PIRKĖJO GIDAS

LILLÅNGEN

vonios kambario baldai ir priedai

SAUGUMAS

Kai kuriuos iš šių baldų būtina
pritvirtinti prie sienos specialiais
laikikliais (pridedami).
Skirtingoms sienoms reikalingos
skirtingos tvirtinimo detalės
(parduodamos atskirai), todėl
rinkitės jas atsižvelgdami į
namų sienų tipą.

PRIEŽIŪRA

Valykite drėgna šluoste, jei
reikia naudokite švelnų valiklį.
Nusausinkite švaria šluoste.
Aplietas vietas patariame iš
karto išvalyti, kad drėgmė
neprasiskverbtų giliau į baldą.
Praustuvą ir vandens maišytuvą
valykite vandeniu arba švelniu
valikliu sudrėkinta šluoste.
Praustuvą galima valyti
daugeliu cheminių priemonių,
išskyrus priemones su
stipriomis rūgštimis ir šarmais.
Nepatartina naudoti šveitimo
miltelių, metalinių šveistukų,
nukalkinimo priemonių, kitokių
šveitimo priemonių, valiklių su
alkoholiu.

Sumanūs sprendimai mažai voniai
Dažnai vonios kambariai būna nedideli, kartais – net labai maži.
Štai kodėl baldai LILLÅNGEN suprojektuoti taip, jog galėtumėte
praktiškai išnaudoti kiekvieną nedidelės patalpos centimetrą ir,
sumaniai derindami šiuos baldus su vonios kambario priedais
(rankšluosčių kabyklomis, muilinėmis ir kt.), patogiai įrengti net
ankštą vonios kambarį. Baldai LILLÅNGEN būna įvairių spalvų bei
dydžių, kad visur tilptų ir gražiai derėtų.

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.

KAIP ĮRENGTI?
1. Pirmiausia reikia numatyti vietą praustuvui su spintele,
nes jis yra viena iš svarbiausių vonios kambario dalių.
Seriją LILLÅNGEN sudaro įvairaus dydžio ir talpos
praustuvų spintelės.

4. Praustuvo spintelę reikia pritvirtinti prie sienos. Jeigu
norite, galite prisukti jai skirtas kojeles: 38 cm gylio
spintelėms LILLÅNGEN reikia 4 kojelių, o itin negilioms
25 cm spintelėms – dviejų kojelių. Kojelės parduodamos
atskirai.

Spinteles LILLÅNGEN galite derinti su atviromis lentynomis,
jei norisi mažiau standartinio sprendimo.

5. Dabar, kai praustuvas ir jo priedai įrengti, galima
pakabinti veidrodį arba spintelę su veidrodinėmis
durelėmis, pastatyti aukštų spintelių ar kitų baldų.

Taigi išsirinkite patikusio dydžio ir spalvos praustuvo
spintelę. Jų turime baltos ir aliuminio spalvos bei tamsiai
rudų. Baltosios pasižymi ne visomis funkcijomis.

Galiausiai lieka mielos smulkmenos, tokios kaip vonios
kambario reikmenys ENUDDEN ir smulkūs baldai DYNAN.
Jie puikiai dera su baldais LILLÅNGEN.

2. Toliau – praustuvas. Vienas praustuvų LILLÅNGEN
kraštas platesnis, kad ant jo būtų patogu laikyti prausimosi
reikmenis ir jie visada būtų po ranka. Kitas privalumas –
puikiai derantys praktiški priedai: muilinės, rankšluosčių
kabliukai, padėkliukai. Pirkdami negilią spintelę kartu
gausite kabliukų rankšluosčiams pakabinti.
Visi praustuvai LILLÅNGEN gaminami iš glazūruotos
keramikos, todėl atsparūs įbrėžimams ir labai tvirti, juos
paprasta valyti. Praustuvai (išskyrus TÄLLEVIKEN bei
TYNGEN) parduodami kartu su dugno vožtuvu ir lanksčiu
sifonu. Prie lankstaus sifono galima prijungti skalbyklę ar
indaplovę.
3. Kalbant apie vandens maišytuvus, jų taip pat turime
visokių: tiek dizaino, tiek funkcijų atžvilgiu. Tačiau yra
vienas bendras visų IKEA vandens maišytuvų privalumas –
jie sutaupo iki 50 proc. vandens. Įmontuotas vandens
taupymo įtaisas sumaišo tekantį vandenį su oru,
nekeisdamas srovės stiprumo. Ir dar, visų serijų (išskyrus
OLSKÄR) vandens maišytuvai parduodami su dugno
vožtuvu.
Vandens maišytuvai GRANSKÄR, DALSKÄR, ENSEN,
VOXNAN, BROGRUND, ASPSKÄR, HAMNSKÄR pasižymi
papildoma karšto vandens taupymo savybe „šalta pradžia“
(„Cold Start“). Tai reiškia, kad pakėlus maišytuvo rankenėlę
pradinėje padėtyje į viršų, bėga tik šaltas vanduo. Tam,
kad bėgtų karštas, rankenėlę reikia pakelti ir pasukti į
kairę. Taigi tiksliai reguliuojant vandenį, galima nemažai
sutaupyti.
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VISOS DALYS IR JŲ KAINOS
Visos sieninės, aukštos ir praustuvų spintelės yra su durelėmis, lankstais, lentynomis bei rankenėlėmis. Matmenys: plotis × gylis × aukštis.

