PIRKĖJO GIDAS

Prekės KUNGSFORS

Sumanūs daiktų laikymo sprendimai virtuvėje
Atviros sieninės lentynos su priedais KUNGSFORS skirtos virtuviniams reikmenims
laikyti: prieskonių indeliams, maisto ruošimo įrankiams, receptų knygoms. Kuo
tvarkingiau laikysite nedidelius daiktus virtuvėje, tuo greičiau rasite reikiamus
ir patogiau jausitės, o namų ruošos darbai eis kaip iš pypkės. Sukurti šią seriją
įkvėpė restoranų virtuvės. Įvairiai derinamos, funkcionalios lentynos tinka tiek
didelėms, tiek mažoms erdvėms.

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.

NAUDINGA ŽINOTI
PRIVALUMAI
Lentynas KUNGSFORS galite jungti į derinius arba
naudoti pavieniui. Jos tvirtinamos prie sienų specialiais
laikikliais, kuriuos rasite rinkinyje su lentyna. Deriniams
formuoti naudokite sieninius tvirtinimo profilius, prie
kurių pritaisysite lentynėlių, skersinių, peilių laikiklį.
Panorėję sukomplektuotas dalis galėsite sukeisti vietomis
(papildomų skylių sienoje daryti neprireiks).

PRIEŽIŪRA
Lentynos KUNGSFORS gaminamos iš nerūdijančio plieno,
bambuko medienos bei uosio lukštu padengtų medienos
drožlių plokščių. Jas rekomenduojame valyti švelniu
plovikliu sudrėkinta šluoste, nusausinti švaria sausa
šluoste. Valydami nerūdijančio plieno paviršius braukite
išilgai, nešveiskite plieninėmis kempinėlėmis, nenaudokite
kietų ir (ar) aštrių daiktų, nes subraižysite.
SAUGUMAS
Skirtingoms sienos reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės,
todėl jų reikia įsigyti atskirai, renkantis pagal savo namų
sienų tipą.

KAIP DERINTI?
Žiūrėkite toliau pateiktus pavyzdžius.

KUNGSFORS be tvirtinimo profilių

+

=

Galite montuoti lentynas KUNGSFORS prie sienos,
nenaudodami tvirtinimo profilių.

KUNGSFORS su tvirtinimo profiliais

+

+

=

Galite komplektuoti derinį, naudodami sieninius tvirtinimo
profilius (reikės bent dviejų). Kitos dalys – pagal poreikį.
Jos įstatomos į profilius be įrankių ir varžtų, todėl galėsite
turimą derinį performuoti, pavyzdžiui, sukeisti lentynas ar
pasirinktus priedus vietomis.
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DERINIAI
Matmenys: plotis x gylis x aukštis.

Čia tik keletas galimų derinių pavyzdžių – jų gali būti kur
kas daugiau (žiūrėkite „Visas dalis ir jų kainas“).

KUNGSFORS sieniniai tvirtinimo profiliai, lentyna,
skersinis, indų džiovykla. Mažas sprendimas, kuris
jums didžiai palengvins indų plovimą ir kitą, su plautuve
susijusią, ruošą virtuvėje. Ant viršutinės lentynos galite
laikyti virtuvinius reikmenis, ant skersinio – kabinti indų
plovimo šepetį bei kitus daiktus, kuriuos norisi turėti po
ranka, o indų džiovykla turi išimamą padėklą, todėl vanduo
nevarvės ant stalo. Užlenkus smaigus, džiovykla tampa
įprasta lentyna.
Matmenys: P64×G32×A80 cm.
Derinio kaina 59,98 € (092.543.23)
Derinyje yra:
Sieninis tvirtinimo profilis KUNGSFORS, 80 cm,
nerūdijantis plienas

803.348.58

2 vnt.

Lentyna KUNGSFORS, 60 cm, uosio lukštas

903.712.23

1 vnt.

Indų džiovykla KUNGSFORS

403.712.25

1 vnt.

Skersinis KUNGSFORS, nerūdijantis plienas, P56 cm.

403.349.16

1 vnt.

KUNGSFORS sieniniai tvirtinimo profiliai, trys
lentynos ir magnetinis peilių laikiklis. Lentynos
padengtos uosio lukštu.
Matmenys: P64×G30×A80 cm.
Derinio kaina 71,99 € (392.543.26)
Derinyje yra:
Sieninis tvirtinimo profilis KUNGSFORS, 80 cm,
nerūdijantis plienas
Lentyna KUNGSFORS, 60 cm, uosio lukštas
Magnetinis peilių laikiklis KUNGSFORS, nerūdijantis
plienas

803.348.58

2 vnt.

903.712.23

3 vnt.

403.349.21

1 vnt.

KUNGSFORS sieniniai tvirtinimo profiliai, lentynos
ir sieninės grotelės. Lentynos iš nerūdijančio plieno.
Naudodami S formos kabliukus, galėsite kabinti virtuvinius
reikmenis ant tinklelio.
Matmenys: P64×G30×A80 cm.
Derinio kaina 62,99 € (192.543.32)
Derinyje yra:
Sieninis tvirtinimo profilis KUNGSFORS, 80 cm,
nerūdijantis plienas
Lentyna KUNGSFORS, 60 cm, nerūdijantis plienas
Sieninės grotelės KUNGSFORS, nerūdijantis plienas
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803.348.58

2 vnt.

503.349.25

2 vnt.

803.349.19

1 vnt.

DERINIAI
Matmenys: plotis × gylis × aukštis.

