PIRKĖJO GIDAS

Biuro baldai

Baldai kiekvienam biurui
IKEA‘oje rasite pačių įvairiausių biuro baldų ir jų priedų: nuo skirtų mažam
asmeniniam verslui iki pritaikytų stambioms įmonėms. Tai skirtingų dydžių
rašomieji stalai, spintelės, lentynos, kėdės, šviestuvai, stalo reikmenys. Jų
kokybė ir atitiktis standartams patvirtinta bandymais, todėl savo pasirinkimu
džiaugsitės ilgus metus.

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.
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Galite daryti patys, bet neprivalote
Prireikus nedvejodami naudokitės IKEA’os paslaugomis:
prekių pristatymo, baldų surinkimo, pirkimo išsimokėtinai,
ir kitomis. Daugiau apie jas skaitykite pirkėjo gido
pabaigoje arba internete www.IKEA.lt.
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NAUDINGA ŽINOTI

Universaliosios rašomojo stalo sienelės
Atitvėrus dalį patalpos šiomis sienelėmis, galima įrengti
svetingą priimamąjį ar jaukų laukiamąjį, taip pat suteikti
privatumo bendrame biure dirbantiems darbuotojams,
prislopinti garsus. Sienelių yra dviejų aukščių: 55 cm
ir 120 cm. Aukštesniųjų nereikia pritvirtinti, jos tiesiog
pastatomos ant grindų reikiamoje vietoje, o 55 cm sienelės
labai paprastai tvirtinamos prie rašomųjų stalų BEKANT,
su galimybe pakelti arba nuleisti, kai reikia..

Daugybė vietos daiktams nedidelėje erdvėje
Spinteles su ratukais BEKANT paprasta nustumti kitur, kai
reikia greitai performuoti darbo vietą. Mažose puikiai tilps
nedideli daiktai, o aukštąsias galite naudoti ne tik pagal
paskirtį, bet ir pristatymams. Išmanusis užraktas ROTHULT
pasirūpins daiktų ir dokumentų saugumu.

Asmeninio dizaino konferencinis stalas
Mūsų asortimente yra dviejų dydžių konferencinių stalų:
140×140 cm ir pusapvalių 140×70 cm. Prie pusapvalio stalo
gali susėsti bent trys, o prie 140×140 cm dydžio stalo –
aštuoni asmenys. Visi jie gražiai atrodo ir yra praktiški tiek
naudojant pavieniui, tiek derinant kelis. Stalai tarpusavyje
sujungiami specialiomis tvirtinimo detalėmis, todėl juos
lengva atskirti ar perstatyti, kai reikia. Jungiamosios
detalės yra rinkinyje su kiekvienu stalo rėmu.

Ta pati erdvė – daugiau stalų
Stalų tilps daugiau, jei sustatysite juos nugarėlėmis vieną
prie kito. Šis sprendimas yra lengvai įgyvendinamas net
naudojant skirtingų dydžių ir formų stalus. Pavyzdžiui,
galima sujungti kelis taisyklingos formos stalus arba
keturis kampinius taip, kad kampais jie susijungtų viduryje.
Galimybių yra įvairių ir svarbiausia – jos iš tiesų praverčia,
ypač dirbant komandoje, nes kolegoms bendrauti ir
bendradarbiauti tampa paprasčiau, o reikalai sutvarkomi
greičiau. Norint sukurti individualesnes darbo vietas,
tereikia pritvirtinti ar pastatyti rašomojo stalo sienelių.
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RAŠOMIEJI IR KONFERENCINIAI STALAI

Stalai skirtingiems poreikiams
Rašomieji stalai BEKANT būna kelių dydžių, skirtingų
formų. Galite rinktis nedidelį, gilų kampinį su daug vietos
stacionariam kompiuteriui, arba penkiakampį, prie kurio
patogu dirbti ir priiminėti lankytojus, visuose juose įrengtos
laidų tvarkyklės padės atlaisvinti grindis ir stalą nuo
netvarkingai nutiestų laidų. Jei norisi minkštesnio rašomojo
paviršiaus, siūlome išbandyti baldiniu linoleumu, pagamintu
iš natūralių žaliavų, padengtą stalviršį. Jis mažiau erzina
akis, nes neatspindi šviesos.

