
PIRKĖJO GIDAS

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.

Tradicinis stilius, šiuolaikiškas funkcionalumas
Norėtumėte užmiesčio stiliaus miegamojo? Baldai HEMNES –  
kaip tik tai, ko reikia. Jie nors ir ne rankų darbo, bet tarsi bal-
dininko pagaminti: labai tvirti, kokybiški, iki smulkmenų apgalvoti 
ir šiuolaikiškai funkcionalūs. Galite rinktis baltus, juodai rudus, 
baltai beicuotus arba ryškiaspalvius. Jie puikiai dera tarpusavyje ir 
su kitais baldais ar interjero detalėmis, tad netruksite įgyvendinti 
savą miegamojo viziją.

DIZAINAS 
Carina Bengs

PRIEŽIŪRA
Valyti šluoste, sudrėkinta 
švelniame valiklyje; nusausinti 
švaria šluoste.

DĖMESIO –
GALI NUVIRSTI
Kai kuriuos iš šių baldų būtina 
pritvirtinti prie sienų, naudojant 
rinkinyje esančius laikiklius. 
Tinkamai nepritvirtinti baldai 
gali nuvirsti.

Miegamojo baldai

HEMNES



KAIP PRITVIRTINTI BALDĄ PRIE SIENOS?
Jei čia nerandate reikiamos informacijos arba kilo klausimų, kreipkitės į artimiausios tvirtinimo detalių parduotuvės  
darbuotojus.

SIENŲ TIPAS: gipso kartono sienos su 
medinėmis sijomis.

Tvirtinimo detalės: Varžtą įsukite į 
siją. Pavyzdžiui, 5 mm medvaržtį,
kurį rasite varžtų ir kaiščių rinkinyje 
FIXA. Jį galite įsigyti IKEA’oje.

SIENŲ TIPAS: gipso kartono sienos 
be medinių sijų.

Tvirtinimo detalės: Pirmiausia 
įtaisykite sienoje kaištį, tada į jį įsukite
varžtą. Pavyzdžiui, 8 mm kaištį, kurį 
rasite varžtų ir kaiščių rinkinyje FIXA.

Visi norime jaustis saugūs namuose ir apsaugoti nuo 
galimų nelaimių vaikus. Kartu galime pasirūpinti 
savo ir mažųjų saugumu – reikia tik trupučio 
pastangų.  

• Pritvirtinkite baldus prie sienos, naudodami tam skirtas 
tvirtinimo priemones, pavyzdžiui, kartu su baldais gautus 
tvirtinimo dirželius / laikiklius, ir jūsų namų sienoms 
tinkamus varžtus. Jei reikia, dėl tvirtinimo detalių pasi-
tarkite su specializuotos parduotuvės darbuotojais.

• Niekada nelaikykite televizoriaus (ar kitų sunkių 
prietaisų) ant tam nepritaikytų baldų.

• Sunkesnius daiktus laikykite apatiniame stalčiuje.
• Neleiskite vaikams lipti ant atidarytų stalčių, atvirų 

lentynų ir kitaip karstytis ar kabėti ant baldų.

SIENŲ TIPAS: betoninės sienos.

Tvirtinimo detalės ištisinėms  
sienoms:  įtaisykite sienoje kaištį ir
įsukite į jį varžtą. Pavyzdžiui, 8 mm 
kaištį, kurį rasite varžtų ir kaiščių 
rinkinyje FIXA.

Tvirtinimo detalės tuščiavidurėms 
sienoms: naudokite varžtus su spar-
neliais.
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* Šiuos baldus reikia pritvirtinti prie sienos naudojant rinkinyje esančius  
laikiklius, kad nenuvirstų.
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VISOS DALYS IR KAINOS

Lovos rėmas HEMNES, pušies mediena.

90×200 cm (P104×I207×A112 cm)
Tamsiai rudas  702.495.49 149 €
Baltai beicuotas 302.495.46 149 €
140×200 cm (P154×I211×A122 cm)
Tamsiai rudas  499.315.62 159 €
Baltai beicuotas 899.315.60 159 €
160×200 cm (P174×I211×A122 cm)
Tamsiai rudas 599.293.37 169 €
Baltai beicuotas 799.293.41 169 €

Kušetė HEMNES, 80 cm (I211×P87×A86 cm).

Balta 903.493.26 239 €
Pilka 603.722.76 239 €

Naktinis staliukas HEMNES, P46×G35×A70 cm.

Tamsiai rudas, pušies mediena 901.212.34 29,99 €
Baltai beicuotas, pušies mediena 202.004.56 29,99 €
Baltas 003.742.97 35,99 €

Komoda su 2 stalčiais HEMNES, P54×G38×A66 cm.