Praustuvo spintelė LILLÅNGEN.

Sieninė spintelė LILLÅNGEN, 30×12×125 cm.

Vienerios durys, 40×38×64 cm.

Balta

402.051.51

29 €

Balta

502.051.22

29 €

Tamsiai ruda

303.684.74

29 €

502.051.55

39 €

Balta

103.966.37

39 €

Dvejos durys, 60×25×64 cm.

Sieninė spintelė LILLÅNGEN, 40×21×64 cm.

Dvejos durys, 60×38×64 cm.
Balta

Tamsiai ruda

802.407.89

29 €

Balta

402.407.91

25 €

Veidrodis LILLÅNGEN, 60×11×78 cm.
Aukšta spintelė su veidrodinėmis durimis
LILLÅNGEN, rinkinyje yra 2 kabliukai, 30×21×179 cm.
Balta

102.050.82

59 €

Tamsiai ruda

902.050.83

59 €

Baltas rėmas

502.049.43

30 €

Tamsiai rudas rėmas

702.049.42

35 €

Veidrodinė spintelė LILLÅNGEN.
40×21×64 cm.
Balta

802.051.68

29 €

Tamsiai ruda

602.051.69

39 €

Balta

202.051.71

39 €

Tamsiai ruda

002.051.72

39 €

Lentyna LILLÅNGEN.

Milteliniu būdu dažytas plienas,
baltos, A11–12 cm
703.585.38

10 €

19×19×64 cm
Pilka

Nerūdijantis plienas,
A16–17 cm

003.267.63

10 €

4 vnt.
Milteliniu būdu dažytas plienas,
baltos, A11–12 cm
303.585.40

15 €

Aukšta spintelė LILLÅNGEN, rinkinyje yra
2 kabliukai, 30×38×179 cm.

60×21×64 cm.

Balta

602.406.72

69 €

Tamsiai ruda

702.050.79

69 €

Baltos ir aliuminio spalvos

302.050.81

79 €
Kojelės LILLÅNGEN.
2 vnt.

19×19×179 cm
Pilka

903.548.60

303.548.63

19 €

29 €

Skalbyklės spintelė LILLÅNGEN, 64×38×195 cm.
Balta

002.060.96

69 €

Skalbinių spintelė LILLÅNGEN, 40×38×179 cm.
Balta

102.062.46

79 €
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PRAUSTUVAI IR VANDENS MAIŠYTUVAI
Visiems vandens maišytuvams ir praustuvams taikome dešimties (10) metų garantiją. Plotis × gylis × aukštis.

Apie sąlygas
skaitykite garantijos
buklete.

Praustuvas LILLÅNGEN, rinkinyje yra sifonas ir
praustuvo priedų.
40×41×13 cm

001.354.19

50 €

Vandens maišytuvas ASPSKÄR su dugno vožtuvu.

60×41×13 cm

301.354.32

70 €

Chromuotas žalvaris

802.066.53

Chromuotas žalvaris

201.964.40

603.430.81

60 €

60 €
Aukštas vandens maišytuvas BROGRUND su
dugno vožtuvu.

Praustuvas TÄLLEVIKEN, rinkinyje yra sifonas.
60×41×8 cm

80 €

Vandens maišytuvas BROGRUND su dugno vožtuvu.

Praustuvas LILLÅNGEN, rinkinyje yra sifonas ir 2
kabliukai.
60×27×14 cm

403.430.63

Chromuotas žalvaris

40 €

103.430.93

80 €

Praustuvas TYNGEN, baltas, rinkinyje yra sifonas.
51×40×13 cm

202.976.27

Vandens maišytuvas LÖVSKÄR su dugno vožtuvu.

