
Žaislams ir ne tik
Vaikams reikia ne tik vietos žaisti, bet ir vietos žaislams laikyti.
Idealu, jei daiktų laikymo sprendimas yra vaikams patogaus aukščio, 
talpus ir atrodo tvarkingai. Tokios idėjos vedini mes suprojektavome 
TROFAST – tarpusavyje derinamus baldus, kuriuos sudaro tvirti 
mediniai ar medienos drožlių plokščių rėmai ir lengvos, išimamosios 
plastikinės dėžės. Jas galima ištraukti kaip stalčius ir pasiimti bei 
susidėti žaislus arba kitus daiktelius.  

Serija TROFST pasižymi rėmų ir plastikinių dėžių įvairove, todėl jų 
derinius lengva pritaikyti namuose, priderinti prie kambario interjero. 
Skirtingo dydžio dėžėse tikrai atsiras vietos mažmožiams ir didesniems 
žaislams, pavyzdžiui, konstruktoriui ar lėlės drabužėliams. Na, o ant 
atvirų lentynų patogu laikyti knygas ir įvairius rankdarbius.

Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti. Kreipkitės į mūsų darbuotojus arba
ieškokite www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje arba internete.
Visus baldus reikia surinkti.
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MEDŽIAGOS
Rėmai ir lentynos TROFAST 
gali būti iš pušies masyvo arba 
medienos drožlių plokščių. 
Daiktadėžės, dangčiai ir
bėgeliai pagaminti iš plastiko.

PRIEŽIŪRA
Rėmus valykite drėgna šluoste, 
nusausinkite švaria sausa 
šluoste. Plastikines dėžes dar 
paprasčiau prižiūrėti – tiesiog 
prireikus praskalaukite jas 
vandeniu. Plastikinius stalčius 
galima valyti drėgna šluoste su 
švelniu valikliu. Nusausinkite 
sausa šluoste.

SAUGUMAS
Vaikų elgesys dažnai būna 
nenuspėjamas. Jie lipa, 
ropščiasi ir žaidžia su daiktais
pačiais netikėčiausiais būdais. 
Štai kodėl visus baldus, 
aukštesnius nei 60 cm,  
būtinai pritvirtinkite prie 
sienos. 

TROFAST
Daiktų laikymo sistema
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Galite susikurti tokį rėmų, dėžių ir lentynų derinį, kokio reikia jūsų vaikui, ir pagal galimybes. Primename, kad aukštesnius nei 
60 cm baldus būtina pritvirtinti prie sienos, kad vaikai būtų saugūs.

GALIMI DERINIAI 

LENTYNOS DĖŽĖS

Lentynos, 2 vnt. pakuotėje 
42×30 cm

Dėžė,  
20×30×10 cm

Dėžė,  
42×30×10 cm

Dėžė,  
42×30×23 cm

Dėžė,  
42×30×36 cm



DERINIAI
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Ir žaislams laikyti, ir patogiai atsisėsti. Primename, kad 
aukštesnius nei 60 cm baldus būtina pritvirtinti prie sienos.
Bendras dydis: 99×44×94 cm
Derinio kaina 63 € (898.575.41)

Jums reikės:
TROFAST rėmo, 99×44×94 cm, baltas 100.914.53 1 vnt.
TROFAST dėžių, 42×30×23 cm, rausvos 501.158.62 6 vnt.

Šį derinį galima pakabinti ant sienos, kad neužimtų vietos 
ant grindų.
Bendras dydis: 99×21×30 cm
Derinio kaina 32 € (992.286.74)

Jums reikės:
TROFAST kabinamosios lentynos, 99×21×30 cm, balta 501.711.22 1 vnt.
TROFAST dėžių, 20×30×10 cm, juodos 002.525.78 6 vnt.