KUNGSFORS sieniniai profiliai, magnetinis peilių
laikiklis, sienelė, lentynos. Praktiškas, profesionalių
virtuvių įkvėptas derinys. Užteks vietos puodams,
keptuvėms, peiliams ir kitiems virtuviniams reikmenims.
Juos gerai matysite ir lengvai pasieksite. Viršutinės
lentynos padengtos uosio lukštu.
Matmenys: P124×G32×A80 cm.
Derinio kaina 112,98 € (392.848.80)
Derinyje yra:
Sieninis tvirtinimo profilis KUNGSFORS, 80 cm,
nerūdijantis plienas

803.348.58

3 vnt.

Lentyna, 60 cm, uosio lukštas

903.712.23

2 vnt.

Magnetinis peilių laikiklis KUNGSFORS, nerūdijantis
plienas, P56 cm.

403.349.21

1 vnt.

Lentyna KUNGSFORS, nerūdijantis plienas, P60 cm

503.349.25

2 vnt.

Sienelė KUNGSFORS, nerūdijantis plienas

803.349.19

1 vnt.

KUNGSFORS sieniniai profiliai, lentynos, sienelės ir
indų džiovykla. Praktiškas sprendimas, kuris palengvins
maisto gaminimą ir indų plovimą. Ant nerūdijančio plieno
lentynos galite laikyti puodus bei keptuves, ant sienelės –
kabinti virtuvinius reikmenis ir visa kita, ką norisi turėti po
ranka. Indų džiovykla turi išimamą padėklą, todėl vanduo
nevarvės ant stalo, o užlenkus smaigus, ji taps įprasta
lentyna. Viršutinė, uosio lukštu dengta, lentyna idealiai
tinka daiktams padėti.
Matmenys: P124×G32×A102 cm.
Derinio kaina 124,98 € (492.543.35)
Derinyje yra:
Sieninis tvirtinimo profilis KUNGSFORS, 80 cm,
nerūdijantis plienas

803.348.58

3 vnt.

Lentyna, 60 cm, uosio lukštas

903.712.23

2 vnt.

Indų džiovykla KUNGSFORS

403.712.25

1 vnt.

Lentyna KUNGSFORS, nerūdijantis plienas, P60 cm

503.349.25

2 vnt.

Sienelė KUNGSFORS, nerūdijantis plienas

803.349.19

1 vnt.

KUNGSFORS sieniniai profiliai, sienelė, lentynos.
Siena virš darbastalio – ideali vieta tokiam deriniui. Lėkštes
ir stiklines galite laikyti ant uosio lukštu padengtų lentynų,
puodus ir keptuves – ant nerūdijančio plieno lentynų,
o ant skersinio galite pakabinti dažniausiai naudojamus
virtuvinius reikmenis, kad būtų po ranka. Ant sienelės
įtaisykite atskirai parduodamų indelių KUNGSFORS: juose
taip pat galima laikyti virtuvinius priedus arba ką nors
įdomiau, pavyzdžiui, prieskonines žoleles vazonėliuose.
Matmenys: P184×G32×A80 cm.
Derinio kaina 184,97 € (592.848.79)
Derinyje yra:
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Sieninis tvirtinimo profilis KUNGSFORS, 80 cm,
nerūdijantis plienas

803.348.58

4 vnt.

Lentyna KUNGSFORS, 60 cm, uosio lukštas

903.712.23

3 vnt.

Lentyna KUNGSFORS, 60 cm, nerūdijantis plienas

503.349.25

5 vnt.

Sienelė KUNGSFORS, nerūdijantis plienas

803.349.19

1 vnt.

Skersinis KUNGSFORS, nerūdijantis plienas, P56 cm.

403.349.16

2 vnt.

VISOS DALYS IR JŲ KAINOS
Visas čia parodytas prekes galite naudoti pavieniui arba sieniniuose deriniuose.

KUNGSFORS skersinis, nerūdijantis plienas

KUNGSFORS kabliukai, 5 vnt., nerūdijantis plienas.

40 cm

004.424.99

3,49 €

56 cm

403.349.16

5,99 €

1,99 €

203.349.22

KUNGSFORS kabliukai, 3 vnt., nerūdijantis plienas.

803.349.19

1,49 €

703.796.92

KUNGSFORS sieninės grotelės, nerūdijantis plienas.
P56×A26,5 cm.
14,99 €

KUNGSFORS indas, nerūdijantis plienas. Ø 12,
A26,5 cm.
003.349.18

5,99 €

KUNGSFORS lentyna, P60×G30 cm.
Uosio lukštas

903.712.23

15 €

Bambukas

004.017.81

14,99 €

KUNGSFORS indas, nerūdijantis plienas.
P24×G12×A26,5 cm.

KUNGSFORS lentyna, nerūdijantis plienas,
P60×G30 cm.
503.349.25

603.349.20
17 €

KUNGSFORS indų džiovykla, nerūdijantis plienas,
P60×G30×A10 cm.
403.712.25 24,99 €

KUNGSFORS planšetės stovas, nerūdijantis plienas,
P26×G13×A12 cm.
203.349.17

KUNGSFORS sieninis tvirtinimo profilis,
nerūdijantis plienas, ilgis – 80 cm.
803.348.58

14,99 €

6,99 €

KUNGSFORS magnetiniai segtukai, 3 vnt.,
nerūdijantis plienas.

7€

003.349.23

4,69 €

KUNGSFORS krepšeliai, 2 vnt., natūralios spalvos.
203.728.34

4,69 €

KUNGSFORS magnetinis peilių laikiklis,
nerūdijantis plienas, P56 cm.
403.349.21

12,99 €
KUNGSFORS virtuvinis staliukas su ratukais,
nerūdijantis plienas , P60×G40×A90 cm.
803.349.24
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139 €

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

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.

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.

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 €.
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