PIRKĖJO GIDAS

DYNAN

lentynos ir spintelės

DIZAINAS

Monika Mulder.

PRIEŽIŪRA

Valykite vandeniu sudrėkinta
minkšta šluoste, naudokite
švelnų ploviklį, jeigu reikia.
Nusausinkite švaria šluoste.

NAUDINGA
ŽINOTI

Galite įrengti papildomą
lentynėlę DYNAN.
Didž. leidžiamasis derinio
DYNAN aukštis yra 176 cm.
Rekomenduojame jo neviršyti.

SAUGUMAS

Šiuos baldus būtina tvirtinti
prie sienų, kad nenuvirstų
vaikams mėginant jais lipti ar
ant jų karstantis. Tvirtinimui
naudokite rinkinyje esančius
laikiklius ir pagal sienų tipą
parinktas tvirtinimo detales
(jas reikia įsigyti atskirai).
Skirtingoms sienoms reikalingos
skirtingos tvirtinimo detalės.

Pasitelkus lentynas ir spinteles DYNAN, aukšti kampai ir sunkiai
prieinami užkaboriai taps šauniomis vietelėmis daiktams laikyti,
nes šių baldų deriniai gali būti vertikalūs, horizontalūs, grindiniai,
sieniniai, įvairaus dydžio. Grindų nelygumai neturės reikšmės,
nes prie pastatomojo baldo pritaisę reguliuojamąsias kojeles, juos
lengvai kompensuosite. Praktiški, įvairiai komplektuojami baldai
DYNAN sukurti vonios kambariui, tačiau tinka visur namuose.

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.

DERINIAI
Čia parodyta tik keletas galimų derinių. Jų galima sukurti kur kas daugiau (žr. visas dalis ir jų kainas).

Išsirinkę patikusį derinį būtinai pamatuokite, ar jis tilps
numatytoje jam vietoje vonios ar kitame kambaryje.
Įsigytą baldų komplektą pradėkite surinkinėti nuo apačios.
Kartu su lentynomis ir spintelėmis gausite specialius

laikiklius joms pritvirtinti prie sienos. Prieš prisukdami
varžtais įsitikinkite, kad baldai yra tinkamame aukštyje,
reikiamoje padėtyje.

Matmenys: 40×27×148 cm.
Kaina: 34,99 €

Matmenys: 80×27×80–108 cm.
Kaina: 44,99 €

Rinkinyje:

Rinkinyje:

Lentyna, 40×27×108 cm

003.181.69

1 vnt.

24,99 €

Lentyna, 40×27×108 cm

003.181.69

1 vnt.

24,99 €

Papildoma lentynėlė, 40×27×40 cm

003.236.46

1 vnt.

10 €

Papildoma lentynėlė, 40×27×40 cm

003.236.46

2 vnt.

10 €

Matmenys: 40×27×174 cm.
Kaina: 59,99 €

Matmenys: 80×27×94–134 cm.
Kaina: 89,98 €

Rinkinyje:

Rinkinyje:

Spintelė, 40×27×54 cm

503.181.76

1 vnt.

29,99 €

Spintelė, 40×27×54 cm

503.181.76

2 vnt.

29,99 €

Papildoma lentynėlė, 40×27×40 cm

003.236.46

3 vnt.

10 €

Papildoma lentynėlė, 40×27×40 cm

003.236.46

3 vnt.

10 €
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DERINIAI

Matmenys: 120×27×54–174 cm.
Kaina: 159,95 €

Matmenys: 80×27×54–174 cm.
Kaina: 99,96 €

Rinkinyje:

Rinkinyje:

Spintelė, 40×27×54 cm

503.181.76

3 vnt.

29,99 €

Spintelė, 40×27×54 cm

503.181.76

2 vnt.

29,99 €

Papildoma lentynėlė, 40×27×40 cm

003.236.46

3 vnt.

10 €

Sieninė lentyna, 40×15×40 cm

603.236.48

2 vnt.

19,99 €

Sieninė lentyna, 40×15×40 cm

603.236.48

2 vnt.

19,99 €

VISOS DALYS IR JŲ KAINOS

DYNAN papildoma lentynėlė, 40×27×40 cm.
Balta

DYNAN sieninė lentyna, 40×15×40 cm.

003.236.46 10 €

Balta

DYNAN spintelė, 40×27×54 cm.
Balta

DYNAN atviras daiktų laikymo baldas,
70×20×189 cm.

503.181.76 29,99 €

Baltas

DYNAN lentyna, 40×27×96 cm.
Balta, bambuko mediena

203.181.68 34,99 €

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

603.236.48 19,99 €

003.181.69 24,99 €
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103.181.78 34,99 €

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.
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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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