Vaikams patogaus aukščio, todėl galės savarankiškai 
pasiekti ir susitvarkyti daiktus.
Bendras dydis: 94×44×52 cm
Derinio kaina 64 € (291.026.30)

Jums reikės:
TROFAST rėmo, 94×52 cm, pušis 203.086.97 1 vnt.
TROFAST dėžių, 42×30×23 cm, rausvos 501.158.62 3 vnt.

TROFAST dėžių, 42×30×10 cm, baltos 800.892.39 3 vnt.

Prireikus daugiau vietos daiktams laikyti, galima įsigyti
kelis rėmus su dėžėmis ir nebūtinai vienodo dydžio. 
Primename, kad aukštesnius nei 60 cm baldus būtina
pritvirtinti prie sienos.
Bendras dydis: 92×30×94 cm
Derinio kaina 68 € (298.712.91)

Jums reikės:
TROFAST rėmo, 46×30×94 cm, baltas 300.914.52 2 vnt.
TROFAST dėžių, 42×30×23 cm, rausvos 501.158.62 4 vnt.
TROFAST dėžių, 42×30×10 cm, žalios 600.940.72 4 vnt.
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VISOS DALYS IR KAINOS

Dėžė 42×30 cm, 10 cm aukščio.

Geltona 503.080.02 2 €
Žalia 600.940.72 2 €
Balta 800.892.39 2 €

Dėžė 42×30 cm, 23 cm aukščio.

Oranžinė 302.980.23 3 €
Rausva 501.158.62 3 €
Balta 956.851.00 3 €
Juoda 102.525.73 3 €

Dėžė 42×30 cm, 36 cm aukščio.

Balta 200.892.42 4 €

Lentynos 42×30 cm, 2 vnt. pakuotėje. 

Baltos 900.914.54 8,69 €
Pušis 803.086.99 10 €

Dangtis 20×28 cm, tinka dėžei TROFAST 20×30 cm.

Baltas 000.914.15 1 €

Dangtis 40×28 cm, tinka dėžei TROFAST 42×30 cm.

Baltas 574.545.00 1 €

Rėmas 46×145 cm, 30 cm gylio. Derinamas su
dėžėmis TROFAST 42x30 cm ir (arba) lentynomis 
42x30 cm.
Baltas 301.711.23 30 €

Rėmas 46×94 cm, 30 cm gylio. Derinamas su
dėžėmis TROFAST 42x30 cm ir (arba) lentynomis 
42x30 cm.
Baltas 300.914.52 24 €

Rėmas 44×91 cm, 30 cm gylio. Derinamas su
dėžėmis TROFAST 42x30 cm ir (arba) lentynomis 
42x30 cm.
Pušis  103.086.93 30 €

Rėmas 99×94 cm, 44 cm gylio. Derinamas su
dėžėmis TROFAST 42x30 cm ir (arba) lentynomis 
42x30 cm.
Baltas 100.914.53 45 €

Rėmas 94×91 cm, 44 cm gylio. Derinamas su
dėžėmis TROFAST 42x30 cm ir (arba) lentynomis 
42x30 cm.
Pušis 603.086.95 64 €

Rėmas 99×56 cm, 44 cm gylio. Derinamas su
dėžėmis TROFAST 42x30 cm ir (arba) lentynomis 
42x30 cm.
Baltas 801.538.00 49 €

Rėmas 94×52 cm, 44 cm gylio. Derinamas su
dėžėmis TROFAST 42x30 cm ir (arba) lentynomis 
42x30 cm.
Pušis 203.086.97 49 €

Kabinamoji lentyna 99×30 cm, 21 cm gylio. 
Derinama su dėžėmis TROFAST 20×30 cm.
Balta 501.711.22 20 €

Kabinamoji lentyna 93×30 cm, 21 cm gylio. 
Derinama su dėžėmis TROFAST 20×30 cm.
Pušis  203.087.01 23 €

Dėžė 20×30 cm, 10 cm aukščio.

Balta 700.914.12 1,50 €
Juoda 002.525.78 2 €


