis):

Dydžiai (plotis × aukštis):

Dydžiai (plotis × aukštis):

39×85 cm
39×105 cm
39×240 cm

303.560.46
103.560.85
503.560.45

22 €
25 €
50 €

39×86 cm
39×106 cm
39×240 cm

703.271.27
103.271.25
903.271.26

17 €
23 €
47 €

39×86 cm
39×106 cm
39×240 cm

402.344.36
302.057.26
102.057.27

22 €
24 €
46 €

39×86 cm
39×106 cm
39×240 cm

102.978.83
502.978.81
302.978.82

22 €
24 €
46 €

62×80 cm
62×240 cm

103.560.90
303.560.89

30 €
75 €

62×80 cm
62×240 cm

103.271.30
303.271.29

29 €
60 €

62×80 cm
62×240 cm

902.057.28
502.057.25

19 €
45 €

62×80 cm
62×240 cm

402.978.86
602.978.85

19 €
45 €
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Apdailos juostos
Apdailos (dekoratyvinės) juostos – baigiamasis
virtuvės komplekto akcentas. Jų būna įvairaus
dizaino, todėl galime pasiūlyti derančių prie
visų mūsų baldų fasadų. Naudokite jas kaip
papuošimą arba pritvirtinkite šviestuvams ir

Stačiakampė apdailos juosta
ASKERSUND, šviesaus uosio raštas.
221×6 cm

803.318.50

12 €

Dekoratyvinė apdailos juosta BODBYN,
pilka.
221×6 cm

602.210.65

16 €

Dekoratyvinė apdailos juosta BODBYN,
balkšva.
221×6 cm

804.177.59

16 €

Stačiakampė apdailos juosta EKESTAD,
ąžuolas.
221×6 cm

602.882.06

20 €

Užapvalinta apdailos juosta KALLARP,
blizgi pilkšva turkio.
221×6 cm

703.227.14

18 €

Užapvalinta apdailos juosta KALLARP,
blizgi šviesiai žalia.
221×6 cm

003.224.30

18 €

jų laidams paslėpti. Šias juostas galite tvirtinti
įvairiai: po sieninėmis spintelėmis, spintelių viršuje
kaip atbrailą, aplink visą perimetrą arba tarp
dengiamųjų plokščių.

Dekoratyvinė apdailos juosta
LERHYTTAN, juodai beicuotas uosis.
221×4,3 cm

903.560.91

30 €

Užapvalinta apdailos juosta
RINGHULT, blizgi šviesiai pilka.
221×6 cm

903.271.31

15 €

Dekoratyvinė apdailos juosta
SÄVEDAL, balta.
221×6 cm

404.177.56

16 €

Stačiakampė apdailos juosta
TINGSRYD, juoda, medienos raštas.
221×6 cm

702.082.71

12 €

Dekoratyvinė apdailos juosta
TORHAMN, uosis.
221×2,9 cm

903.134.07

22 €

Užapvalinta apdailos juosta VOXTORP,
blizgi šviesiai smėlinė.
221×6 cm

803.211.44

22 €

Užapvalinta apdailos juosta VOXTORP,
riešutmedžio raštas.
221×6 cm

303.104.59

17 €

Dekoratyvinė apdailos juosta
KUNGSBACKA, antracito spalvos.
221×2,8 cm

24

903.373.28

19 €
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Apdailos juostos
Apdailos juostos FÖRBÄTTRA
Apdailos (dekoratyvinės) juostos FÖRBÄTTRA
puikiai tinka su baltais fasadais. Derinkite jas pie
fasadų atspalvio ir blizgumo.
Užapvalinta apdailos juosta
FÖRBÄTTRA, blizgi balta.
221×6 cm

503.974.80

25 €

Užapvalinta apdailos juosta
FÖRBÄTTRA, matinė balta.
221×6 cm

704.176.65

17 €

Užapvalinta apdailos juosta
FÖRBÄTTRA, balkšva.
221×6 cm

702.069.60

16 €

Užapvalinta apdailos juosta
FÖRBÄTTRA, balta.
221×6 cm

202.978.87

16 €

Dekoratyvinė apdailos
juosta BODBYN
I221×A6 cm, pilka.
602.210.65

16 €
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Cokoliai ir kojelės
Baldams nuo grindų pakelti naudokite kojeles, o
tarpui tarp grindų ir spintelių uždengti – cokolius.

ASKERSUND, šviesaus uosio raštas.

EKESTAD, ąžuolas.

Cokolis, 220×8 cm.

Cokolis, 220×8 cm.

GREVSTA, nerūdijantis plienas.

KALLARP, blizgi pilkšva turkio.

Cokolis, 220×8 cm.

Cokolis, 220×8 cm.

BODBYN, pilka.

903.318.78

Cokolis, 220×8 cm.
302.807.73

Dekoratyvinis cokolis, 220×8 cm.
10 €

502.613.06

16 €

Dekoratyvinis cokolis su išpjova,
66×8 cm.
102.930.74

16 €

10 €

302.881.80

10 €

402.057.21

10 €

303.228.34

10 €

KALLARP, blizgi šviesiai žalia.

KUNGSBACKA, antracito spalva.

RINGHULT, blizgi šviesiai pilka.

TINGSRYD, juoda, medienos raštas.

Cokolis, 220×8 cm.

Cokolis, 220×8 cm.

Cokolis, 220×8 cm.

Cokolis, 220×8 cm.

Kojelės, 2 vnt., 8 cm.
102.613.08

15 €

LERHYTTAN, juodai beicuotas uosis.

703.224.55

10 €

TORHAMN, uosis.
Cokolis, 220×8 cm.
403.560.84

Dekoratyvinis cokolis, 220×3,5 cm.
10 €

803.978.03

30 €

Kojelės dekoratyviniam cokoliui,
2 vnt.
103.978.06

15 €

10 €

603.271.56

10 €

VOXTORP, blizgi šviesiai smėlinė.

VOXTORP, riešutmedžio raštas.

Cokolis, 220×8 cm.

Cokolis, 220×8 cm.

402.807.82

10 €

Kampinės kojelės dekoratyviniam
cokoliui, 2 vnt.
204.032.27

15 €

Cokolis, 220×8 cm.
403.134.43
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703.373.53

10 €

703.211.68

10 €

603.104.86

10 €
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Cokoliai ir kojelės
Cokoliai ir kojelės FÖRBÄTTRA
Cokoliai ir kojelės FÖRBÄTTRA puikiai dera su
baltais fasadais. Derinkite pagal turimų fasadų
atspalvį ir blizgumą.
FÖRBÄTTRA, balkšva.

Cokolis, 220×8 cm.
602.807.76

Dekoratyvinis cokolis, 220×8 cm.
10 €

302.613.07

16 €

Dekoratyvinis cokolis su išpjova,
66×8 cm.
402.930.77

FÖRBÄTTRA, balta.

FÖRBÄTTRA blizgi balta.

FÖRBÄTTRA matinė balta.

Cokolis, 220×8 cm.

Cokolis, 220×8 cm.

Cokolis, 220×8 cm.

403.275.05

10 €

703.975.06

10 €

504.176.66

16 €

Kojelės, 2 vnt., 8 cm.
12 €

902.613.09

10 €

Kojelės
Kojelės METOD,4 vnt., 8 cm. Papildomai
galite įsigyti cokolį.
402.055.99

3€

Kojelės CAPITA, 4 vnt., 8 cm.
Nerūdijantis plienas
Balta

302.443.46
402.443.41

Kojelės LIMHAMN,2 vnt., 28×35 cm.
Nerūdijantis plienas

702.461.74

22 €

Atraminė kojelė LIMHAMN, 28×35 cm.
6€
5€

Nerūdijantis plienas

102.461.72

17 €

Kojelės UTBY, 2 vnt., 8 cm.
Nerūdijantis plienas

902.443.34

8€

Kojelės LIMHAMN, 2 vnt.
A28×G35 cm, nerūdijantis plienas.
702.461.74

22 €
30
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Apšvietimas
Šviesesnei virtuvei
Tinkamas apšvietimas – labai svarbus virtuvėje. Štai kodėl siūlome net
kelias įmontuojamųjų šviestuvų serijas, pritaikytas mūsų spintelėms.
Visi jie su šviesos diodais, kurie sunaudoja iki 85 proc. mažiau
elektros energijos ir šviečia 20 kartų ilgiau už kaitinamąsias lemputes.
Įmontuojamieji šviestuvai pagyvins virtuvės baldų komplektą, apšvies
stalviršį, o įrankiai stalčiuose visada bus matomi.
Kad virtuvėje būtų dar jaukiau ir patogiau, įjungti / išjungti apšvietimą
ar keisti jo ryškumą galite belaidžiu šviesos ryškumo reguliatoriumi
TRÅDFRI. O su tinklų sietuvu ir išmaniąja programėle TRÅDFRI tą
padarysite tiesiog savo telefono ekrane. Tai – išmanusis IKEA apšvietimas.

VIRTUVĖS ĮRENGIMAS

Galime įrengti virtuvės apšvietimą už jus – tai įskaičiuota į
montavimo paslaugos kainą. Daugiau 4 p.

Stalčių šviestuvai
palengvina virtuvinių įrankių
paiešką. Šviesa automatiškai
įsijungia ir išsijungia
darinėjant stalčius.

32

Stalviršio šviestuvai
apšviečia darbastalį ir leidžia
patogiai ir saugiai atlikti
ruošos darbus, gaminti valgį.

Taškiniai šviestuvai
skleidžia sutelktą šviesą,
puikiai pašviečia nedidelius plotus. Tinka įrengti
spintelėse su stiklinėmis
durimis.

Spintelių šviestuvai
išryškina dureles ir jaukiai
apšviečia visą virtuvę.
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APŠVIETIMAS

APŠVIETIMAS

Serija OMLOPP

Spintelių šviestuvai
Kiekvienas kompaktiško dizaino šviestuvas OMLOPP
turi atskirą laidą, jungiamą prie šviesos diodų
transformatoriaus, todėl juos ypač lengva įrengti.

Spintelių šviestuvai išryškina virtuvinio komplekto
dureles, jaukiai apšviečia virtuvę. Visi šviestuvai
URSHULT, LINDSHULT ir FORMAT yra su elektros
energiją taupančiais šviesos diodais ir gali būti
valdomi belaidžiu būdu.

Šviesos diodų juosta stalčiams OMLOPP. Puikiai apšviečia stalčius,
todėl nebūtina jungti pagrindinio apšvietimo. Paprasta įrengti, nereikia
elektriko pagalbos. Šviesa automatiškai įsijungia ir išsijungia darinėjant
stalčius. Papildomai reikia įsigyti šviesos diodų transformatorių TRÅDFRI ir
maitinimo laidą FÖRNIMMA.

Stalviršinis šviesos diodų šviestuvas OMLOPP. Kompaktiško dydžio,
paprasta priderinti prie įvairių spintelių. Papildomai reikia įsigyti šviesos
diodų transformatorių TRÅDFRI ir maitinimo laidą FÖRNIMMA. Švies
apytiksliai 25 000 val. Skleidžiamos šviesos ryškumas keičiamas naudojant
belaidį šviesos ryškumo reguliatorių ir tinklų sietuvą TRÅDFRI (parduodami
atskirai).

20 €

Aliuminio spalvos

36 cm, 1,5 W, 60 lm

402.452.27

Aliuminio spalvos

56 cm, 1,5W, 60 lm

002.452.29

25 €

Aliuminio spalvos

76 cm, 3,0 W, 120 lm

802.452.30

30 €

Taškinis šviesos diodų šviestuvas OMLOPP. Ypač tinka nedideliems
plotams apšviesti, pavyzdžiui, spintelėms iš vidaus. Papildomai reikia įsigyti
šviesos diodų transformatorių TRÅDFRI ir maitinimo laidą FÖRNIMMA.
Skleidžiamos šviesos ryškumas keičiamas naudojant belaidį šviesos
ryškumo reguliatorių ir tinklų sietuvą TRÅDFRI (parduodami atskirai).
Galima įrengti ant baldo arba įmontuoti. Ø 6,8 cm.

Baltas

40 cm, 4,1 W, 250 lm

302.452.18

20 €

Aliuminio spalvos

1,4 W, 65 lm

502.329.60

12 €

Baltas

60 cm, 5,4 W, 375 lm

302.452.23

25 €

Juodas

1,4 W, 65 lm

202.771.82

12 €

Balta

80 cm, 7,4 W, 500 lm

102.452.24

30 €

Baltas

1,4 W, 65 lm

702.451.79

12 €

Spintelės šviesos diodų šviestuvas URSHULT. Ypač tinka nedideliems
plotams apšviesti. Papildomai reikia įsigyti šviesos diodų transformatorių
TRÅDFRI ir maitinimo laidą FÖRNIMMA. Skleidžiamos šviesos ryškumas
keičiamas naudojant belaidį šviesos ryškumo reguliatorių ir tinklų sietuvą
TRÅDFRI (parduodami atskirai).
Nikeliuotas

2 W, 100 lm

302.604.02

15 €

Spintelės šviesos diodų šviestuvas FORMAT. Ypač tinka nedideliems
plotams apšviesti. Papildomai reikia įsigyti šviesos diodų transformatorių
TRÅDFRI ir maitinimo laidą FÖRNIMMA. Skleidžiamos šviesos ryškumas
keičiamas naudojant belaidį šviesos ryškumo reguliatorių ir tinklų sietuvą
TRÅDFRI (parduodami atskirai).
Nikeliuotas

2 W, 100 lm

302.603.84

15 €

Serija STRÖMLINJE
Grakštaus dizaino šviestuvus STRÖMLINJE
įrengsite be laidų, nes dalys tarpusavyje
tiesiogiai sujungiamos dviem mažomis jungtimis.
Reguliuojamas šviesos ryškumas leidžia apšviesti
darbastalį tiek, kiek reikia.

Spintelės šviesos diodų šviestuvas LINDSHULT. Ypač tinka
nedideliems plotams apšviesti. Papildomai reikia įsigyti šviesos diodų
transformatorių TRÅDFRI ir maitinimo laidą FÖRNIMMA. Skleidžiamos
šviesos ryškumas keičiamas naudojant belaidį šviesos ryškumo reguliatorių
ir tinklų sietuvą TRÅDFRI (parduodami atskirai).
Nikeliuotas

2 W, 80 lm

102.604.36

15 €

Stalviršinis šviesos diodų šviestuvas STRÖMLINJE. Paprasta
priderinti prie spintelių ir lengva įrengti. Papildomai reikia įsigyti šviesos
diodų transformatorių TRÅDFRI ir maitinimo laidą FÖRNIMMA. Skleidžiamos
šviesos ryškumas keičiamas naudojant belaidį šviesos ryškumo reguliatorių
ir tinklų sietuvą TRÅDFRI (parduodami atskirai).

34

Baltas

20 cm, 3 W, 170 lm

903.339.95

19,19 €

Baltas

40 cm, 5 W, 300 lm

803.430.42

39,99 €

Baltas

60 cm, 8 W, 500 lm

003.430.41

59,99 €
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Serija TRÅDFRI

Durelės JORMLIEN

Su tinklų sietuvu TRÅDFRI galite valdyti visus į
vieną grandinę sujungtus šviesos diodų šviestuvus
balsu arba mobiliąja programėle.
Reguliuokite šviesą pagal poreikius ir nuotaiką,
išbandykite kitus išmaniojo apšvietimo būdus.

LED durelių JORMLIEN skleidžiamos šviesos
ryškumą galite keisti pagal nuotaiką ir užsiėmimus:
rinktis šiltą šviesą vakarieniaudami, šaltesnę ir
ryškesnę – dirbdami ar mokydamiesi. Su tinklų
sietuvu ir išmaniąja programėle TRÅDFRI visa tai
padarysite savo telefono ekrane.

