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PRIEŽIŪRA

Valykite šluoste, sudrėkinta
vandeniu ir švelnia plovimo
priemone. Nusausinkite švaria,
sausa šluoste.

SAUGUMAS

Vaikų saugumas mums
yra didžiausias prioritetas,
todėl IKEA vaikų prekės
yra kuriamos ir gaminamos
atsakingai, laikantis standartų
reikalavimų, o į parduotuves
patenka tik praėjusios griežtus
bandymus. Pavyzdžiui,
kūdikių lovelių konstrukcijai
keliami stabilumo ir tvirtumo
reikalavimai. Tai reiškia, kad:
tarpai tarp šoninių sienelių
skersinių turi būti vaikui
saugaus dydžio (neturi tilpti
galva, nes yra tikimybė įstrigti);
tvirtas lovelės pagrindas;
užapvalinti kampai ir kraštai;
jokių smulkių detalių, ypač
nuimamųjų; jokių klibančių
dalių, kuriomis vaikas galėtų
užspringti; tinkamas lovelės
pagrindo vėdinimas, kad dėl
besikaupiančios drėgmės
neatsirastų grybelis; sveikatai
nepavojingų medžiagų
naudojimas, įskaitant tas,
kuriomis apdorojami baldų
paviršiai.

Šaunūs baldai nuo pirmųjų gyvenimo dienų
Tradicinio stiliaus baldus SUNDVIK lengva priderinti prie interjero, jie
pasižymi vaikų baldams svarbiais privalumais, pavyzdžiui, galimybe
keisti lovelės pagrindo aukštį ir nuimti vieną šoninę sienelę vaikui
paaugus. SUNDVIK skirti mažiesiems nuo pirmųjų jų gyvenimo dienų
iki 7 metų.

Dažnai vaikų elgesys yra
nenuspėjamas net jų tėveliams:
jie daug juda, karstosi ir žaidžia
su pačiais įvairiausiais daiktais,
sunku ir sužiūrėti. Todėl visus
aukštesnius nei 60 cm baldus
rekomenduojame pritvirtinti
prie sienos specialiais laikikliais
(pridedami).
Rinkitės čiužinį pagal lovelės
dydį, kad neliktų tarpų,
keliančių pavojų vaikui įstrigti.
Visi IKEA vystymo stalai atitinka
keletą saugos reikalavimų.
Taip stengiamasi užtikrinti,
kad atsitiktinių susižalojimų
rizika, pvz., vaikui nukritus nuo
stalo, būtų kuo mažesnė. Todėl
niekada nepalikite mažylio
ant vystymo stalo vieno, be
priežiūros.

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.

KAIP NAUDOTI

Mažyliui išmokus atsisėsti ir savarankiškai stovėti, atsiranda
tikimybė, kad jis mėgins išlipti ir lovelės ir nukris, susižeis.
Todėl IKEA lovelių pagrindą galima nuleisti žemyn tiek, kiek
reikia, kad būtų saugu. Taip pat yra lovelių su nuimamąja
sienele.

Labai patogu, kai paūgėjęs vaikas geba pats įlipti į lovelę
iš jos išlipti. Kalbant apie atitiktį standartams, IKEA lovelės
atitinka europinio standarto EN 716-1 reikalavimus.

VISOS DALYS IR KAINOS
Visus aukštesnius nei 60 cm baldus būtina pritvirtinti prie sienos.

SUNDVIK vystymo stalas-komoda. Vystymo stalas
lengvai tampa komoda, todėl šis baldas yra ilgam.
Patogaus aukščio pervystyti ir praktiškas, nes čia
pat yra vietos vaiko priežiūros priemonėms susidėti.
Stalčiai su apsauga nuo iškritimo, kad būtų saugiau.
Pilkai ruda

504.240.06

119 €

Balta

304.240.07

119 €

SUNDVIK lovelė, 60×120 cm. Lovelės pagrindą
galima nuleisti arba pakelti, o vieną šoninę skersinių
sienelę nuimti vaikui paaugus, kad galėtų pats įlipti ir
išlipti. Jūsų mažylis bus saugus ir patogiai miegos, nes
lovos pagrindas suteikia tinkamą atramą ir reikalingą
vėdinimą. Kokybė patvirtinta bandymais.
Pilkai ruda

702.485.64

85 €

Balta

002.485.67

85 €

SUNDVIK vaikiškas stalas, 76×50 cm.
Pilkai rudas

501.963.54

37,99 €

Baltas

102.016.73

37,99 €

SUNDVIK prailginama lova, 80×200 cm.
Reguliuojama pagal vaiko ūgį.
Pilkai ruda

602.516.89

109 €

Balta

002.516.92

109 €

SUNDVIK supamasis krėslas. Supantis ugdomas
pojūčių suvokimas ir pusiausvyra.
Baltas

802.017.40

37,99 €

Pilkai ruda

801.963.57

17,99 €

SUNDVIK spinta, 80×50×171 cm. Telpa standartinio
dydžio suaugusiųjų drabužių pakabos. Durys su
stabdikliais, todėl užsidaro tyliai, be trinktelėjimo.

Balta

601.963.58

17,99 €

Pilkai ruda

902.696.97

189 €

Balta

102.696.96

189 €

SUNDVIK vaikiška kėdė.

SUNDVIK rašomasis stalas, 58×45 cm. Vaikiškas
rašomasis stalas, prie kurio smagu ruošti pamokas,
piešti, spalvinti, užsiimti darbeliais ar skaityti. Puikiai
tiks mažame kambaryje. Pakeliamasis stalviršis su
fiksatoriais, kad nekristų, todėl saugesnis – netyčia
neužkris ant rankų ir neprispaus pirštų. Po stalviršiu
yra du skyreliai įvairiems daiktams: didesnis, kuriame
tilps popierius ar knygelės (iki A3 formato), ir mažesnis,
skirtas rašikliams bei flomasteriams susidėti.
Baltas
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402.017.37

42,99 €

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 parduotuvėje IKEA 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.

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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