Išlaisvinkite kūrybiškumą
Konferenciniai stalai BEKANT turi įrengtas laidų tvarkykles.
Tai reiškia, kad prie stalo galima naudotis kompiuteriais,
projektoriais ir kitais panašiais prietaisais nesirūpinant dėl
daugybės laisvų ar susipainiojusių laidų. Susitelkimas ties
tikrai svarbiais klausimais išlaisvina kūrybiškumą.

Įrodytas tvirtumas
Rašomieji stalai BEKANT, IDÅSEN ir THYGE tikrinami
pagal įstaigų baldams taikomų standartų reikalavimus –
rašomųjų stalų EN 527, ANSI/BIFMA X:5.5 ir konferencinių
stalų EN14074, EN1730, ANSI/BIFMA X:5.5 – ir atitinka
IKEA’os kokybės bei patvarumo reikalavimus.

Priežiūra
Galite naudoti švelnų ploviklį.

Dizainas
BEKANT – Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm.
IDÅSEN – Jonas Karlssonas.

Visi jie praėjo daug sunkių išbandymų, todėl užtikrintai
tvirtiname, kad stalai yra ilgaamžiški, išlaiko dideles
apkrovas, o jų paviršiai atsparūs dėmėms ir įbrėžimams.

Apie sąlygas skaitykite garantijos buklete.

Išmanioji programėlė „Desk Control“ skirta keičiamo
aukščio rašomiesiems stalams IDÅSEN valdyti. Veikia
keliomis kalbomis*. Atsisiųskite iš „Google Play“ arba
„APP store“.

*Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, japonų, kinų, korėjiečių.
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1. Stalo kojos yra keičiamo aukščio, todėl stalą paprasta
pritaikyti pagal savo ūgį. Jei visas stalo rėmas yra
keičiamo aukščio, jį pakelsite ir nuleisite vienu mygtuko
paspaudimu.

3. Laidai bus tvarkingai vienoje vietoje, nes po stalviršiu
įrengtas specialus tinklelis-laidų tvarkyklė.
4. Melamino plėvele arba medienos lukštu padengti
stalviršiai yra patvarūs ir neteplūs.

2. Stalviršio kraštas išlenktas, kad rašydami klaviatūra,
patogiai atsiremtumėte į jį riešais ir alkūnėmis.

Keičiamo aukščio rašomųjų stalų BEKANT ir IDÅSEN aukštis reguliuojamas
mygtuko paspaudimu, todėl galima dirbti tai sėdint, tai stovint visą darbo dieną,
kaitaliojant savo padėtį taip dažnai, kaip tik norisi. Stalas BEKANT reguliuojamas
65 cm–125 cm, o IDÅSEN 60– 124 cm aukščio ribose.
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Jei norite mažiau trikdyti kraujotaką
ir kūprintis, rinkitės aukštą taburetę
TROLLBERGET. Kartu ir pagrindinius
raumenis pastiprinsite.

DERINIAI

Keičiamo aukščio rašomasis stalas. Stalo BEKANT
aukštis reguliuojamas elektriniu būdu 65–125 cm ribose,
todėl lengva kaitalioti kūno padėtį visą darbo dieną, rasti
patogiausią. Judėdami geriau jausitės ir dirbsite.
Deriniai (160×80 cm)
Baltas stalviršis
su juodu arba baltu keičiamo aukščio rėmu
459 €
Juodai beicuoto uosio lukšto / baltai beicuoto ąžuolo
lukšto / ąžuolo lukšto / mėlynu baldiniu laminatu
padengtas stalviršis
su juodu arba baltu keičiamo aukščio rėmu
459 €

Ergonomiška darbo vieta. Į netaisyklingos formos
stalviršį BEKANT patogu remtis riešais ir dilbiais rašant,
todėl pradirbus ilgas valandas juntamas mažesnis
nuovargis pečių srityje.
Deriniai (160×110 cm)
Baltas stalviršis
su juodu arba baltu keičiamo aukščio rėmu
589 €
Juodai beicuoto uosio lukšto / baltai beicuoto ąžuolo
lukšto / ąžuolo lukšto / mėlynu baldiniu laminatu
padengtas stalviršis
su juodu arba baltu keičiamo aukščio rėmu
589 €