Belaidis šviesos ryškumo reguliatorius TRÅDFRI. Belaidžiu šviesos
ryškumo reguliatoriumi galėsite valdyti iki 10 šviesos šaltinių iš karto:
keisti šviesos ryškumą, įjungti ir išjungti.
Baltas

Durelės JORMLIEN su šviesos diodų apšvietimu, belaidis valdymas.
Galima keisti spalvinę temperatūrą. Ji gali būti: 2200 kelvinų (šilta šviesa),
2700 kelvinų (šilta balta), 4000 kelvinų (šalta balta). Papildomai reikia
įsigyti maitinimo laidą ANSLUTA ir 125 laipsnių lankstus UTRUSTA.
P40×A80 cm

12,5 W, 600 lm

303.047.50

003.478.31

Maitinimo laidas ANSLUTA. Skirtas 1–10 šviestuvų prijungimui prie
elektros tinklo. Visus vienu metu įjungsite ir išjungsite laido jungikliu.
Baltas.
4€

403.378.06

29,99 €

9,99 €

Šviesos diodų transformatorius TRÅDFRI. Papildomai reikia įsigyti
maitinimo laidą FÖRNIMMA. Galima naudoti su belaidžiu šviesos ryškumo
reguliatoriumi ir tinklų sietuvu TRÅDFRI.
Iki 10 W

503.561.87

15 €

Iki 30 W

603.426.56

25 €

Tarpinis jungiamasis laidas ANSLUTA. Skirtas keliems šviestuvams
tarpusavyje sujungti. Toks šviestuvų derinys veikia įjungus į vienintelį
elektros lizdą. Baltas.
Ilgis 0,7 m

601.168.99

3€

Ilgis 2 m

501.167.29

5€

Maitinimo laidas FÖRNIMMA. Reikalingas 1–10 šviestuvų prijungimui
prie elektros tinklo. Visus vienu metu įjungsite ir išjungsite laido jungikliu.
Ilgis 3,5 m
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503.522.74

99 €

Baltas

501.165.93

Baltas

9,99 €

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

Ilgis 3,5 m

Nuotolinio valdymo įtaisas TRÅDFRI. Turėdami nuotolinio valdymo
įtaisą TRÅDFRI, galėsite reguliuoti apšvietimą per atstumą.

503.946.98

4€

Tarpinis jungiamasis laidas FÖRNIMMA. Skirtas keliems šviestuvams
tarpusavyje sujungti. Toks šviestuvų derinys veikia įjungus į vienintelį
elektros lizdą.
Ilgis 0,7 m

903.947.00

3€

Ilgis 2 m

303.946.99

5€
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Stalviršiai
Virtuvė yra namų širdis ir šeimos traukos centras, tad svarbu ne tik kaip ji atrodo,
bet ir kaip joje jaučiatės. Nors rinkdamiesi virtuvės baldus daugiausia dėmesio
skiriate baldų fasadams, ne ką mažesnis vaidmuo tenka stalviršiui.
Ir, žinoma, funkcionalumas – nes svarbi ne vien graži išvaizda. Norint išsirinkti
praktišką ir funkcionalų stalviršį, būtina atsižvelgti į kelis dalykus: savo gyvenimo
būdą ir mėgstamą interjero stilių, stalviršio patvarumą, kainą ir kokios priežiūros
jam reikės, nes stalviršių paviršiams būdingos įvairios savybės, skiriasi jų
atsparumas drėgmei, karščiui ir dėvėjimuisi.

Kaip išsirinkti stalviršį?
01

02

03

Kokio dydžio jūsų
biudžetas? Stilinga
virtuvė neprivalo
kainuoti daug. Pas mus
kiekvienas gali įsigyti
stalviršių pagal savo
galimybes.

Kokias medžiagas
rinktis? Galvodami
apie medžiagas
apsvarstykite, kokio
tvirtumo stalviršio jums
reikia, kiek laiko turėsite
jam prižiūrėti ir kaip jis
įsilies į bendrą virtuvės
interjerą.

Kokį virtuvės stilių
kuriate? Galite rinktis iš
kelių spalvų, skirtingo
rašto ir storio stalviršių.

Pagaminti ilgam

25
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Visiems stalviršiams
taikome 25 metų garantiją.
Daugiau 96 p.

Tikrindami stalviršių kokybę sukuriame realias
naudojimo sąlygas atitinkančias situacijas: apliejame
skysčiais, aliejumi, veikiame juos garais ir karščiu,
tikriname atsparumą smūgiams ir įbrėžimams. Tik
įsitikinę, kad stalviršiai sėkmingai išlaikė bandymus,
patvirtiname jų kokybę ir taikome garantiją.

Medžiagos
Laminatas

Mediena

Laminuoti stalviršiai yra tvirti, lengvai prižiūrimi ir
palyginti nebrangūs. Jų būna įvairių spalvų ir raštų.
Ant paviršiaus išlietus skysčius ir riebalų dėmes
paprasta nuvalyti, o stalviršio išvaizda laikui bėgant
nekinta.

Mediniai stalviršiai su jiems būdinga natūralių
spalvų ir raštų įvairove suteiks jaukumo ir
išskirtinumo bet kuriai virtuvei. Kiekvieno stalviršio
spalva ir tekstūra unikali dėl skirtingo amžiaus
medienos, jie tvirti ir ilgaamžiški. Prireikus
atnaujinti užteks pašveisti švitriniu popieriumi ir
apdoroti medienai skirta priemone.
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Laminuoti 2,8 cm storio stalviršiai
Didelis spalvų ir raštų pasirinkimas.
Prireikus laminuotą stalviršį galima patrumpinti,
kiek reikia, ir uždengti kraštus rinkinyje esančiomis
apdailos juostelėmis.

Stalviršis EKBACKEN, betono raštas, gylis
63,5 cm.
I186×S2,8 cm
I246×S2,8 cm

Stalviršis LILLTRÄSK, baltas, gylis 63,5 cm.

I186×S2,8 cm
I246×S2,8 cm

502.427.23
902.427.21

29 €
39 €

Stalviršis EKBACKEN, dvipusis, šviesiai pilkas,
baltos briaunos, gylis 63,5 cm.
I186×S2,8 cm
I246×S2,8 cm

402.913.42
202.913.43

39 €
49 €

Stalviršis EKBACKEN, uosio raštas, gylis
63,5 cm.
I186×S2,8 cm
I246×S2,8 cm
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503.376.17
903.376.20

Stalviršis EKBACKEN, dvipusis, baltas, baltos
briaunos, gylis 63,5 cm.
I186×S2,8 cm
I246×S2,8 cm

402.913.42
202.913.43

39 €
49 €

Stalviršis EKBACKEN, šviesiai pilkas, akmens
raštas, gylis 63,5 cm.
I186×S2,8 cm
I246×S2,8 cm

903.356.40
303.356.43

39 €
49 €

Stalviršis EKBACKEN, šviesaus ąžuolo raštas,
gylis 63,5 cm.
39 €
49 €

I186×S2,8 cm
I246×S2,8 cm

802.752.17
702.752.27

39 €
49 €

Stalviršis EKBACKEN, baltas, marmuro raštas,
gylis 63,5 cm.
I186×S2,8 cm
I246×S2,8 cm

703.356.22
003.356.25

39 €
49 €

203.356.48
603.356.51

Stalviršis EKBACKEN, tamsiai pilkas, marmuro
raštas, gylis 63,5 cm.
39 €
49 €

I186×S2.8 cm
I246×S2.8 cm

403.971.69
403.971.74

39 €
49 €

Stalviršis EKBACKEN, juodas, akmens raštas,
gylis 63,5 cm.
I186×S2,8 cm

302.743.62

39 €

I246×S2,8 cm

902.743.64

49 €

Stalviršis EKBACKEN, matinė antracito spalva,
gylis 63,5 cm.
I186×S2.8 cm
I246×S2.8 cm

004.090.13
104.090.17

59 €
69 €

Stalviršis EKBACKEN, šviesiai pilkas, betono
raštas, gylis 63,5 cm.
I186×S2,8 cm
I246×S2,8 cm

303.954.39
503.954.43

39 €
49 €

Stalviršis EKBACKEN, tamsaus ąžuolo raštas,
gylis 63,5 cm.
I186×S2,8 cm
I246×S2,8 cm

902.752.26
802.752.22

39 €
49 €
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Laminuoti 3,8 cm storio stalviršiai
Didelis spalvų ir raštų pasirinkimas.
Prireikus laminuotą stalviršį galima patrumpinti,
kiek reikia, ir uždengti kraštus rinkinyje esančiomis
apdailos juostelėmis.

Stalviršis SÄLJAN, baltas, gylis 63,5 cm.

I186×S3,8 cm
I246×S3,8 cm

502.022.08
602.022.17

Stalviršis HÄLLESTAD, dvipusis, baltas,
metalo spalvos briaunos, gylis 63,5 cm.
45 €
59 €

I186×S3,8 cm
I246×S3,8 cm

902.269.00
302.269.03

Stalviršis SÄLJAN, baltas, akmens raštas, gylis
63,5 cm.
59 €
79 €

I186×S3,8 cm
I246×S3,8 cm

502.830.54
202.830.55

45 €
59 €

Stalviršis SÄLJAN
I186×G63,5 cm, juodas,
akmens raštas. 702.022.07

45 €
Stalviršis SÄLJAN, šviesiai pilkas, akmens
raštas, gylis 63,5 cm.
I186×S2,8 cm
I246×S2,8 cm

503.972.01
603.972.05

Stalviršis HÄLLESTAD, dvipusis, aliuminio
spalvos, metalo spalvos briaunos, gylis 63,5 cm.
45 €
59 €

I186×S3,8 cm
I246×S3,8 cm

902.269.00
302.269.03

59 €
79 €

Stalviršis SÄLJAN, juodas, marmuro raštas,
gylis 63,5 cm.
I186×S3,8 cm
I246×S3,8 cm

203.356.86
003.356.87

45 €
59 €

Stalviršis SÄLJAN, juodas, akmens raštas,
gylis 63,5 cm.
I186×S3,8 cm
I246×S3,8 cm
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702.022.07
702.022.12

45 €
59 €
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Medienos rūšys

Mediniai 3,8 cm storio stalviršiai

Uosis

Tvirti natūralios medienos stalviršiai neabejotinai
suteiks jūsų virtuvei jaukumo ir išskirtinumo.
Sendamas medinis stalviršis nepraras grožio, o
tinkamai prižiūrimas puikiai atrodys ilgus metus
(retkarčiais reikės jį pašveisti švitriniu popieriumi ir
apdoroti medienai skirtomis priemonėmis).
Mediniai stalviršiai gaminami iš medienos drožlių
plokščių, padengtų 3 mm storio viršutiniu natūralios

Uosio mediena šviesi ir dailiai raštuota. Ji
kieta, tvirta, bet elastinga, ir labai tinka
apdailai. Interjere kuria natūralumo ir
vientisumo įspūdį. Laikui bėgant uosis
tamsėja.

Beržas

Šiai medienai būdingas smulkus medienos
raštas ir šviesi spalva, ji subtiliai žvilga.
Laikui bėgant tamsėja. Dažnai ši mediena
būna su šakų žymėmis, todėl dirbiniams
būdinga išskirtinė išvaizda.

Bukas

Kieta, tvirta, lygaus rašto mediena,
dažniausiai naudojama baldams ir
stalviršiams gaminti. Dėl saulės šviesos
poveikio laikui bėgant šviesiai raudono
atspalvio mediena gali tapti rausvai ruda.

Stalviršis PINNARP, uosis, gylis 63,5 cm.

Ąžuolas

Labai kieta, tvirta ir patvari mediena. Jai
būdingas aiškiai matomas raštas ir spalva,
varijuojanti nuo šviesiai rudos iki sodrios
rausvai rudos. Laikui bėgant tamsėja ir
natūraliai gražėja.

Riešutmedis

Palyginti sunki, kieta ir elastinga mediena.
Jos ypatinga spalva ir raštas padės
sukurti jaukų virtuvės interjerą. Itin daug
atspalvių: nuo šviesiai rusvos iki juodojo
šokolado rudos, būdingas dekoratyvus,
vingiuotas raštas. Laikui bėgant šviesėja.

medienos sluoksniu, ir atrodo taip pat gražiai, kaip
pagaminti iš masyvinės medienos. Taikydami tokį
gamybos būdą, galime pasiūlyti didesnę dizainų
įvairovę ir tausojame gamtinius išteklius, nes
sunaudojame mažiau medienos. Šiuos stalviršius
itin lengva prižiūrėti, jie atsparesni drėgmei.
Įsigijus galima parsivežti tą pačią dieną.

I186×S3,8 cm
I246×S3,8 cm

003.722.98
003.723.02

Stalviršis KARLBY, beržas, gylis 63,5 cm.

129 €
169 €

I186×S3,8 cm
I246×S3,8 cm

103.351.87
003.351.97

89 €
109 €

Stalviršis MÖLLEKULLA, ąžuolas, gylis
63,5 cm.

Stalviršis KARLBY, ąžuolas, gylis 63,5 cm.

I186×S3,8 cm

703.351.89

99 €

I246×S3,8 cm

603.351.99

119 €

I186×S3,8 cm
I246×S3,8 cm

702.992.47
502.992.48

Stalviršis KARLBY, bukas, gylis 63,5 cm.

I186×S3,8 cm
I246×S3,8 cm

503.351.85
403.351.95

89 €
109 €

Stalviršis SKOGSÅ, ąžuolas, gylis 63,5 cm.

129 €
159 €

I186×S3,8 cm
I246×S3,8 cm

803.829.86
003.829.90

149 €
179 €

Medienos alyva BEHANDLA, vidaus darbams.
Saugo medinius paviršius nuo aplinkos poveikio,
suteikia jiems blizgumo.
750 ml

500.703.78

5€

Stalviršis KARLBY, riešutmedis, gylis 63,5 cm.

I186×S3,8 cm
I246×S3,8 cm
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303.351.91
003.352.01

109 €
139 €

Stalviršis BARKABODA, riešutmedis, gylis
63,5 cm.
I186×S3,8 cm
I246×S3,8 cm

903.314.68
503.314.70

149 €
179 €
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Stalviršių priedai

Stalviršio atrama FIXA. Stabilizuoja ir sutvirtina įrengtą stalviršį.

Galvanizuotas plienas

702.746.28

Apsauginis bortelis FIXA. Papildoma apsauga nuo drėgmės. Tvirtinamas
po stalviršiu virš indaplovės, orkaitės.

3€

Stalviršio jungiamoji juosta FIXA. Neleidžia vandeniui patekti tarp
stalviršių.

63,5×1×1,8 cm
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303.392.88

3€

Chromuotas plastikas

043.750.85

8€

Stalviršis BARKABODA
Riešutmedis, gylis 63,5 cm.
903.314.68

149 €
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Sieninės
plokštės
Praktiškas pasirinkimas
Sieninėmis plokštėmis lengvai ir greitai atnaujinsite virtuvę.
Jos dailiai pratęsia stalviršį, papildydamos bendrą virtuvės vaizdą,
saugo sienas nuo tykštančio vandens, maisto dėmių, jas lengva
valyti.

Sieninės plokštės

Sieninė plokštė negali tęstis amžinai! Kur ji sustos, priklauso tik nuo
jūsų: tvirtinkite nuo sienos iki sienos, užbaikite ties paskutine sienine
spintele ar tęskite iki pat lubų, jei virš plautuvės ir viryklės nėra
spintelių.

Medžiagos
Laminatas
Nuo laminuotos plokštės paprasta pašalinti skysčių ir riebalų dėmes,
jos išvaizda laikui bėgant nekinta. Galima montuoti ant sienos už
stalviršio, plautuvių ir viryklių / kaitlenčių, išskyrus dujines.