Balta 503.742.71 69,99 €
Tamsiai ruda, pušies mediena 502.426.19 69,99 €
Baltai beicuota, pušies mediena 802.426.27 69,99 €

Komoda su 3 stalčiais HEMNES, 
P108×G50×A95 cm.*
Geltona, pušies mediena 703.113.05 99 €
Balta 903.742.74 109 €
Tamsiai ruda, pušies mediena 402.426.29 119 €
Baltai beicuota, pušies mediena 702.426.37 119 €

Komoda su 5 stalčiais HEMNES, 
P57×G39×A130 cm.*
Tamsiai ruda, pušies mediena 902.471.82 119 €
Baltai beicuota, pušies mediena 202.471.90 119 €

Komoda su 6 stalčiais HEMNES, 
P108×G50×A130 cm.*
Balta 203.742.77 179 €
Tamsiai ruda, pušies mediena 602.392.68 179 €
Baltai beicuota, pušies mediena 602.392.73 179 €

Komoda su 8 stalčiais HEMNES, 
P160×G50×A95 cm.*
Raudonai ruda, pušies mediena 203.113.03 199 €

Balta 403.742.81 215 €
Tamsiai ruda, pušies mediena 402.392.74 235 €
Baltai beicuota, pušies mediena 102.392.80 235 €

HEMNES tualetinis staliukas su veidrodžiu, 
P100×G50×A159 cm.*
Baltas 303.744.13 159 €
Juoda 103.220.38 169 €
 

HEMNES spinta su stumdomosiomis durimis, 
P120×G59×A197 cm.*
Geltona, pušies mediena 103.213.26 229 €
Baltai beicuota, pušies mediena 502.512.70 229 €

HEMNES atvira spinta, 120×197×50 cm.*

Baltai beicuota, pušies mediena 103.793.03 169 €
Tamsiai ruda, pušies mediena 603.814.07 169 €

HEMNES atvira spinta, 99×130×37 cm.*

Baltai beicuota, pušies mediena 803.796.20 119 €
Tamsiai ruda, pušies mediena 103.814.24 119 €

HEMNES spintelė, 99×130×37 cm.*

Tamsiai ruda, pušies mediena 303.822.10 139 €
Baltai beicuota, pušies mediena 503.803.85 145 €

HEMNES batų spintelė, P107×G22×A101 cm.

Balta 601.561.21 89,99 €

HEMNES batų spintelė su 2 skyriais, 
P89×G30×A127 cm.
Balta 201.695.59 99 €

HEMNES veidrodis, 75×165 cm.

Tamsiai rudas, pušies mediena 101.212.52 54,99 €
Baltas 003.924.99 59 €

HEMNES veidrodis, 60×90 cm.

Tamsiai rudas, pušies mediena 001.228.22 29,99 €
Baltas 203.924.98 39,99 €

HEMNES kepurių ir paltų kabykla.

Juoda 002.468.70 49,99 €



PRIEDAI

RÖMSKOG lovadėžė, 65×70 cm.

Rotangas 403.298.92 49 €

SKUBB dėžės / 6 vnt.

Baltos 004.285.49 4,99 €
Juodos 804.285.07 4,99 €
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Mūsų paslaugos

PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI
Parduotuvėje IKEA pirkimo išsimokėtinai paslaugas teikia  
„General Financing“. Išsimokėtinai atsiskaityti galite už 
parduotuvėje IKEA esančias prekes, kurių vertė siekia
nuo 50 iki 15 000 €.

PREKIŲ PRISTATYMAS
Dauguma mūsų prekių supakuotos taip, kad galėtumėte  
parsivežti jas patys. Jei reikia, galime pristatyti pirkinius į 
jūsų namus ar biurą už papildomą mokestį. Paslaugos kainų  
teiraukitės Pirkėjų aptarnavimo skyriuje.

IKEA prekės sukurtos taip, kad galėtumėte parsivežti ir surinkti jas patys.  
Jei reikia pagalbos, pasinaudokite mūsų teikiamomis paslaugomis. Daugiau  
informacijos apie paslaugas ir jų kainas teiraukitės IKEA parduotuvėje arba  
apsilankykite interneto svetainėje www.IKEA.lt.

BALDŲ SURINKIMAS
IKEA baldus paprasta surinkti patiems. Jei pageidausite,  
už papildomą mokestį galėsime surinkti įsigytus baldus  
jūsų namuose ar biure. Paslaugos kainos teiraukitės Pirkėjų  
aptarnavimo skyriuje. 