40 €

Chromuotas žalvaris

103.430.69

120 €

Stalviršinis praustuvas GUTVIKEN, rinkinyje yra
sifonas.
29×39×10 cm

903.549.59

60 €

Vandens maišytuvas HAMNSKÄR su dugno
vožtuvu.

Vandens maišytuvas OLSKÄR be dugno vožtuvo,
Chromuotas žalvaris

702.177.51

19,99 €

504.003.26

803.430.75

80 €

Žalvario spalvos

503.472.06

80 €

Juodas

103.472.13

90 €

Aukštas vandens maišytuvas HAMNSKÄR su
dugno vožtuvu.

Vandens maišytuvas PILKÅN su dugno vožtuvu.
Chromuotas žalvaris

Chromuotas žalvaris

40 €

Chromuotas žalvaris

003.546.09

80 €

Vandens maišytuvas LILLSVAN su dugno vožtuvu.
Chromuotas žalvaris

704.003.25

40 €

Vandens maišytuvas VOXNAN su dugno vožtuvu.
Chromuotas žalvaris

303.430.87

70 €

Vandens maišytuvas ENSEN su dugno vožtuvu.
Chromuotas žalvaris

602.813.80

50 €
Aukštas vandens maišytuvas VOXNAN su dugno
vožtuvu.
Chromuotas žalvaris

Vandens maišytuvas DALSKÄR su dugno vožtuvu.
Chromuotas žalvaris

302.812.92

60 €

Vandens maišytuvas SVENSKÄR su dugno vožtuvu.
Chromuotas žalvaris

802.994.21

60 €

Vandens maišytuvas GRANSKÄR su dugno vožtuvu.
Chromuotas žalvaris

602.030.90

60 €

Vandens maišytuvas LUNDSKÄR su dugno vožtuvu.
Chromuotas žalvaris

402.400.17

80 €
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603.430.57

90 €

PRIEDAI
Veidrodis STORJORM su įmontuotu šviestuvu,
80×60 cm.
Baltas rėmas

702.481.25

Durų kabykla ENUDDEN, 35×8×13,2 cm.
Balta

003.236.46

2,49 €

Tualeto šepetys ENUDDEN, 48 cm.

Papildoma lentyna DYNAN, 40×27×40 cm.
Balta

602.516.65

89 €

Baltas

10 €

301.972.60

3,99 €

Spintelė DYNAN, 40×27×54 cm.
Balta

503.181.76

29,99 €
Tualetinio popieriaus laikiklis ENUDDEN, plotis
14 cm.
Baltas

202.882.70

1,49 €

002.638.12

0,79 €

Sieninė lentyna DYNAN, 40×15×40 cm.
Balta

603.236.48

19,99 €

Puodelis ENUDDEN.

Atviras daiktų laikymo baldas DYNAN,
70×20×189 cm.
Baltas

103.181.78

34,99 €

Skysto muilo dalytuvas ENUDDEN.
102.638.16

1,99 €

Rankšluosčių kabykla ENUDDEN, 27×3,6×5 cm.
Balta

Lentyna DYNAN, 40×27×96 cm.
Balta, bambuko raštas

203.181.68

34,99 €

Lentyna su rankšluosčių laikikliu DYNAN,
40×27×108 cm.
Balta

003.181.69

24,99 €

602.651.63

4,99 €

502.431.62

12,99 €

Taburetė-laiptelis BOLMEN.
Baltos spalvos

Veidrodis ENUDDEN, 58 cm.
Baltas rėmas
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802.037.96

1,99 €

PRIEDAI
ŠVIESTUVAI
Lubinis šviestuvas ÖSTANÅ, baltas.
702.285.04

24,99 €
Spintelės-sieninis šviesos diodų šviestuvas
GODMORGON, aliuminis.

Sieninis šviestuvas ÖSTANÅ, baltas.
502.285.76

14,99 €

60 cm

202.508.99

40 €

80 cm

102.509.13

50 €

Lubinis šviestuvas GÅSGRUND, matinis baltas.
30 cm

Spintelės-sieninis šviesos diodų šviestuvas
ÖSTANÅ, baltas.
36 cm

602.285.14

29,99 €
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402.238.57

29,99 €

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 IKEA parduotuvėje arba
apsilankykite interneto svetainėje www.IKEA.lt.

© Inter IKEA Systems B.V. 2008/2016

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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