Dvipusė sieninė plokštė LYSEKIL, balta ir
šviesiai pilka, betono raštas.
I120×A55 cm

803.963.99

25 €

Sieninės plokštės tvirtinimo skersinis
LYSEKIL, aliuminis.
I120×55,4 cm
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803.351.17

15 €

Dvipusė sieninė plokštė LYSEKIL, žalvario ir
nerūdijančio plienos spalvos.
I120×A55 cm

203.351.20

35 €

Dvipusė sieninė plokštė LYSEKIL, baltas
marmuro raštas ir marga.
I120×A55 cm

903.971.62

29 €

Sieninės plokštės LYSEKIL įrengimas nereikalauja
jokių ypatingų žinių ar įgūdžių: tereikia atpjauti
reikiamo ilgio ir pritvirtinti pagal instrukcijas.
Įsigijus galima parsivežti tą pačią dieną.
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Plautuvės
Lankomiausia virtuvės vieta
Plautuvė ir stalviršis aplink ją yra vieta, kur virtuvėje lankomės dažniausiai.
Čia ruošiame maistą, plauname daržoves, pavalgę sukrauname indus ir juos
išplauname. Kad visi šie darbai eitųsi lengvai, išsirinkite geriausiai jūsų poreikius
atitinkančią plautuvę ir jos priedus.

Kaip išsirinkti plautuvę?
01

02

03

Kiek vietos galite
skirti plautuvei? Mūsų
plautuvės tinka 40, 60 ir
80 cm pločio spintelėms.

Pagalvokite, kaip įprastai
ruošiate maistą ir
plaunate indus. Ar darote
tai rankomis, o gal
turite indaplovę? Kokios
plautuvės jums reikia –
viengubos, dvigubos, su
indų džiovykla?

Kartu įsigykite priedų,
kurie padidins darbinį
paviršių ir palengvins
kasdienybę: su jais
tvarkytis, plauti indus
ir ruošti maistą bus kur
kas patogiau.
Daugiau 84 p.

SANTECHNIKOS DARBAI
Pasirūpinkite, kad plautuvę bei maišytuvą prie vandentiekio ir
kanalizacijos sistemos prijungtų specialistas. Taip žinosite, kad
visos dalys yra savose vietose ir išvengsite nuostolių.
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Plautuvių įvairovė

Daugiau apie mūsų paslaugas skaitykite 4 p.

Viengubos plautuvės

Pusantrinės plautuvės
Pusantrinės plautuvės funkcija tokia pati kaip
dvigubos, tik ji užima mažiau vietos.

Visoms plautuvėms (išskyrus FYNDIG) taikome 25 metų
garantiją. Daugiau 96 p.

Jei virtuvė maža, geriau rinktis viengubą
plautuvę. Plautuvėje be perskyrų patogiau plauti
didelius puodus ir keptuves, o su specialiais
plautuvių priedais galite suteikti jai dar daugiau
funkcionalumo.
Dvigubos plautuvės
Dviguba plautuvė ypač pravers, jei virtuvėje vienu
metu mėgstate daryti kelis darbus. Kai vienoje
plautuvės pusėje sukrauti nešvarūs indai, kitoje
niekas netrukdo plauti daržoves.
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Plautuvės su indų džiovykla
Tokiose labai patogu plauti ir čia pat džiovinti indus,
nes nuožulniu paviršiumi vanduo subėga atgal į
plautuvę. Galima įrengti taip, kad džiovykla būtų
dešinėje arba kairėje pusėje, kaip jums patogiau.
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PLAUTUVĖS

Tinka 40 cm pločio spintelėms

Įleistinė plautuvė BOHOLMEN, 47×30 cm.
Papildomai galite įsigyti plautuvės priedų
GRUNDVATTNET.

Tinka 60 cm pločio spintelėms

Įleistinė plautuvė NORRSJÖN, 21×44 cm.
Rinkinyje yra nutekėjimo angos dangtelis
LILLVIKEN.

Įleistinė plautuvė NORRSJÖN, 37×44 cm.
Rinkinyje yra nutekėjimo angos dangtelis
LILLVIKEN. Papildomai galite įsigyti plautuvės
priedų NORRSJÖN.

Nerūdijantis plienas
Nerūdijantis plienas

991.575.01

43 €

Nerūdijantis plienas

492.503.99

105,99 €

Nerūdijantis plienas

491.576.50

392.537.13

Plautuvė matomu priekiu HAVSEN, 62×48 cm,
keramika. Papildomai galite įsigyti plautuvės
priedų GRUNDVATTNET.

83 €

Balta

192.537.14

143 €

Juoda

791.576.39

165,99 €

Pusantrinė įleistinė plautuvė su džiovykla
HÄLLVIKEN, 100×50 cm, kvarco kompozitas.
Galima įrengti taip, kad džiovykla būtų dešinėje
arba kairėje pusėje. Rinkinyje yra du nutekėjimo
angos dangteliai LILLVIKEN. Papildomai galite
įsigyti plautuvės priedų GRUNDVATTNET.
Balta

591.581.97

226,98 €

Balta

491.576.45

165,99 €

591.573.91

63 €

Pusantrinė įleistinė plautuvė HILLESJÖN,
58×46 cm. Galima įrengti taip, kad didžioji
plautuvė būtų dešinėje arba kairėje pusėje.
Papildomai galite įsigyti plautuvės priedų
GRUNDVATTNET.

Pusantrinė įleistinė plautuvė su džiovykla
HÄLLVIKEN, 100×50 cm, kvarco kompozitas.
Galima įrengti taip, kad džiovykla būtų dešinėje
arba kairėje pusėje. Rinkinyje yra du nutekėjimo
angos dangteliai LILLVIKEN. Papildomai galite
įsigyti plautuvės priedų GRUNDVATTNET.
Juoda

791.581.96

491.406.31

91 €

Įleistinė plautuvė su džiovykla ESKELEN,
78×50 cm, kvarco kompozitas. Galima įrengti
taip, kad džiovykla būtų dešinėje arba kairėje
pusėje.

491.579.09

155,99 €

Nerūdijantis plienas

791.574.94

43 €

Įleistinė plautuvė LÅNGUDDEN, 56×53 cm.
Papildomai galite įsigyti plautuvės priedų
GRUNDVATTNET.

Nerūdijantis plienas

291.574.77

73 €

Plautuvė AMMERÅN, 60×63,5 cm. Galima
įrengti tarp dviejų 2,8 cm storio stalviršių.
Papildomai galite įsigyti plautuvės priedų
GRUNDVATTNET.
Nerūdijantis plienas

591.581.64

113 €

Įleistinė plautuvė su džiovykla
VATTUDALEN, 69×47 cm. Galima įrengti
taip, kad džiovykla būtų dešinėje arba kairėje
pusėje. Papildomai galite įsigyti plautuvės priedų
GRUNDVATTNET.
Nerūdijantis plienas

691.581.68

63 €

Pusantrinė įleistinė plautuvė su džiovykla
VATTUDALEN, 88×53 cm. Galima įrengti
taip, kad džiovykla būtų dešinėje arba kairėje
pusėje. Papildomai galite įsigyti plautuvės priedų
GRUNDVATTNET.
Nerūdijantis plienas

891.581.91

91 €

Įleistinė plautuvė su džiovykla ESKELEN,
78×50 cm, kvarco kompozitas. Galima įrengti
taip, kad džiovykla būtų dešinėje arba kairėje
pusėje.

226,98 €
Smėlinė
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Nerūdijantis plienas

Įleistinė plautuvė HÄLLVIKEN, 56×50 cm,
kvarco kompozitas. Rinkinyje yra nutekėjimo
angos dangtelis LILLVIKEN. Papildomai galite
įsigyti plautuvės priedų GRUNDVATTNET.

Nerūdijantis plienas

Įleistinė plautuvė HÄLLVIKEN, 56×50 cm,
kvarco kompozitas. Rinkinyje yra nutekėjimo
angos dangtelis LILLVIKEN. Papildomai galite
įsigyti plautuvės priedų GRUNDVATTNET.

34 €

Įleistinė plautuvė LÅNGUDDEN, 46×46 cm.
Papildomai galite įsigyti plautuvės priedų
GRUNDVATTNET.

Nerūdijantis plienas

Balta

591.580.03

Įleistinė plautuvė BOHOLMEN, 45×15 cm.

135,99 €

Tinka 60 cm pločio spintelėms

Įleistinė plautuvė HAVSEN, 53×47 cm,
keramika. Papildomai galite įsigyti plautuvės
priedų GRUNDVATTNET.

Įleistinė plautuvė NORRSJÖN, 54×44 cm.
Rinkinyje yra nutekėjimo angos dangtelis
LILLVIKEN. Papildomai galite įsigyti plautuvės
priedų NORRSJÖN.

Įleistinė plautuvė FYNDIG, 46×40 cm.
Papildomai galite įsigyti plautuvės priedų
GRUNDVATTNET.

692.857.55

203 €

Tamsiai pilka

492.857.56

203 €
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PLAUTUVĖS

PLAUTUVĖS

Tinka 80 cm pločio spintelėms

Dviguba plautuvė matomu priekiu HAVSEN,
82×48 cm, keramika. Papildomai galite įsigyti
plautuvės priedų GRUNDVATTNET.

Balta

792.502.65

181 €

Dviguba įleistinė plautuvė su indų
džiovykla VATTUDALEN, 110×53 cm. Galima
įrengti taip, kad džiovykla būtų dešinėje
arba kairėje pusėje. Papildomai galite įsigyti
plautuvės priedų GRUNDVATTNET.
Nerūdijantis plienas

091.581.90

Pusantrinė įleistinė plautuvė HILLESJÖN,
75×46 cm. Galima įrengti taip, kad didžioji
plautuvė būtų dešinėje arba kairėje pusėje.
Papildomai galite įsigyti plautuvės priedų
GRUNDVATTNET.
Nerūdijantis plienas

111 €

291.711.38

Dviguba įleistinė plautuvė NORRSJÖN,
73×44 cm. Rinkinyje yra du nutekėjimo angos
dangteliai LILLVIKEN. Papildomai galite įsigyti
plautuvės priedų NORRSJÖN. Nerūdijantis
plienas.

111 €

Nerūdijantis plienas

391.579.19

Dviguba įleistinė plautuvė LÅNGUDDEN,
75×53 cm. Papildomai galite įsigyti plautuvės
priedų GRUNDVATTNET.

Nerūdijantis plienas

191.574.87

111 €

Plautuvė su matomu priekiu
HAVSEN
I62×G48 cm, keramika, balta.
192.537.14

143 €

246,98 €

Plautuvių sifonai

Nutekėjimo angos dangtelis LILLVIKEN,
magnetinis. Šiuo dangteliu uždarius nuotėkų
angą, plautuvės dugnas tampa visiškai plokščias,
maisto likučiai nepatenka į vamzdį, lengviau
išvalyti plautuvę.
Nerūdijantis plienas

203.178.52

2,99 €

Viengubos plautuvės sifonas su dugno
vožtuvu LILLVIKEN. Sifonas su jungtimi
indaplovei arba skalbyklei. Polipropileno
plastikas.
103.115.39
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14 €

Dvigubos plautuvės sifonas su dugno
vožtuvu LILLVIKEN. Sifonas su jungtimis
indaplovei ir skalbyklei. Polipropileno plastikas.
903.115.40

22 €

Papildoma sifono jungtis LILLVIKEN. Galėsite
prijungti dar vieną indaplovę / skalbyklę prie
sifono LILLVIKEN. Polipropileno plastikas.
403.883.15

3€
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Vandens
maišytuvai
Taupymas, kuris džiugina
Nors didžiąją mūsų planetos dalį sudaro vanduo, geriamojo vandens yra ne
tiek jau daug. Vanduo būtinas kiekvienam gyvam organizmui, deja, patys
jo pasigaminti negalime. Geriamojo vandens atsargos senka, jis tiekiamas
netolygiai, veikiamas taršos ir klimato pokyčių. Štai kodėl visi mūsų virtuviniai
maišytuvai turi vandenį tausojančius aeratorius, kurie sumažina sunaudojamo
vandens kiekį iki 40 proc., nemažindami slėgio. Aeratorius išradome ne mes,
tačiau jie tik vienas iš pavyzdžių, kaip visi kartu galime tausoti vandenį ir
gyventi geriau.

SANTECHNIKOS DARBAI
Pasirūpinkite, kad plautuvę bei maišytuvą prie vandentiekio ir
kanalizacijos sistemų prijungtų specialistas. Taip žinosite, kad visos
dalys yra savose vietose ir išvengsite vandens nuostolių.
Daugiau apie mūsų paslaugas skaitykite 4 p.

10
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IKEA vandens maišytuvai yra sertifikuoti ir atitinka jiems
keliamus kokybės, saugumo bei higienos reikalavimus.
Visiems vandens maišytuvams taikome 10 metų garantiją.
Daugiau 96 p.
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VANDENS MAIŠYTUVAI

VANDENS MAIŠYTUVAI

Vandens maišytuvai su aukštu čiaupu

Maišytuvų tipai

Vandens maišytuvas NYVATTNET, A40 cm.
Čiaupą galima pasukti pasirinktinai 360° arba
120°.

Poliruoto žalvario spalvos

Vandens maišytuvai su žemu čiaupu

Vandens maišytuvai su aukštu čiaupu

Maišytuvai su žemu čiaupu ir rankenėle viršuje –
puikus sprendimas turintiems mažą plautuvę.

Po aukštu čiaupu patogiau plauti indus, ypač
didelius puodus ar keptuves.

69,99 €

203.416.54

Vandens maišytuvas ÄLMAREN, A36 cm.
Čiaupą galima pasukti pasirinktinai 360° arba
120°. Taip pat turime tokių maišytuvų su
ištraukiamuoju snapeliu.
Nerūdijančio plieno sp.

503.416.38

59,99 €

Vandens maišytuvas GAMLESJÖN, A36 cm.
Čiaupą galima pasukti 360°. Poliruotas metalas.

Juodas

203.416.73

99,99 €

Vandens maišytuvas INSJÖN, A40 cm.
Čiaupą galima pasukti pasirinktinai 360° arba
120°.

Žalvario spalvos

503.701.26

79 €

Vandens maišytuvai

Vandens maišytuvas LAGAN, A16 cm.
Čiaupą galima pasukti 360°.

Chromuotas žalvaris

Vandens maišytuvai su ištraukiamuoju
snapeliu
Kai čiaupas išsitraukia, patogiau skalauti ir perplauti
indus. Atsvara lengvai įtraukia žarną atgal į
maišytuvą.
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Vandens maišytuvai su dušo galvute
Šie maišytuvai turi dvi funkcijas: mygtukais
rankenėlėje galima perjungti koncentruotą vandens
srovę į dušą, ir atvirkščiai.

100.850.27

22 €

Vandens maišytuvas MALMSJÖN, A30 cm.
Čiaupą galima pasukti 360°.
Nerūdijančio plieno sp.

903.059.35

79,99 €

Vandens maišytuvas SUNDSVIK, A15 cm.
Čiaupą galima pasukti 360°.

Chromuotas žalvaris

800.318.61

29,99 €

Vandens maišytuvas BOSJÖN, A32 cm.
Čiaupą galima pasukti 120°.
Nerūdijančio plieno sp.
Juodas

503.052.92
203.039.25

119 €
119 €

Vandens maišytuvas YTTRAN, A19 cm.
Čiaupą galima pasukti pasirinktinai 360° arba
120°. Taip pat turime tokių maišytuvų su
ištraukiamuoju snapeliu.
Chromuotas žalvaris

703.059.41

59,99 €

Vandens maišytuvas EDSVIK, A30 cm. Čiaupą
galima pasukti 360°.
Chromuotas žalvaris

000.318.41

49,99 €
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VANDENS MAIŠYTUVAI

Vandens maišytuvai
Vandens maišytuvas
ÄLMAREN
Nerūdijančio plieno spalvos
žalvaris. 503.416.38

59,99 €
Vandens maišytuvas VATTNET, A19 cm.
Čiaupą galima pasukti pasirinktinai 360° arba
120°.
Chromuotas žalvaris

703.416.80

49,99 €

Vandens maišytuvas GLITTRAN, A28 cm.
Čiaupą galima pasukti 360°.

Chromuotas žalvaris
Juodas

902.226.19
302.256.06

79,99 €
79,99 €

Vandens maišytuvai su ištraukiamuoju snapeliu

Vandens maišytuvas su ištraukiamuoju
snapeliu YTTRAN, A18 cm. Čiaupą galima
pasukti 120°. Taip pat turime tokių maišytuvų be
ištraukiamojo snapelio.
Chromuotas žalvaris

403.059.47

69,99 €

Vandens maišytuvas su ištraukiamuoju
snapeliu ÄLMAREN, A36 cm. Čiaupą galima
pasukti 120°. Taip pat turime tokių maišytuvų be
ištraukiamojo snapelio.
Nerūdijančio plieno sp.

803.416.46

84,99 €

Vandens maišytuvas su ištraukiamuoju
snapeliu INSJÖN, A43 cm. Čiaupą galima
pasukti 120°.

Chromuotas žalvaris

203.418.71

119 €

Vandens maišytuvas su dušo galvute
Skysto muilo dalytuvas KNIPEN, 500 ml.
Įmontuojamas į plautuvę arba stalviršį, kad
plovimo priemonė visada būtų po ranka.
Papildomas iš viršaus. Nerūdijantis plienas ir
plastikas.
703.417.22

7,99 €

2 dalių įrankių rinkinys FIXA. Patogu išpjauti
angą maišytuvui nerūdijančio plieno plautuvėje.
Tinka variniams vamzdžiams pjaustyti.

285.121.00

11,99 €

Vandens maišytuvas su dušo galvute
VIMMERN, A47 cm. Čiaupą galima pasukti 360°.
Nerūdijančio plieno sp.
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903.052.90

169 €
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Spintelių rėmai
METOD
Jūsų poreikiams pritaikyti moduliniai baldai
Kaip atrodo jūsų svajonių virtuvė? Kiek laiko ketinate joje praleisti ir ką
veiksite? Kalbėdami apie virtuvę, kiekvienas ją įsivaizduojame savaip.
Skiriasi mūsų norai, poreikiai ir galimybės, todėl nėra nieko geriau už
baldus, kuriuos lengva pritaikyti sau ir priderinti ten, kur reikia. Kad
ir kokio dydžio būtų jūsų šeima ar virtuvės patalpa, su mūsų siūloma
spintelių, stalčių ir jų priedų įvairove nuo svajonių apie virtuvę iki svajonių
virtuvės namuose – vos keli žingsniai.

25
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Virtuvės sistemai METOD taikome 25 metų garantiją.
Daugiau 96 p.
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Spintelių rėmai METOD

Spintelių rėmai METOD

Aukštų spintelių rėmai METOD

Šiame puslapyje pateikti visi spintelių METOD tipai
ir dydžiai. Rinkitės ir derinkite pagal turimą patalpą
bei poreikius.

Grindinių spintelių rėmai METOD
Grindinės spintelės rėmas, 20×60×80 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

302.125.62
002.125.68

18 €
18 €

Aukštos spintelės rėmas, 40×37×200 cm.

Sieninių spintelių rėmai METOD

Baltas
Juodas, medienos raš.

102.125.63
202.125.72

40 €
40 €

802.521.12
602.521.13

Apie prietaisus skaitykite buitinės technikos gide. Jo elektroninę versiją
rasite www.IKEA.lt.
Aukštos spintelės rėmas šaldytuvui /
orkaitei įmontuoti, 60×60×140 cm.

Sieninės spintelės rėmas, 20×37×80 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

Aukštų spintelių rėmai METOD
montuojamajai technikai

Baltas
Juodas, medienos raš.

16 €
16 €

203.854.74
103.854.79

50 €
50 €

Aukštos spintelės rėmas, 40×60×200 cm.
Grindinės spintelės rėmas, 30×37×80 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

204.171.49
604.171.85

19 €
19 €

Grindinės spintelės rėmas, 30×60×80 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

504.171.95
104.172.82

21 €
21 €

Grindinės spintelės rėmas, 40×37×80 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

302.056.32
802.056.44

20 €
20 €

Grindinės spintelės rėmas, 40×60×80 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

802.134.32
702.056.30

22 €
22 €

Grindinės spintelės rėmas, 60×37×80 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

502.056.31
602.056.35

22 €
22 €

Grindinės spintelės rėmas, 60×60×80 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

502.056.26
902.056.34

24 €
24 €

Grindinės spintelės rėmas, 80×37×80 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

102.056.28
902.056.29

24 €
24 €

Grindinės spintelės rėmas, 80×60×80 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

102.056.33
702.056.25

26 €
26 €

Sieninės spintelės rėmas, 30×37×60 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

404.210.51
104.210.57

14 €
14 €

Baltas
Juodas, medienos raš.

902.125.59
402.125.71

47 €
47 €

Baltas
Juodas, medienos raš.

Sieninės spintelės rėmas, 30×37×80 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

704.172.98
604.173.07

17 €
17 €

Sieninės spintelės rėmas, 40×37×40 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

102.055.29
302.055.52

13 €
13 €

Baltas
Juodas, medienos raš.

102.055.34
502.055.46

15 €
15 €

Sieninės spintelės rėmas, 40×37×80 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

Baltas
Juodas, medienos raš.

102.125.58
402.125.66

52 €
52 €

Baltas
Juodas, medienos raš.

702.055.31
502.055.51

18 €
18 €

502.055.32
402.055.42

20 €
20 €

Sieninės spintelės rėmas, 60×37×40 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

702.135.69
202.055.43

30 €
30 €

Grindinės spintelės rėmas kaitlentei /
plautuvei įmontuoti, 80×60×80 cm.
Balta
Juoda, medienos raš.

502.154.75
802.154.74

35 €
35 €

Baltas
Juodas, medienos raš.

67 €
67 €

702.125.60
602.125.70

47 €
47 €

302.055.33
702.055.50

Baltas
Juodas, medienos raš.

802.055.35
702.055.45

Aukštos spintelės rėmas, 60×60×200 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

602.125.65
802.125.69

60 €
60 €

15 €
15 €

18 €
18 €

302.055.28
602.055.41

202.055.38
902.055.49

Aukštos spintelės rėmas, 60×60×220 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

902.125.64
202.125.67

65 €
65 €

602.055.17
702.055.12

57 €
57 €

Baltas
Juodas, medienos raš.

202.055.19
402.055.18

52 €
52 €

Kampinės sieninės spintelės rėmas,
68×68×60 cm.
002.125.54
602.056.59

35 €
35 €

Kampinės sieninės spintelės rėmas,
68×68×80 cm.
Aukštos spintelės rėmas, 80×37×200 cm.
502.125.61
002.125.73

52 €
52 €

Sieninės spintelės rėmas, 80×37×40 cm.
802.055.40
002.055.44

Baltas
Juodas, medienos raš.

Baltas
Juodas, medienos raš.

Baltas
Juodas, medienos raš.
Baltas
Juodas, medienos raš.

Kampinės grindinės spintelės rėmas,
128×68×80 cm.

Kampinės grindinės spintelės rėmas,
88×88×80 cm.

20 €
20 €

24 €
24 €

Kampinių spintelių rėmai METOD
Tobulai kampinėms spintelėms tinkančios sukamosios lentynos
UTRUSTA – 71 p.

Baltas
Juodas, medienos raš.

202.056.61
802.056.58

45 €
45 €

Kampinės sieninės spintelės rėmas,
68×68×100 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

18 €
18 €

702.152.81
902.152.80

50 €
50 €

Sieninės spintelės rėmas, 80×37×60 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

602.055.22
602.055.55

20 €
20 €

Sieninės spintelės rėmas, 80×37×80 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

702.055.26
102.055.48

24 €
24 €

Sieninės spintelės rėmas, 80×37×100 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

902.055.30
302.055.47

27 €
27 €

Viršutinių spintelių rėmai METOD
Apie prietaisus skaitykite buitinės technikos gide. Jo elektroninę versiją
rasite www.IKEA.lt.
Viršutinės spintelės rėmas, 40×60×40 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

602.240.78
502.240.74

22 €
22 €

Spintelės virš šaldytuvo-šaldiklio rėmas,
60×60×60 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

002.055.39
202.055.24

32 €
32 €

Spintelės virš šaldytuvo-šaldiklio rėmas,
60×60×40 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.
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502.135.70
202.135.76

Aukštos spintelės rėmas, 60×37×200 cm.

Sieninės spintelės rėmas, 60×37×60 cm.

Baltas
Juodas, medienos raš.

Balta
Juoda, medienos raš.

Aukštos spintelės rėmas šaldytuvui /
orkaitei įmontuoti, 60×60×220 cm.
Baltas
Juodas, medienos raš.

Sieninės spintelės rėmas, 60×37×100 cm.

Grindinės spintelės rėmas orkaitei /
kaitlentei / plautuvei įmontuoti,
60×60×80 cm.

60 €
60 €

Aukštos spintelės rėmas, 40×60×220 cm.

Sieninės spintelės rėmas, 40×37×100 cm.

Baltas
Juodas, medienos raš.

Apie prietaisus skaitykite buitinės technikos gide. Jo elektroninę versiją
rasite www.IKEA.lt. Apie plautuves žr. 50 p.

902.135.68
702.135.74

Sieninės spintelės rėmas, 40×37×60 cm.

Sieninės spintelės rėmas, 60×37×80 cm.

Grindinių spintelių rėmai METOD
montuojamajai technikai

Aukštos spintelės rėmas šaldytuvui /
orkaitei įmontuoti, 60×60×200 cm.

402.055.37
402.055.56

30 €
30 €
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Spintelių rėmai METOD

Atviros spintelės

Sieniniai daiktų laikymo deriniai
receptų knygos ir virtuviniai reikmenys, arba
interjerą puošiančius mažmožius.

Atviros spintelės suteikia virtuvei individualumo.
Įterpus uždaromų spintelių eilėje, jose patogu
laikyti dažnai naudojamus daiktus, tokius kaip
Atvira spintelė TUTEMO.
20×37×40 cm
Antracito spalvos
Uosio raštas

903.498.21
503.498.23

22 €
22 €

003.498.25
603.498.27

24 €
24 €

40×37×40 cm
Antracito spalvos
Uosio raštas

Dėžė TORNVIKEN, 16×34×15 cm. Telpa
atviroje spintelėje TORNVIKEN. Gerai matysite
ir lengvai rasite joje laikomus daiktus, nes
galėsite visą ištraukti. Taip pat patogu laikyti
tiesiog ant stalo.
Pilka
Balkšva

003.589.66
003.589.71

9€
9€

Vyno butelių lentyna TORNVIKEN,
40×37×40 cm.
Pilka
Balkšva

803.589.67
803.589.72

49 €
49 €

20×37×40 cm
39 €
39 €

403.589.93
603.589.68

49 €
49 €

203.589.94
203.589.70

59 €
59 €

20×37×40 cm
20×37×60 cm
20×37×80 cm

603.743.36
603.743.41
203.743.38

39 €
49 €
59 €

20×37×80 cm
Pilka
Balkšva

Lentynų ir sienelės derinys* KUNGSFORS,
P64×G30×A80 cm.
Patogu, kai lentynos atviros, nes geriau matosi
daiktai, juos lengviau pasiekti. Naudodami
S formos kabliukus, galėsite dalį virtuvinių
reikmenų laikyti sukabintus ant sienelės.
65 €

192.543.32

Atvira lentyna VADHOLMA, beicuotas uosis.
603.589.92
203.589.65

20×37×60 cm
Pilka
Balkšva

355 €

292.543.41

Nerūdijantis plienas

Atvira spintelė TORNVIKEN.
Pilka
Balkšva

Sieninis daiktų laikymo derinys
su lentynomis* KUNGSFORS,
P184×G30×A160 cm.
Uosio lukšto ir nerūdijančio plieno duetas.
Restoraninių virtuvių įkvėptas, jūsų poreikiams
adaptuotas dizainas. Gamyboje naudojome
ilgaamžiškas žaliavas, kad ilgai tarnautų.
Sumaniai įsirengus ir susitvarkius virtuvę,
lieka kur kas daugiau erdvės kūrybai.

Spintelė su stalčiumi VADHOLMA,
40×37×40 cm. Sklandžiai darinėjamas
stalčius su stabdikliais užsidaro likus keliems
centimetrams. Ištraukiamas iki galo, kad gerai
matytumėte ir lengvai pasiektumėte jame
padėtus daiktus.
Beicuotas uosis

503.743.32

79 €

Vyno butelių lentyna VADHOLMA,
40×37×40 cm.
Beicuotas uosis

903.743.30

49 €

Sieninis lentynų ir magnetinio peilių
laikiklio derinys* KUNGSFORS,
P64×G30×A80 cm. Uosio lukšto ir nerūdijančio
plieno duetas. Virtuvėje atsiras daugiau
vietos daiktams laikyti. Lengvai pasieksite ant
magnetinio laikiklio kabančius peilius.
69,99 €

392.543.26

Sieninė lentyna BOTKYRKA, 80×20 cm.
Balta

Lentyna* KUNGSFORS, P60×G30 cm.
Uosio lukštas
Nerūdijantis plienas
Bambukas

15 €
20 €
17,99 €

903.712.23
503.349.25
004.017.81

Laikykite daiktus, ruoškite maistą, valgykite ir
bendraukite su namiškiais – virtuvinę salą ar

indaują lengva pritaikyti visiems šeimos poreikiams.

25,99 €

Sieninė lentyna TORNVIKEN, 60x100 cm.
Balkšva

Virtuvinės salos ir indauja

402.797.31

203.980.99

49,99 €

Sieninis tvirtinimo profilis* KUNGSFORS,
ilgis – 80 cm.
Nerūdijantis plienas

5€

803.348.58

Lėkščių lentyna TORNVIKEN, 80x100 cm.
Balkšva
Virtuvinė sala TORNVIKEN, 72×52×90 cm.
Pilka, ąžuolas
Balkšva, ąžuolas

203.916.58
003.933.71

189 €
189 €

603.916.56

49,99 €

Virtuvinė sala VADHOLMA, 79×63×90 cm.
Juoda, ąžuolas

403.661.15

249 €

Sienelė* KUNGSFORS, P56×A26,5 cm.
Nerūdijantis plienas

15 €

803.349.19

Sieninė lentyna TORNVIKEN, 120 cm.
Virtuvinė sala TORNVIKEN, 126×77×90 cm.
Pilka, ąžuolas
Balkšva, ąžuolas

803.933.72
403.916.57

279 €
279 €

Virtuvinė sala VADHOLMA, 126×79×90 cm.
Juoda, ąžuolas

203.591.54

339 €

Balkšva

Sieninė lentyna VÄRDE, 50×140 cm.
Balta

102.413.39

603.916.61

39,99 €

45 €

Sieninė lentyna TORNVIKEN, 50 cm.
Pilka
Balkšva

Indauja NORRÅKER, 120×50×85 cm.
Beicuotas beržas

102.928.66

119 €

29,99 €
29,99 €

Virtuvinė sala VADHOLMA, 126×79×225 cm.
Juoda, ąžuolas

592.762.28

418 €

Sieninė lentyna VADHOLMA, 40x100 cm.
Sieninė lentyna su 5 kabliukais VÄRDE,
140×50 cm.
Balta
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803.592.12
803.935.17

502.413.37

Juoda

203.591.92

49 €

45 €

*Daugiau apie seriją KUNGSFORS skaitykite pirkėjo gide KUNGSFORS.
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Vidinės dalys ir
priedai
Nematomi pagalbininkai
Spintelių ir stalčių priedai padės sukurti tokią virtuvę METOD, kokios
norėjote ir paslėpti viską, kas turi likti nematoma. Už spintelių durų tikrai
atsiras vietos ištraukiamoms valymo priemonių dėtuvėms, puodų dangčių
laikikliams, o dideliuose stalčiuose – visiems dažnai naudojamiems
daiktams. Jau nekalbant apie stalčius stalčiuose, kurie leidžia išnaudoti
kiekvieną turimą centimetrą. Kaip bebūtų, erdvę stalčiuose ir spintelėse
kiekvienas susitvarkome pagal save.
Šiuose puslapiuose rasite praktiškų pagalbininkų, su kuriais darbas
virtuvėje eisis kaip per sviestą.
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Stalčiai ir jų priedai MAXIMERA

Stalčiai FÖRVARA

Stalčiai MAXIMERA darinėjasi sklandžiai ir tyliai,
nes su stabdikliais, ir išsitraukia iki galo, todėl
prireikus matysite viską, kas yra viduje, lengvai
pasieksite įrankius net giliausiame stalčiaus kampe.
Ištraukiamoji vidinė dalis MAXIMERA.
20 cm
30 cm

703.188.68
304.170.40

45 €
55 €

Žemas stalčius MAXIMERA*, baltas.
40×37
40×60
60×37
60×60
80×37
80×60

cm
cm
cm
cm
cm
cm

002.214.45
602.214.47
302.046.37
202.046.28
802.046.30
402.046.27

18
20
23
26
29
33

€
€
€
€
€
€

Stalčių MAXIMERA turime įvairių dydžių, tad tikrai
pritaikysite savo poreikiams. Giliuosiuose galėsite
įrengti mažesnių šios serijos stalčių, kad tilptų
daugiau daiktų.
Vidutinio stalčiaus šonai MAXIMERA,
2 vnt., stiklas.
37 cm
60 cm

4€
5€

702.388.62
302.388.59

Aukšto stalčiaus šonai MAXIMERA, 2 vnt.,
stiklas.
37 cm
60 cm

5€
7€

102.388.60
502.388.58

Vidutinio stalčiaus skirtukas MAXIMERA.
40 cm
60 cm
80 cm

Vidutinis stalčius MAXIMERA*, baltas.
40×37
40×60
60×37
60×60
80×37
80×60

cm
cm
cm
cm
cm
cm

602.046.26
402.214.48
802.214.46
202.214.49
102.046.38
502.046.36

23 €
26 €
29 €
33 €
35 €
41 €

302.046.75
602.046.74
702.046.78

802.427.45
602.427.46
402.427.47

40×60 cm
60×60 cm
80×60 cm

503.579.50
303.579.51
103.579.52

Vidutinis stalčius FÖRVARA, baltas.
15 €
17 €
22 €

9€
12 €
14 €

40×60 cm
60×60 cm
80×60 cm

903.579.53
703.579.54
403.579.55

17 €
22 €
28 €

Lentynos ir vieliniai krepšiai
Lentynos UTRUSTA*, 2 vnt., baltos.
20×60
30×37
30×60
40×37
40×60
60×37
60×60
80×37
80×60

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

702.056.06
304.173.42
304.173.99
402.056.22
302.056.13
102.056.14
502.056.12
102.056.09
702.056.11

5€
4€
6€
5€
7€
7€
8€
8€
10 €

6€
8€
10 €

Aukšto stalčiaus skirtukas MAXIMERA.
40 cm
60 cm
80 cm

Žemas stalčius FÖRVARA, baltas.

Kampinės sieninės spintelės lentyna
UTRUSTA*, 68 cm.
Stiklas
802.056.63
Balta
002.056.62
Juoda, medienos raštas 402.056.60

8€
7€
7€

Kampinės grindinės spintelės lentyna
UTRUSTA*, 128 cm.
Balta
502.132.97
Juoda, medienos raštas 302.132.98

25 €
25 €

Lentyna su vėdinimo angomis UTRUSTA*,
60×60 cm.
Lentynos UTRUSTA*, 2 vnt., juoda, medienos
raštas.
20×60
30×37
30×60
40×37
40×60
60×37
60×60
80×37
80×60

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

802.056.15
504.173.98
004.174.09
502.129.76
602.056.21
802.056.20
002.056.19
202.056.18
402.056.17

5€
4€
6€
5€
7€
7€
8€
8€
10 €

Balta
902.135.73
Juoda, medienos raštas 102.135.72

10 €
10 €

Orkaitės laikiklis UTRUSTA*.
Galvanizuotas plienas

103.019.60

12 €

Vielinis krepšys UTRUSTA*.
Žemo stalčiaus fasadas UTRUSTA,
baltas.
40 cm
60 cm
80 cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm

702.046.35
002.046.34
402.046.32
902.046.39
002.214.50
202.046.33

28 €
32 €
35 €
40 €
41 €
49 €

Atliekų rūšiavimo sprendimui, žr. 80 p.
60×45 cm
80×45 cm

602.046.31
002.046.29

37 €
46 €

40 cm
60 cm
80 cm

602.214.52
802.046.54
402.214.53

802.046.73
002.046.72

8€
9€

4€
5€
6€

Vidutinio stalčiaus fasadas UTRUSTA,
baltas.

Aukštas stalčius MAXIMERA, baltas.
40×37
40×60
60×37
60×60
80×37
80×60

802.214.51
402.046.51
202.046.52

40 cm
60 cm

5€
7€
8€

Lentynos UTRUSTA*, 2 vnt., stiklas.
30×37
40×37
60×37
80×37

cm
cm
cm
cm

204.174.13
202.133.31
902.056.05
202.056.04

8€
9€
10 €
10 €

Aukšto stalčiaus fasadas UTRUSTA,
baltas.
40 cm
60 cm
80 cm

002.046.53
502.046.55
302.046.56

8€
9€
10 €

Kampinės lentynos ir indų džiovyklos
Sukamoji kampinės sieninės spintelės
lentyna UTRUSTA.
Ø 57 cm

802.656.47

40 €

Sieninės spintelės indų džiovykla
UTRUSTA. Tvirtinama sieninėje spintelėje,
atlaisvina stalviršį nuo indų.
40×35 cm
60×35 cm
80×35 cm

902.046.15
202.046.14
002.153.12

23 €
30 €
35 €

Sukamoji kampinės grindinės spintelės
lentyna UTRUSTA.
88 cm

602.152.91

52 €

Ištraukiamoji kampinės grindinės
spintelės lentyna UTRUSTA.
128 cm
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402.152.92

93 €

Daugiau apie tai, kaip tvarkingai laikyti virtuvės reikmenis su priedais VARIERA skaitykite 78 p.
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Lankstai ir kitos dalys
Planuojant virtuvę svarbi kiekviena, net
smulkiausia, detalė. Žinoma, pasirinkimas priklauso

nuo jūsų poreikių ir norų, bet kartais būtent
smulkmenos lemia didžiulius skirtumus.
Maži lankstai UTRUSTA horizontalioms durims, 2 vnt., švelnus
uždarymas.
Juodi
Balti

002.427.49
602.046.50

23 €
23 €

Kampinės tvirtinimo detalės UTRUSTA, 2 vnt. Naudodami
kampinio tvirtinimo detales galėsite įrengti 90° kampinį baldų derinį.
Galvanizuotas plienas

403.059.71

15 €

Lankstai UTRUSTA, 45°, 2 vnt. Kampinės sieninės spintelės durims
pritvirtinti.
202.619.92

7€

Dideli lankstai UTRUSTA horizontalioms durims UTRUSTA,
2 vnt., švelnus uždarymas.

Sieninis tvirtinimo profilis METOD, 200 cm.
Galvanizuotas plienas

602.056.64

6€

Juodi
Balti

202.427.48
402.130.90

29 €
29 €

Lankstai UTRUSTA, 95°, 2 vnt. Spintelėms, skirtoms šaldytuvams,
šaldikliams ir šaldytuvams su šaldikliais įmontuoti.
202.046.47

Balta
Juoda

5€

Lankstai UTRUSTA, 110°, 2 vnt. Virtuvinių spintelių durims
VOXTORP.
402.826.58

Vėdinimo grotelės METOD.
Nerūdijantis plienas

702.561.77

6€
Durų jungiamoji detalė UTRUSTA. Jungiamoji detalė UTRUSTA
skirta dvejoms durelėms sujungti. Šis sprendimas pravers, jei norite
išlaikyti baldų komplekto vientisumą, pavyzdžiui, įrengus aukštą
spintelę arba montuojamą jį šaldytuvą su šaldikliu.

5€

303.669.17

Nerūdijantis plienas

302.214.58

7€

202.984.10

Virtuvinės salos atrama METOD. Dėl reguliuojamo aukščio
atraminių laikiklių virtuvės sala tvirtai stovės vienoje vietoje, net jei
grindys nelygios.

4€

12 €

Stalčių fasadų tvirtinimo profilis UTRUSTA. Tvirtinimo profiliais
UTRUSTA pritvirtinsite stalčių priekius prie virtuvinių stalčių rėmų,
kad jie derėtų su spintelėmis, o baldų komplektas atrodytų vientisas
ir išbaigtas.
602.635.88

702.272.36

72 €

Atidarymo spustelėjus mechanizmai UTRUSTA, 2 vnt. Nereikės
rankenėlių.
802.302.24
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3,50 €

7€

202.984.05

7€

Lankstai UTRUSTA, 153°, 2 vnt. Didelis 153 laipsnių atidarymo
kampas, kad už durų būtų galima įrengti stalčių.
002.046.48

Elektrinis atidarymo spustelėjus mechanizmas UTRUSTA.
Tik spustelėkite ir stalčius atsidarys. Ypač patogu, kai rankos užimtos
ar nešvarios, o pasiekti, pavyzdžiui, šiukšliadėžę reikia.

7€
7€

Virtuvinės salos montavimo rinkinys METOD. Naudojant šias
tvirtinimo detales paprasta pritvirtinti spinteles vieną prie kitos
nugarėlėmis arba pastatomų jų spintelių nugarinėje pusėje pritvirtinti
dengiamą ją plokštę.

40 cm

Cokolis su vėdinimo grotelėmis METOD, 60 cm.

102.448.42
902.448.43

2€

Lankstai UTRUSTA, 125°, 2 vnt. Lankstai reguliuojami vertikaliai,
horizontaliai ir į gylį, todėl patogu dureles tvirtinti tiksliai norimoje
padėtyje.
602.046.45

Vertikali apdailos juostelė METOD, 220 cm. Virtuviniai baldai
atrodys tvakingi ir vientisi, jei tarpus tarp spintelių ir sienos
uždengsite apdailos juostele.

8€

Balti
Juodi

Durų slopintuvai UTRUSTA, 2 vnt. Durys užsidarys lėtai ir tyliai.
110–125°
153°

402.418.23
602.418.22

Dangteliai VARIERA, 100 vnt. Uždengia gręžimo angas spintelėse
su stiklinėmis durelėmis ar atvirose lentynose. Tinka visiems
gaminiams su 5 mm angomis.
002.263.15
802.263.16

0,59 €
0,59 €

5€
5€

Detalės stalčiui prie durelių pritvirtinti UTRUSTA.
202.699.31

4€
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Dar daugiau vidinių dalių ir priedų
Rankšluosčių skersinis UTRUSTA, plotis
16 cm. Ištraukiamas, kad būtų patogu pasiekti
rankšluosčius.
Baltas

502.472.16

8€

Plastikinių maišelių dalytuvas VARIERA.
Puikiai tinka maišeliams, tualetinio / virtuvinio
popieriaus ritinėliams, pirštinėms, kojinėms ir
panašiems daiktams laikyti.
Baltas

800.102.22

1,49 €

Dulkių siurblio žarnos laikiklis VARIERA.
Galima įrengti spintelės viduje ir ten patogiai
laikyti siurblį.
Sidabrinės spalvos

678.659.83

Lėkščių stovas VARIERA
P15–21 cm, bambukas ir plienas.
003.846.92

7,99 €

6,99 €
Ištraukiamoji dėtuvė VARIERA. Ištraukus
patogiau pasiekti daiktus.
Balta

Lygintuvo laikiklis VARIERA. Galima
tvirtinti spintelėje arba ant sienos. Su laido
laikikliu.
Galvanizuotas plienas

900.903.84

6,99 €

402.417.95

7,29 €

Įstatomoji lentyna VARIERA, balta. Jei
pastatysite ant turimos lentynos, atsiras
daugiau vietos taurėms, dubenėliams ir
prieskonių indeliams laikyti.
32×13×16 cm
32×28×16 cm

801.366.22
601.366.23

2,89 €
4,29 €

Valymo priemonių laikymo derinys
UTRUSTA, 140 cm.
403.258.89

55 €

Lėkščių laikiklis VARIERA, bambukas ir
plienas. Galima dėti į gilų stalčių arba ant
lentynos, stalo. Plotis reguliuojamas pagal
lėkščių dydį.
15–21 cm
21–31 cm

003.846.92
303.846.95

7,99 €
8,99 €

Puodų dangčių stovas VARIERA,
nerūdijantis plienas. Galima keisti ilgį.
701.548.00
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4,99 €
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Virtuviniai
priedai
Lengvam darbui virtuvėje
Jūsų virtuvė dar nebaigta, kol visi reikmenys joje nerado savo vietos. Su
patogiais stalčių įdėklais ir kitais priedais visada lengvai rasite tai, ko reikia,
ir tada, kai reikia.

Jūsų geriausi draugai
Padėklai, dėžutės ir atliekų rūšiavimo dėžės padės protingai išnaudoti visą
erdvę už spintelių durų ir stalčiuose.
Lankomiausiai virtuvės vietai – prie plautuvės – taip pat turime funkcionalių
priedų, kurie palengvins buitį ir gaminant, ir tvarkantis.
Neužmirškite sienų. Su sieniniais daiktų laikymo reikmenimis dažnai
naudojamus įrankius visada turėsite po ranka ir neapkrausite stalviršio.
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Susikurkite tinkamiausią derinį

Stalčių priedai VARIERA

Mažiau laiko paieškoms, daugiau – maisto
gaminimui! Visus turimus stalo įrankius ir kitus
virtuvės reikmenis galite tvarkingai laikyti stalčiams

40 cm stalčius
Vidinis plotis – 32 cm

skirtuose įrankių padėkluose. O kad viską, kas yra
viduje, matytumėte dar aiškiau, stalčiuose įrenkite
apšvietimą. Daugiau apie virtuvės apšvietimą 32 p.

60 cm stalčius

80 cm stalčius

arčiau tos vietos, kur naudosite, kad dirbti būtų
patogiau.

10 cm pločio stalčių įdėklai

Vidinis plotis – 72 cm

Vidinis plotis – 52 cm

Stalčių įdėklus rinkitės pagal savo stalčių dydį ir
turimus stalo bei gaminimo įrankius. Juos laikykite

01

Peilių padėklas VARIERA, 10×50 cm.
Baltas

802.260.43

02

5,79 €

Prieskonių indelių skirtukas VARIERA,
10×49 cm.
Baltas

001.772.49

2,89 €

03
Dėžutė VARIERA, 10×12 cm.
Balta

Išorinis plotis – 40 cm

Išorinis plotis – 80 cm

Išorinis plotis – 60 cm

08 1× stalo įrankių padėklas VARIERA,
32×50 cm

13 1× stalo įrankių padėklas VARIERA,
52×50 cm

06

13 1× stalo įrankių padėklas VARIERA, 52×50 cm
06 1× peilių padėklas VARIERA, 20×50 cm

+

Įrankių padėklas VARIERA, 20×50 cm.
Bambukas

Peilių padėklas VARIERA, 20×50 cm.
Bambukas

08 1× stalo įrankių padėklas VARIERA, 32×50 cm

08 1× stalo įrankių padėklas VARIERA, 32×50 cm

05 1× peilių padėklas VARIERA, 20×50 cm

06 1× peilių padėklas VARIERA, 20×50 cm
04 1× įrankių padėklas VARIERA, 20×50 cm

+

+

+

10

10 1× įrankių padėklas VARIERA, 32×50 cm
05 1× peilių padėklas VARIERA, 20×50 cm

Bambukas

12

+

10 1× stalo įrankių padėklas VARIERA, 32×50 cm
06 1× peilių padėklas VARIERA, 20×50 cm
04 1× įrankių padėklas VARIERA, 20×50 cm

+

+

+

+
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09
01
05
03

1×
1×
1×
4×

Prieskonių padėklas VARIERA,
20×50 cm.
Baltas

07

202.046.85

5,79 €

Įrankių padėklas VARIERA, 20×31 cm.
Baltas

403.157.91

4,99 €

902.046.96

302.427.43

09

19,99€

19,99€

Stalo įrankių padėklas VARIERA,
32×50 cm.
Baltas

11

502.427.42

9,99 €

Įrankių padėklas VARIERA, 32×50 cm.
Baltas

702.427.41

9,99 €

Stalo įrankių padėklas VARIERA,
32×31 cm.
203.157.92

8,99 €

52 cm pločio stalčių įdėklai
13

Stalo įrankių padėklas VARIERA,
52×50 cm.
Bambukas

09 1× stalo įrankių padėklas VARIERA, 32×50 cm
01 1× peilių padėklas VARIERA, 10×50 cm
03 4× dėžės VARIERA, 10×12 cm

05

19,99 €

Įrankių padėklas VARIERA, 32×50 cm.

Baltas
09 1× stalo įrankių padėklas VARIERA,
32×50 cm

102.046.95

Stalo įrankių padėklas VARIERA,
32×50 cm.
Bambukas

10 1× įrankių padėklas VARIERA,
32×50 cm

9,99€

602.260.39

32 cm pločio stalčių įdėklai
08

+

+

1,39 €

20 cm pločio stalčių įdėklai
04

+

503.351.09

402.046.94

24,99 €

stalo įrankių padėklas VARIERA, 32×50 cm
peilių padėklas VARIERA, 10×50 cm
prieskonių padėklas VARIERA, 20×50 cm
dėžės VARIERA, 10×12 cm
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Atliekų rūšiavimo deriniai
Rūšiuoti atliekas ir nešvaistyti gali kiekvienas, o
tai daryti tikrai paprasta ir smagu. Galime pasiūlyti
įvairaus dydžio šiukšliadėžių. Viena iš jų net su
vėdinimo angomis, kad organinės atliekos greičiau
džiūtų ir skleistų mažiau kvapų.

Atliekų rūšiavimo dėžės VARIERA ir jų priedai UTRUSTA
Kai dėžės tvarkingai stovi ištraukiamame padėkle,
gyventi tvariau tampa nepalyginamai lengviau.
Tad išmatuokite savo spinteles, gilius stalčius ir jau
šiandien išsirinkite tinkamiausią atliekų rūšiavimo
derinį.

Atliekų rūšiavimo rinkinys VARIERA ir
UTRUSTA, 60 cm, 42 l. Telpa 60×45 cm stalčiuje
MAXIMERA.
890.176.05

Atliekų rūšiavimo dėžė VARIERA, juoda.
2l

05

30,66 €

80 cm stalčiuje MAXIMERA
Atliekų rūšiavimo rinkinys VARIERA ir
UTRUSTA, 80 cm, 64 l. Telpa 80×45 cm stalčiuje
MAXIMERA.

11 l

06

Išorinis plotis – 60 cm

1×
1×
1×
1×
1×
1×

02
05
06
08
09
11

atraminis atliekų rūšiavimo dėžių rėmas UTRUSTA, 60 cm
atliekų rūšiavimo dėžė VARIERA, 11 l
atliekų rūšiavimo dėžė su vėdinimo angomis VARIERA, 11 l
atliekų rūšiavimo dėžė VARIERA, 22 l
atliekų rūšiavimo dėžės VARIERA dangtis, 11 l
atliekų rūšiavimo dėžės VARIERA dangtis, 22 l

Išorinis plotis – 80 cm

03
04
05
06
07
08
09
10
11

1×
1×
1×
1×
1×
1×
1×
1×
1×

atraminis atliekų rūšiavimo dėžių rėmas UTRUSTA, 80 cm
atliekų rūšiavimo dėžė VARIERA, 2 l
atliekų rūšiavimo dėžė VARIERA, 11 l
atliekų rūšiavimo dėžė su vėdinimo angomis VARIERA, 11 l
atliekų rūšiavimo dėžė VARIERA, 18 l
atliekų rūšiavimo dėžė VARIERA, 22 l
atliekų rūšiavimo dėžės VARIERA dangtis, 11 l
atliekų rūšiavimo dėžės VARIERA dangtis, 18 l
atliekų rūšiavimo dėžės VARIERA dangtis, 22 l

01

08

702.046.21

3,99 €

Atliekų rūšiavimo dėžė VARIERA, juoda.
102.046.24

5,79 €

Atliekų rūšiavimo dėžė VARIERA, juoda.
22 l

09

302.046.23

6,99 €

14 €

Atliekų rūšiavimo dėžės VARIERA dangtis,
juodas.
11 l

20 €

Atraminis atliekų rūšiavimo dėžių rėmas
UTRUSTA, 60 cm. Telpa 60×45 cm stalčiuje
MAXIMERA.
902.461.06

3,99 €

41,14 €

10
02

402.461.04

Atliekų rūšiavimo dėžė su vėdinimo angomis
VARIERA, juoda.

18 l

Ištraukiamasis atliekų rūšiavimo padėklas
UTRUSTA.
702.461.12

03

18 l

11

302.046.18

1,69 €

Atliekų rūšiavimo dėžės VARIERA dangtis,
juodas.
102.046.19

2,29 €

Atliekų rūšiavimo dėžės VARIERA dangtis,
juodas.
22 l

Atraminis atliekų rūšiavimo dėžių rėmas
UTRUSTA, 80 cm. Telpa 80×45 cm stalčiuje
MAXIMERA.
102.461.05 14 €

Ištraukiamieji padėklai UTRUSTA
uždaroje 60 cm spintelėje

07

41,33 €

Atliekų rūšiavimo rinkinys VARIERA ir
UTRUSTA, 80 cm, 66 l. Telpa 80×45 cm stalčiuje
MAXIMERA.
190.176.18

2,59 €

Atliekų rūšiavimo dėžė VARIERA, juoda.

11 l

790.176.15

902.046.20

34,34 €

Atliekų rūšiavimo rinkinys VARIERA ir
UTRUSTA, 60 cm, 44 l. Telpa 60×45 cm stalčiuje
MAXIMERA.
690.176.06

60 cm stalčiuje MAXIMERA

04

902.460.93

3,49 €

Šiukšliadėžė VARIERA, 10 l, balta.
801.822.37

2,89 €

Išorinis plotis – 60 cm
01
08
05
06
11
09

2×
1×
1×
1×
1×
1×
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ištraukiamasis atliekų rūšiavimo padėklas UTRUSTA
atliekų rūšiavimo dėžė VARIERA, 22 l
atliekų rūšiavimo dėžė VARIERA, 11 l
atliekų rūšiavimo dėžė su vėdinimo angomis VARIERA, 11 l
atliekų rūšiavimo dėžės VARIERA dangtis, 22 l
atliekų rūšiavimo dėžės VARIERA dangtis, 11 l

Spintelės apačioje pritvirtinę ištraukiamąjį atliekų rūšiavimo
padėklą, lengvai pasieksite visas šiukšliadėžes, todėl rūšiuosite
patogiai. Dėžės šiame padėkle laikosi tvirtai, yra gerai matomos,
jas paprasta ištraukti, kai pilnos.
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Skersiniai ir kiti priedai

Krepšeliai, indeliai, dėžutės

Rinkdamiesi šiuos virtuvinius pagalbininkus, be
didelių išlaidų padarysite virtuvę kur kas patogesnę.

Įvairius dėklus ir dėžutes galite laikyti tiek
stalčiuose ar spintelėse, tiek kabinti ant sienos.
Taip smulkūs daiktai ir įrankiai virtuvėje nepasimes.

Skersinis KUNGSFORS*, nerūdijantis
plienas, P56 cm.
403.349.16

Krepšys RISATORP, 25×26×18 cm.
Baltas
Mėlynas
Raudonas

3,99 €

S formos kabliukai KUNGSFORS*, 5 vnt.,
nerūdijantis plienas.
203.349.22

Nerūdijantis plienas

003.349.18

6,99 €

1,49 €

Magnetinis peilių laikiklis KUNGSFORS*,
P56 cm, nerūdijantis plienas.

603.349.20

Juodas
Nikeliuotas

502.019.06
402.138.39

Juodas
Nikeliuotas plienas

002.019.04
002.138.41

24×17 cm
33×24 cm

9,99 €
9,99 €

802.820.67

Dėžė VARIERA, 24×17 cm.

11 cm, 2 vnt.
7 cm, 5 vnt.

602.018.97
402.019.02

1,99 €
1,99 €

Nikeliuotas cinkas

002.138.55

Indelių laikiklis RIMFORSA, bambukas.
802.962.67

7,99 €

5,99 €
6,99 €
402.477.97

Laikiklis su indais RIMFORSA, stiklas ir
bambukas.
802.820.72
16,99 €

6,99 €

Planšetinio kompiuterio stovas VIVALLA,
26×17 cm, bambukas.
9,99 €

602.020.81 12,99 €
Magnetinis peilių laikiklis FINTORP,
juodas, ilgis 38 cm.
202.020.83

8,69 €

Indų džiovykla FINTORP, 37,5×29×13,5 cm.

Krepšeliai KUNGSFORS, 2 vnt., 100 %
medvilnės.

Balta

701.772.55

903.351.07

1,49 €
Prieskonių stovas FINTORP, 37×13 cm,
baltos ir juodos spalvos.
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301.550.19
503.320.16
003.320.14
103.351.06

2,59
2,39
2,39
2,39

€
€
€
€

Juoda
Nikeliuotas plienas

802.131.73
402.256.15

4,99 €

Dėžutės VARIERA, 2 vnt., 10×12 cm, pilka
ir žalia.

Kabliukai RIMFORSA, 4 vnt., nerūdijantis
plienas.

203.728.34

Balta
Juoda
Žalia
Pilka

Dėžė VARIERA, 34×24 cm.

2,49 €

Popierinių rankšluosčių laikiklis FINTORP.

104.014.84

9,99 €
14,99 €

3,49 €

Skersinis RIMFORSA, nerūdijantis plienas.

702.820.77

902.260.52
702.260.53

7,99 €

Kabliukai FINTORP, 5 vnt., 7 cm.
002.820.71
902.820.76

4,49 €

Indeliai RIMFORSA, 4 vnt., stiklas ir
bambukas.

Kabliukai FINTORP, 2 vnt., juodi.

60 cm
80 cm

Virtuvinių įrankių dėklas VARIERA, baltas.
Patogu naudoti, galima užkabinti už stalčiaus
krašto.

Dėžė su rankena VARIERA, bambukas.
6,99 €
6,99 €

14,99 €

Magnetiniai segtukai KUNGSFORS*, 3 vnt.,
nerūdijantis plienas.

6,99 €

16,99 €

Skersinis FINTORP, 57 cm.

Skersinis FINTORP, 79 cm.

003.349.23

903.031.49

Indas KUNGSFORS*, P24×G12×A26,5 cm.

6,99 €

Kabliukai KUNGSFORS*, 3 vnt., nerūdijantis
plienas.

403.349.21

Dėžė VARIERA, 50×12 cm, balta. Patogu
naudoti, galima užkabinti už stalčiaus krašto.

103.031.48

Nerūdijantis plienas

703.796.92

7,99 €
7,99 €
7,99 €

Indas KUNGSFORS*, Ø 12 cm, A26,5 cm.

1,49 €

Planšetinio kompiuterio stovas
KUNGSFORS*, P26×G13×A12 cm,
nerūdijantis plienas.
203.349.17

902.816.18
703.504.86
204.108.12

Kad dirbti būtų patogiau, įrankius laikykite arčiau
tos vietos, kur juos naudosite.

1,99 €

Dėžutė VARIERA, 10×12 cm, balta.
503.351.09

1,39 €

Stalo įrankių dėklas FINTORP, 13×13 cm,
baltos ir juodos spalvos.
002.020.79

5,79 €

7,99 €
9,99 €

4,99 €

*Daugiau apie seriją KUNGSFORS skaitykite pirkėjo gide KUNGSFORS.
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Plautuvės priedai

Vežimėliai ir staliukai su ratukais

Ruošti maistą, plauti indus ir darbuotis prie
plautuvės kur kas lengviau su specialiais plautuvės
priedais. Jie ne tik taupo vietą ant stalviršio, bet ir
padeda sutaupyti vandens.

Vežimėliai ir virtuviniai staliukai su ratukais puikiai
tinka daiktams laikyti. Patogu ir už gerą kainą.

Dėžė GRUNDVATTNET, 17×14 cm.
Galėsite sudėti maisto produktus prieš
ruošdami patiekalą, taip pat įdėti į koštuvą
GRUNDVATTNET, jei ant stalo pritrūks vietos.
Polipropileno plastikas. Pilka.
103.142.98

Vežimėlis SUNNERSTA, 56×33×97 cm.
Baltas

24,99 €

703.037.20

Vežimėlis RÅSKOG, 35×45×78 cm.
Tamsiai mėlynas
Juodas
Baltas

Pjaustymo lenta NORRSJÖN, 44×42 cm.
Šią pjaustymo lentą galima padėti virš
plautuvės, jei trūksta vietos ant stalo
arba reikia paslėpti neplautus indus. Tinka
54×44 cm plautuvei NORRSJÖN. Ąžuolo
masyvinė mediena.
403.397.11

14,99 €

Beržo mediena

7,99 €

202.198.37
402.019.16

99,99 €
99,99 €

59,99 €

202.816.31

803.349.24

129 €

49,99 €

302.403.48

Virtuvinis staliukas su ratukais FLYTTA,
98×57×86 cm.
Nerūdijantis plienas

000.584.87

139 €

Virtuvinis staliukas su ratukais FÖRHÖJA,
100×43×90 cm.
Beržo mediena

703.417.22

Juoda, ąžuolas
Balkšva, ąžuolas

Virtuvinis staliukas su ratukais BEKVÄM,
58×50×85 cm.

3,99 €

Skysto muilo dalytuvas KNIPEN, 500 ml.
Įmontuojamas į plautuvę arba stalviršį, kad
plovimo priemonė visada būtų po ranka.
Nerūdijantis plienas ir polipropileno plastikas.

Virtuvinis staliukas su ratukais
STENSTORP, 45×43×90 cm.

Nerūdijantis plienas

1,99 €

Indų plovimo dubuo GRUNDVATTNET,
I39×G23×A16 cm. Plaudami indus dubenyje,
o ne po tekančiu vandeniu, sutaupytumėte
vandens. Polipropileno plastikas. Pilkas.

39,99 €
39,99 €
39,99 €

304.017.89
903.339.76
203.829.32

Virtuvinis staliukas su ratukais
KUNGSFORS, 60×40×90 cm.

Patiesalas GRUNDVATTNET, 26×32 cm.
Galite patiesti plautuvėje ir skusti daržoves,
mesti kitokias atliekas ruošdami valgyti.
Polipropileno plastikas. Pilkas.

803.142.85

59 €

601.169.98

Vežimėlis RISATORP, 57×39×86 cm.

1,99 €

Baltas

103.142.84

Sidabrinės spalvos
nerūdijantis plienas

1,99 €

Koštuvas GRUNDVATTNET, I46×G16×A9 cm.
Galima naudoti daržovėms nuplauti, išvirusiems
makaronams nukošti. Jo dugnas plokščias,
todėl jį galima panaudoti ir kaip indų džiovyklę,
pavyzdžiui, stiklinėms. Taip jos neužims vietos
ant stalo. Polipropileno plastikas. Pilkas.
903.142.80

Virtuvinis staliukas su ratukais UDDEN,
54×54×83 cm.

89,99 €

800.359.20

Koštuvas NORRSJÖN, I42×P19×A9 cm.
Koštuvas tvirtai laikosi ant plautuvės
kraštų. Galima naudoti daržovėms nuplauti,
išvirusiems makaronams nukošti. Tinka
37×44 cm ir didesnėms plautuvėms
NORRSJÖN.
003.397.13

14,99 €

Taburetės-laipteliai
Apsauginiai kilimėliai

Kartais pakanka tik šiek tiek aukščiau palypėti, ir
visos lentynos tampa pasiekiamos ranka.

Stalčių ir lentynų kilimėliai slopina triukšmą,
saugo paviršius nuo įbrėžimų.

Taburetė-laipteliai BEKVÄM, 50 cm.

Stalčiaus kilimėlis PASSARP, 96×50 cm.
Slopina garsus, saugo stalčius ir lentynas nuo
įbrėžimų.
Pilka

203.159.66

4,99 €

Stalčiaus kilimėlis VARIERA, 150×50 cm.
Slopina garsus, saugo stalčius ir lentynas nuo
įbrėžimų.
Skaidrus
Baltas

800.128.53
002.388.65

3,89 €
3,89 €

Beržo mediena
Juoda
Balta

11,99 €
16,99 €
16,99 €

Taburetė-laipteliai MÄSTERBY, 50 cm.
Smėlinės sp.
Rusvai raudonos sp.

403.320.74
504.023.25

19,99 €
19,99 €

Kopėtėlės BEKVÄM, 3 pakopų, 63 cm.
Buko mediena
Juodos

84

301.788.79
301.788.84
401.788.88

901.904.11
902.198.29

23,99 €
29,99 €
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Rankenėlės
Mažos detalės – didelis skirtumas
Rankenėlės yra tarsi prieskoniai patiekalui – nedidelė, tačiau labai svarbi
sudedamoji visumos dalis. Siūlome rinktis pagal virtuvės ir baldų spalvą
bei stilių arba tiesiog tas, kurios labiausiai patinka.
Pakeitus senas rankenas naujomis, galima lengvai ir nebrangiai atnaujinti
jau pabodusį baldų komplektą. Rinkitės tradicines arba modernaus
dizaino, derinkite tarpusavyje, naudokite ir tvirtinkite pagal paskirtį ar
išradingai, ir netrukus jūsų virtuvė atrodys taip, kaip svajojote.

Gręžimo šablonas FIXA
Patogu, nes uždėjus ant
stalčiaus priekio arba durelių
galima labai tiksliai pažymėti
vietą, kurioje gręšite rankenos
tvirtinimo angas.
903.233.93

86

0,99 €
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Rankenėlės BAGGANÄS, juodos.
Ø 13 mm
Ø 20 mm
Ø 21 mm

303.384.15
103.384.16
903.384.17

2,49 € už 2 vnt.
2,99 € už 2 vnt.
2,99 € už 2 vnt.

Rankenėlės BAGGANÄS, žalvario spalvos.
Ø 13 mm
Ø 20 mm
Ø 21 mm

603.384.09
803.384.08
003.384.12

2,49 € už 2 vnt.
2,99 € už 2 vnt.
2,99 € už 2 vnt.

Rankenėlės BAGGANÄS, nerūdijantis plienas.
Ø 13 mm
Ø 20 mm
Ø 21 mm

303.384.20
103.384.21
903.384.22

2,49 € už 2 vnt.
2,99 € už 2 vnt.
2,99 € už 2 vnt.

Rankenėlės ENERYDA juodos.
Ilgis 89 mm

Rankenėlės ENERYDA, žalvario spalvos.
3,99 € už 2 vnt.

503.475.17

Rankenėlės ENERYDA juodos.
Ilgis 112 mm

Rankenėlės BAGGANÄS, juodos.
Ilgis 143 mm
Ilgis 335 mm

803.384.13
603.384.14

3,99 € už 2 vnt.
5,99 € už 2 vnt.

Rankenėlės BAGGANÄS, žalvario spalvos.
Ilgis 143 mm
Ilgis 335 mm

003.384.07
203.384.11

3,99 € už 2 vnt.
5,99 € už 2 vnt.

003.364.32

0,69 € už 2 vnt.

Ilgis 175 mm

Rankenėlės GUBBARP, baltos.
Ø 21 mm

803.364.33

Rankenėlės BJÄRRED, nerūdijantis plienas,
juodos spalvos oda.
703.488.94

Ilgis 143 mm
Ilgis 335 mm

703.384.18
503.384.19

9,99 € už 2 vnt.
5,99 € už 2 vnt.

Rankenėlės ORRNÄS, nerūdijančio plieno sp.
Ilgis 170 mm
Ilgis 234 mm
Ilgis 300 mm

Ilgis 17 mm

303.475.04
803.475.06
003.475.05

Rankenėlės ENERYDA, žalvario spalvos.
1,99 € už 2 vnt.
2,99 € už 2 vnt.
3,99 € už 2 vnt.

Ø 35 mm

303.731.64

702.361.51
802.254.11
402.254.13

6,99 € už 2 vnt.
7,99 € už 2 vnt.
11,99 € už 2 vnt.

Rankenėlės BERGHALLA, pilkos.
9,99 € už 2 vnt.
4,99 € už 2 vnt.

Rankenėlės BERGHALLA, baltos.

302.361.53

Ilgis
Ilgis
Ilgis
Ilgis
Ilgis

245 mm
345 mm
445 mm
645 mm
845 mm

601.387.59
401.387.60
201.387.61
001.387.62
801.387.63

6
7
8
10
12

€
€
€
€
€

už
už
už
už
už

2
2
2
2
2

603.475.12

3,99 € už 2 vnt.

Ø 20 mm
Ø 27 mm
Ø 35 mm

203.475.09
403.475.08
603.475.07

1,99 € už 2 vnt.
2,99 € už 2 vnt.
3,99 € už 2 vnt.

Rankenėlės ENERYDA, chromuotas aliuminis.
Ø 20 mm
Ø 27 mm
Ø 35 mm

503.475.03
003.475.10
803.475.11

1,99 € už 2 vnt.
2,99 € už 2 vnt.
3,99 € už 2 vnt.

503.487.86

7,99 € už 2 vnt.

9,99 € už 2 vnt.
4,99 € už 2 vnt.

303.424.79
503.424.78

5,99 € už 2 vnt.
9,99 € už 2 vnt.

Rankenėlės HACKÅS, antracito spalvos.
Ilgis 15 mm

803.397.90

Ø 22 mm
Ø 30 mm

703.487.85
303.710.56

3,49 € už 2 vnt.
4,99 € už 2 vnt.

Rankenėlės SKÄRHAMN, juodos chromuotos.
Ilgis 65 mm

103.694.36

7,99 € už 2 vnt.

3,49 € už 2 vnt.

Rankenėlės HACKÅS, antracito spalvos.
Ilgis 100 mm
Ilgis 300 mm

Rankenėlės SKÄRHAMN, juodos chromuotos.

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

3,49 € už 2 vnt.

003.160.47
203.160.46
403.189.78

2,99 € už 2 vnt.
6,99 € už 2 vnt.
9,99 € už 2 vnt.

Rankenėlės HISHULT, porceliano baltos.
Ilgis 140 mm

902.652.46

6,99 € už 2 vnt.

Rankenėlės HISHULT, porceliano baltos.

Rankenėlės MOSSARYD, juodos.
Ilgis 49 mm

503.703.53

3,99 € už 2 vnt.

Ø 23 mm

202.731.41

2,49 € už 2 vnt.

Rankenėlės MOSSARYD, nerūdijančio plieno
spalvos.

Ø 30 mm

502.652.48

3,99 € už 2 vnt.

Ilgis 49 mm

703.703.52

3,99 € už 2 vnt.

Rankenėlės HACKÅS, baltos.
Ilgis 100 mm
Ilgis 300 mm

304.086.82
104.086.83

5,99 € už 2 vnt.
9,99 € už 2 vnt.
Rankenėlės MÖLLARP, juodos.

Rankenėlės HACKÅS, baltos.
Ilgis 15 mm

604.086.85

3,49 € už 2 vnt.

Ilgis 106 mm

702.652.47

Rankenėlės HEDRA, antracito spalvos.
4,59 € už 2 vnt.

Ø 32 mm

500.461.52

4,29 € už 2 vnt.

Rankenėlės MÖLLARP, juodos.
Ø 14 mm
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Ilgis 112 mm

Rankenėlės LANSA, nerūdijantis plienas.

Ilgis 40 mm
Ilgis 170 mm
Ilgis 426 mm

503.228.52
803.228.55

Rankenėlės ENERYDA, chromuotas aliuminis.

7,99 € už 2 vnt.

Rankenėlės BORGHAMN, plienas.

Ilgis 235 mm
Ilgis 56 mm

3,99 € už 2 vnt.

9,99 € už 2 vnt.

Rankenėlės ORRNÄS, nerūdijančio plieno sp.

103.228.54
603.228.56

3,99 € už 2 vnt.

403.475.13

0,39 € už 2 vnt.

Rankenėlės ÖSTERNÄS, tonuota oda.

Ilgis 235 mm
Ilgis 56 mm

203.475.14

Ilgis 89 mm

Rankenėlės KLACKBERG, sidabrinės spalvos.

Ilgis 148 mm

403.488.95
203.488.96

Ilgis 112 mm

Rankenėlės ENERYDA, chromuotas aliuminis.

3,99 € už 2 vnt.
5,99 € už 2 vnt.

Rankenėlės SKÄRHAMN, juodos chromuotos.

Ilgis 153 mm
Ilgis 65 mm

3,99 € už 2 vnt.

Rankenėlės BAGGANÄS, nerūdijantis plienas.

Ø 20 mm
Ø 27 mm
Ø 35 mm

Ilgis 116 mm

903.475.15

Rankenėlės ENERYDA, žalvario spalvos.
3,99 € už 2 vnt.

703.475.16

Rankenėlės ENERYDA, juodos.

Rankenėlės GUBBARP, baltos.

Ilgis 89 mm

102.730.90

2,49 € už 2 vnt.
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Virtuvės baldai
KNOXHULT
Greitai ir patogiai
Virtuvinius baldus KNOXHULT ypač
paprasta įrengti. Spintelės – jau
su stalviršiu, durelėmis, stalčiais ir
lentynomis, tad lieka tik išsirinkti
plautuvę, vandens maišytuvą,
rankenėles ir buitinę techniką.
Iš ryto parsivežę virtuvės komplektą
iš parduotuvės IKEA, tądien dar
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spėsite paruošti joje vėlyvą vakarienę.
Apžiūrėkite daugiau paruoštų virtuvės
komplektų internete www.IKEA.lt arba
susikurkite derinį KNOXHULT patys.
Kitame puslapyje pateikiami visi galimi
variantai.
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Virtuvės baldai KNOXHULT

Virtuvės baldai KNOXHULT

Su KNOXHULT suplanuoti ir turėti funkcionalią
virtuvę ypač paprasta: išsirinkite patinkančias
spinteles, buitinę techniką, plautuvę, vandens
maišytuvą, rankenėles ir... Viskas!

Grindinės spintelės

Grindinė spintelė su vieta orkaitei įmontuoti KNOXHULT,
180 cm. Sklandžiai darinėjamas stalčius neiškrenta stipriau
patraukus; reguliuojamosios lentynos. Drėgmei, karščiui ir
įbrėžimams atsparus, lengvai valomas laminuotas stalviršis.
Spintelės rėmas ir fasadai padengti lengvai valoma, įbrėžimams
atsparia melamino danga. Lankstai reguliuojami vertikaliai,
horizontaliai ir į gylį, todėl patogu dureles tvirtinti tiksliai norimoje
padėtyje. Reguliuojamosios kojelės – baldas tvirtai stovės ir ant
nelygių grindų.
Balta
Pilka
Pilka, medienos raštas
Blizgi balta

703.267.88
203.267.95
603.268.02
303.268.08

110
170
144
170

Grindinė spintelė su stalčiumi KNOXHULT, 120 cm.
Sklandžiai darinėjamas stalčius neiškrenta stipriau patraukus;
reguliuojamosios lentynos. Drėgmei, karščiui ir įbrėžimams
atsparus, lengvai valomas laminuotas stalviršis. Spintelės
rėmas ir fasadai padengti lengvai valoma, įbrėžimams atsparia
melamino danga. Lankstai reguliuojami vertikaliai, horizontaliai
ir į gylį, todėl patogu dureles tvirtinti tiksliai norimoje padėtyje.
Reguliuojamosios kojelės – baldas tvirtai stovės ir ant nelygių
grindų.
Balta
Pilka
Pilka, medienos raštas
Blizgi balta

303.267.90
503.267.94
803.268.01
503.268.07

80
120
114
120

€
€
€
€

€
€
€
€
Grindinė stalčių spintelė KNOXHULT, 40 cm. Sklandžiai
darinėjami stalčiai neiškrenta stipriau patraukus. Drėgmei, karščiui
ir įbrėžimams atsparus, lengvai valomas laminuotas stalviršis.
Spintelės rėmas ir fasadai padengti lengvai valoma, įbrėžimams
atsparia melamino danga. Reguliuojamosios kojelės – baldas tvirtai
stovės ir ant nelygių grindų.
Balta
Pilka
Pilka, medienos raštas
Blizgi balta

Sieninės spintelės

Sieninė spintelė KNOXHULT, 120×75 cm. Spintelės rėmas ir
fasadai padengti lengvai valoma, įbrėžimams atsparia melamino
danga. Lankstai reguliuojami vertikaliai, horizontaliai ir į gylį, todėl
patogu dureles tvirtinti tiksliai norimoje padėtyje.
Balta
Pilka
Pilka, medienos raštas
Blizgi balta

903.267.92
003.267.96
403.268.03
103.268.09

39
69
64
69

€
€
€
€

903.267.87
703.267.93
403.267.99
703.268.06

60
70
65
70

€
€
€
€

Sieninė spintelė KNOXHULT, 60×60 cm. Spintelės rėmas ir
fasadai padengti lengvai valoma, įbrėžimams atsparia melamino
danga. Lankstai reguliuojami vertikaliai, horizontaliai ir į gylį, todėl
patogu dureles tvirtinti tiksliai norimoje padėtyje.
Balta
Pilka
Pilka, medienos raštas
Blizgi balta

103.267.91
603.267.98
903.268.05
703.268.11

25
35
30
35

€
€
€
€

Priedai

Stalo įrankių padėklas STÖDJA, 31×50 cm.

Sieninė spintelė KNOXHULT, 40×75 cm. Spintelės rėmas ir
fasadai padengti lengvai valoma, įbrėžimams atsparia melamino
danga. Lankstai reguliuojami vertikaliai, horizontaliai ir į gylį, todėl
patogu dureles tvirtinti tiksliai norimoje padėtyje.
Balta
Pilka
Pilka, medienos raštas
Blizgi balta

503.267.89
803.267.97
203.268.04
903.268.10

20
30
25
30

€
€
€
€

Baltas

1,49 €

Stalo įrankių padėklas STÖDJA, 51×50 cm.
Baltas
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501.772.23

001.772.25

2,29 €

Įrankių padėklas STÖDJA, 20×50 cm.
Baltas

401.772.28

0,99 €

Stalo įrankių padėklas SMÄCKER,
31×26 cm.
Pilkas

902.417.88

0,69 €
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Virtuvėlė
SUNNERSTA
Paprasta, praktiška, už žemą kainą
Su virtuvėle SUNNERSTA lengva
įsirengti praktišką ir jaukią maisto
ruošimo vietą net mažoje erdvėje,
pavyzdžiui, bendrabučio kambaryje
ar svečių namuose. Įrankius ir kitus
reikmenis sukabinkite ant skersinių
arba sudėkite į dėžutes, o jei reikia

Virtuvėlė su plautuve
SUNNERSTA,
P112×G56×A139 cm.
903.020.79

89,99 €

Lentyna SUNNERSTA,
P37×G17×A5 cm, balta.
Galite įrengti ant skersinio ar
virtuvėlėse SUNNERSTA.
603.926.51
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2,99 €

papildomo stalviršio ar vietos daiktams
laikyti, priderinkite staliuką su ratukais.
Kartu įsigykite kilnojamąją indukcinę
kaitlentę bei šaldytuvą TILLREDA, ir
turėsite funkcionalią virtuvę, kurią
paprasta įsigyti ir parsivežti į namus, o
prireikus – perkraustyti į naujus.

Vežimėlis SUNNERSTA,
I56×P33×A97 cm, baltas.

703.037.20

24,99 €

Indas SUNNERSTA,
P12×G11×A13 cm, baltas.
Priedas skersiniui, staliukui
su ratukais ir virtuvėlei
SUNNERSTA.
503.037.35

0,49 €

Kabliukai SUNNERSTA,
5 vnt., plastikas.

403.037.26

0,49 €

Skersinis SUNNERSTA,
ilgis 60 cm, baltas.

303.037.22

1,49 €
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GARANTIJA

GARANTIJA

Virtuvės sistema METOD
Kam taikoma ši garantija?
Ši garantija taikoma tik
namuose naudojamiems virtuvės
baldams. Ji galioja toliau
išvardytoms sistemos METOD
dalims: • spintelių rėmams;
• baldų fasadams; • lankstams UTRUSTA; • iki galo
ištraukiamiems stalčiams MAXIMERA; • grūdinto
stiklo lentynoms ir lentynoms su melamino danga
UTRUSTA; • cokoliams; • kojelėms;
• dengiamosioms plokštėms; • apdailos juostelėms
ir apvadams.

25

Prekės, kurioms ši garantija netaikoma
• Rankenėlės; • montuojamųjų indaplovių bėgeliai
BEHJÄLPLIG.
Stalčiams FÖRVARA, vieliniams krepšiams UTRUSTA
ir spintelėms TUTEMO, TORNVIKEN, VADHOLMA
taikoma 10 metų garantija.
Virtuvių komplektams KNOXHULT ir SUNNERSTA
taikoma 2 metų garantija.
_________________________________________
Kaip IKEA sprendžia garantijos klausimus?
IKEA įvertina prekės būklę ir sprendžia, ar taikytinos
garantinės sąlygos. Tada gali būti šalinami prekės
defektai arba ji pakeičiama tokia pačia / panašia
preke. Tokiais atvejais IKEA savo sąskaita taiso,
tiekia ir keičia atsargines dalis, siunčia specialistus,
jei nėra kliūčių pasiekti prekės buvimo vietą
nepatiriant papildomų išlaidų. Šios sąlygos
netaikomos, kai darbai atliekami be IKEA leidimo.
Visos pakeistos nekokybiškos dalys tampa IKEA
nuosavybe. Jei IKEA‘oje nebeparduodama tam
tikra prekė, ji keičiama savo savybėmis artimiausia
preke. Tokiu atveju IKEA sprendžia, kokia prekė yra
tinkamiausia keitimui.
Garantijos sąlygos
Garantija įsigalioja nuo prekės įsigijimo dienos.
Pirkinio įsigijimo įrodymas yra kasos kvitas.

Stalviršiai
Išimtys
Garantija netaikoma, jei prekė surinkta ne pagal
instrukcijas, netinkamai laikoma, jei buvo pakeista
jos konstrukcija, jei ji buvo naudojama netinkamai
ir (ar) ne pagal paskirtį, valoma netinkamomis
priemonėmis ir (ar) būdais.
Natūralus gaminio nusidėvėjimas ir (ar) jo savybių
pakitimas nelaikomas kokybės trūkumu, todėl
jam, kaip ir bet kokiam atsitiktiniam apgadinimui,
garantija netaikoma. Garantija netaikoma, jei
gaminys buvo laikomas lauke, drėgnoje aplinkoje
ir (ar) naudotas ne namuose (išskyrus atvejus,
kai tai leistina pagal gaminio specifikaciją). Pagal
garantijos sąlygas pirkėjui neatlyginami pasekminiai
ir atsitiktiniai nuostoliai.
Priežiūra
Tam, kad galėtumėte pasinaudoti garantija,
laikykitės kiekvieno gaminio priežiūros nurodymų.
Visas priežiūros instrukcijas rasite interneto
svetainėje www.IKEA.lt.
Bendrieji teisiniai reikalavimai
Ši garantija suteikia tam tikrų papildomų teisių,
kurios jokiais atvejais neriboja šalies įstatymais
garantuojamų vartotojo teisių.
Kur kreiptis dėl garantinio aptarnavimo?
Kreipkitės į IKEA’os Pirkėjų aptarnavimo skyrių.
Kontaktus rasite IKEA kataloge ir www.IKEA.lt.
Išsaugokite prekės kasos kvitą – tai privaloma
garantinio aptarnavimo sąlyga.
Daugiau informacijos – IKEA virtuvių garantijos
buklete.
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Kam taikoma ši garantija?
Garantija taikoma tik namuose
naudojamiems stalviršiams ir visoms
plautuvėms, išskyrus FYNDIG.

Vandens maišytuvai

10

Kam taikoma ši garantija?
Ji taikoma visiems IKEA virtuviniams
vandens maišytuvams ir apima jų
medžiagų bei gamybos defektus,
su sąlyga, kad vandens maišytuvai
naudojami namuose.

Kam ši garantija netaikoma?
Garantija netaikoma įprastam nusidėvėjimui,
įbrėžimams, įpjovimams ir atsitiktiniais veiksmais
sukeltai bei kalkių padarytai žalai. Taip pat, jei
maišytuvas buvo naudojamas koroziją sukeliančioje
aplinkoje.
_________________________________________
Kaip IKEA sprendžia garantijos klausimus?
IKEA įvertina prekės būklę ir sprendžia, ar taikytinos
garantinės sąlygos. Tada gali būti šalinami prekės
defektai arba ji pakeičiama tokia pačia / panašia
preke. Tokiais atvejais IKEA savo sąskaita taiso,
tiekia ir keičia atsargines dalis, siunčia specialistus,
jei nėra kliūčių pasiekti prekės buvimo vietą
nepatiriant papildomų išlaidų. Šios sąlygos
netaikomos, kai darbai atliekami be IKEA leidimo.
Visos pakeistos nekokybiškos dalys tampa IKEA
nuosavybe. Jei IKEA‘oje nebeparduodama tam
tikra prekė, ji keičiama savo savybėmis artimiausia
preke. Tokiu atveju IKEA sprendžia, kokia prekė yra
tinkamiausia keitimui.

gaminio specifikaciją). Pagal garantijos sąlygas
pirkėjui neatlyginami pasekminiai ir atsitiktiniai
nuostoliai.
Priežiūra
Tam, kad galėtumėte pasinaudoti garantija,
laikykitės kiekvieno gaminio priežiūros nurodymų.
Visas priežiūros instrukcijas rasite interneto
svetainėje www.IKEA.lt.
Bendrieji teisiniai reikalavimai
Ši garantija suteikia tam tikrų papildomų teisių,
kurios jokiais atvejais neriboja šalies įstatymais
garantuojamų vartotojo teisių.
Kur kreiptis dėl garantinio aptarnavimo?
Kreipkitės į IKEA’os Pirkėjų aptarnavimo skyrių.
Kontaktus rasite IKEA kataloge ir www.IKEA.lt.
Išsaugokite prekės kasos kvitą – tai privaloma
garantinio aptarnavimo sąlyga.

Garantijos sąlygos
Garantija įsigalioja nuo prekės įsigijimo dienos.
Pirkinio įsigijimo įrodymas yra kasos kvitas.
Išimtys
Garantija netaikoma, jei prekė surinkta ne pagal
instrukcijas, netinkamai laikoma, jei buvo pakeista
jos konstrukcija, jei ji buvo naudojama netinkamai
ir (ar) ne pagal paskirtį, valoma netinkamomis
priemonėmis ir (ar) būdais. Natūralus gaminio
nusidėvėjimas ir (ar) jo savybių pakitimas
nelaikomas kokybės trūkumu, todėl jam, kaip ir
bet kokiam atsitiktiniam apgadinimui, garantija
netaikoma. Garantija netaikoma, jei gaminys buvo
laikomas lauke, drėgnoje aplinkoje ir (ar) naudotas
ne namuose (išskyrus atvejus, kai tai leistina pagal
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PAGALBA

PAGALBA

Kelias iki naujos IKEA virtuvės
®

IKEA‘os virtuviniai baldai
projektuojami taip, kad juos
surinkti ir įrengti galėtumėte
patys. Čia dalijamės keletu
patarimų, kad jums viskas
pavyktų puikiai ir iš karto. Kilus
klausimų, visada galite kreiptis
patarimo į mūsų kvalifikuotus
darbuotojus prekybos vietose bei
internetu www.IKEA.lt.

PASISEMKITE ĮKVĖPIMO

IŠMATUOKITE

SUPLANUOKITE

UŽSISAKYKITE

SUMONTUOKITE

Apsvarstyti poreikius ir nuspręsti, kokia
jums yra ideali virtuvė – tam skirtas
šis pirkėjo gidas. Dar daugiau idėjų ir
sprendimų rasite Virtuvių brošiūroje
internete www.IKEA.lt bei prekybos
vietose.

Išmatuoti virtuvę gana paprasta, tačiau
svarbu tą padaryti kuo tiksliau, juk pagal
šiuos matmenis planuosite virtuvės
baldus. Kilus klausimų pavartykite
elektroninį „Virtuvės montavimo gidą“

Virtuvės planavimas – laikas, kai
svajonės ir idėjos tampa tikrove.
Išbandykite nemokamą virtuvės
planavimo programą svetainėje
www.IKEA.lt. Jei pageidaujate
kvalifikuotos pagalbos, visada galite
kreiptis į Virtuvių skyriaus darbuotojus.

Susikūrę jus tenkinantį virtuvės planą,
užsukite į IKEA pasikonsultuoti su Virtuvių
skyriaus darbuotojais. Jie patars, ką būtų
galima patobulinti. Kai būsite galutinai
apsisprendę, galėsime jums padėti,
pasiūlydami pristatymo į namus ir kitas
paslaugas.

IKEA‘os baldai projektuojami taip, kad
galėtumėte juos sumontuoti patys. Jei
kiltų klausimų, perskaitykite „Virtuvės
montavimo gidą“ arba kreipkitės į mus.
Leidinį rasite prekybos vietose ir internete
www.IKEA.lt.

svetainėje www.IKEA.lt.

Jei norite, išmatuosime už jus.
Apie matavimo paslaugą skaitykite 4 p.

Jei norite, suprojektuosime
už jus. Apie virtuvės planavimo
paslaugą skaitykite 4 p.

Jei norite, surinksime prekes už
jus ir atvešime. Apie užsakymo
paruošimo ir pristatymo paslaugą
skaitykite 4 p.

Jei norite, sumontuosime už
jus. Apie virtuvių montavimo
paslaugą skaitykite 4 p.

Daugiau naudingos informacijos
PIRKĖJO GIDAS

Gidas
perkantiems
IKEA buitinę
techniką

Virtuvės baldai METOD
Naujos
IKEA virtuvės
montavimas
Virtuvės baldams METOD
taikoma 25 metų garantija.
Apie sąlygas skaitykite
garantijos buklete.

BUITINĖ
TECHNIKA
Visa mūsų buitinė technika pritaikyta
IKEA virtuvės baldams ir jūsų
poreikiams. Kad ir ką mėgstate
veikti virtuvėje – greitai pasišildyti
maistą mikrobangų krosnelėje ar
neskaičiuojant valandų bandyti
naujus receptus – šiame gide rasite
jums tinkamų prekių ir naudingos
informacijos.

Daugiau nei tik virtuvinės spintelės
Kaip atrodo jūsų svajonių virtuvė? Skirtingi žmonės, skirtingi ir
poreikiai, norai, pageidavimai. Virtuvės baldų komplektai METOD,
kaip ir jų savininkai, gali būti įvairūs: pritaikyti didelėms arba
mažoms erdvėms, sukomplektuoti iš skirtingo dydžio spintelių ir
stalčių, parinkus atitinkamas vidines dalis ir fasadus iš daugybės
galimų, atrodyti vis kitaip ir pasižymėti kitokiomis funkcijomis.
Variantų begalė!
Penkiasdešimt metų patirties
IKEA projektuoja virtuves jau pusę amžiaus, visą laiką
įsiklausydama į žmonių poreikius, atsižvelgdama į gyvenimiškas
aplinkybes. Ilgametė patirtis padeda rasti balansą tarp baldų
grožio, stiliaus ir funkcionalumo, todėl rezultatas – kasdienybės
iššūkius pakeliančios virtuvės – džiugina ir kūrėjus, ir pirkėjus.
Sukauptomis žiniomis ir išmanymu mielai dalijamės su kiekvienu,
ieškančiu išsvajotos virtuvės.

MONTAVIMO
GIDAS
Šiame gide rasite naudingų patarimų
ir aprašymų, kurie padės žingsnis po
žingsnio sumontuoti virtuvę patiems.

Jūsų naujoji
IKEA virtuvė
nuo

iki

Vadovaudamiesi šia instrukcija,
lengvai įveiksite visus žingsnius
naujosios IKEA virtuvės link: nuo
stiliaus pasirinkimo, patalpos
matavimo iki baldų planavimo,
užsakymo ir įrengimo.

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.

BUITINĖS TECHNIKOS GIDAS

Spintelių rėmai METOD

MONTAVIMO GIDAS

PLANAVIMO GIDAS

NAMŲ PLANAVIMO PROGRAMA

Praktiški patarimai perkantiems mūsų
virtuvės baldams pritaikytą buitinę
techniką. Naudinga informacija apie
stilius, funkcijas ir kainas.
Rasite internete www.IKEA.lt.

Pirkėjo gidas, kuriame yra aibė
informacijos apie virtuvinę sistemą
METOD, jos pagrindines dalis ir priedus.
Rasite prekybos vietose ir internete
www.IKEA.lt.

Praktiški patarimai, kaip greičiau ir
lengviau įsirengti virtuvę.
Rasite prekybos vietose ir internete
www.IKEA.lt.

Praktiški patarimai, kaip išmatuoti
virtuvės patalpą, užsisakyti baldų
komplektą, jį įrengti, ir dar daugiau.
Rasite prekybos vietose ir internete
www.IKEA.lt.

Naudodamiesi nemokama planavimo programa, galėsite
neišeidami iš namų susiprojektuoti svajonių virtuvę. Čia
matysite 3D vaizdą, prekių kainas, rasite daug naudingų
funkcijų. Projektą ir pirkinių sąrašą galėsite atsispausdinti
namuose arba išsaugoti savo paskyroje interneto svetainėje
www.IKEA.lt, kad atvykus į IKEA būtų patogu pasitarti su
darbuotojais bei apsipirkti. Daugiau www.IKEA.lt.
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