Talpi darbo vieta. Ant stalviršio IDÅSEN užteks vietos
kompiuteriui ir kitiems daiktams, galėsite sėdėti patogiu
atstumu nuo ekrano.
Derinys (160×80 cm)
Juodas arba rudas stalviršis su
smėliniu arba tamsiai pilku rėmu
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239 €

DERINIAI
Šiuolaikiškas ir funkcionalus stalas. Stalo IDÅSEN
aukštis reguliuojamas elektriniu būdu 60–124 cm ribose,
todėl lengva kaitalioti kūno padėtį visą darbo dieną, rasti
patogiausią. Jei įdomu, atsisiųskite ir išbandykite išmaniąją
stalo valdymo programėlę „desk controller“.
Derinys (120×70 cm)
Juodas arba rudas stalviršis su smėliniu arba
tamsiai pilku rėmu

429 €

Susitikime prie stalo. Konferencinis stalas BEKANT turi
laidų tvarkyklę, todėl šie nekliudys, bet bus po ranka.
Derinys (280×140 cm)
Baltas stalviršis su
juodu arba baltu rėmu
Juodai beicuoto uosio lukšto / baltai beicuoto
ąžuolo lukšto / ąžuolo lukšto stalviršis
su juodu arba baltu rėmu
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479 €

479 €

PAGRINDINIAI DERINIAI
BEKANT

160×110 cm,
kairinis arba dešininis

160×80 cm

140×60 cm

120×80 cm

Dydis
Baltas stalviršis
su juodu arba baltu rėmu

229 €

179 €

139 €

109 €

su juodu arba baltu keičiamo aukščio rėmu

589 €

459 €

-

359 €

Juodai beicuoto uosio lukšto / baltai beicuoto ąžuolo
lukšto / ąžuolo lukšto / mėlynu baldiniu laminatu padengtas
stalviršis
su juodu arba baltu rėmu
229 €

179 €

139 €

109 €

su juodu arba baltu keičiamo aukščio rėmu

589 €

459 €

140×70 cm,

140×140 cm

359 €

2× 140×70 cm,

Dydis

pusapvalis

Baltas stalviršis
su juodu arba baltu rėmu

139 €

229 €

256 €

su juodu arba baltu rėmu

139 €

229 €

250 €

Dydis

1× 140×140 cm
2× 140×70 cm
pusapvalis

2× 140×140 cm
2× 140×70 cm
pusapvalis

Baltas stalviršis
su juodu arba baltu rėmu

479 €

708 €

479 €

708 €

pusapvalis

Juodai beicuoto uosio lukšto / baltai beicuoto ąžuolo
lukšto / ąžuolo lukšto stalviršis

Juodai beicuoto uosio lukšto / baltai beicuoto ąžuolo
lukšto / ąžuolo lukšto stalviršis
su juodu arba baltu rėmu

THYGE

Dydis

120×60 cm

Baltas stalviršis su sidabro spalvos rėmu

79 €

IDÅSEN

Dydis

120×70 cm

160×80 cm

su smėliniu arba tamsiai pilku rėmu

179 €

229 €

su smėliniu arba tamsiai pilku keičiamo aukščio rėmu

399 €

449 €

Rudas arba juodas stalviršis
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VISOS DALYS IR JŲ KAINOS

BEKANT
Stalo rėmas BEKANT, 120×80 cm. Papildomai
reikia įsigyti 120 cm stalo rėmą BEKANT. Kojų aukštis
keičiamas nuo 65 iki 85 cm.

Kampinis stalviršis BEKANT, dešininis,
160×110 cm. Papildomai reikia įsigyti tokiam
stalviršiui skirtą stalo rėmą BEKANT.
Baltas

502.530.28 89 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

203.662.82 89 €

Juodai beicuotas uosio lukštas

803.662.84 89 €

Mėlynas baldinis linoleumas

303.662.86 99 €

102.530.25 89 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

403.662.76 89 €

Juodai beicuotas uosio lukštas

003.662.78 89 €

Mėlynas baldinis linoleumas

603.662.80 99 €

002.532.38 59 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

003.663.01 59 €

Juodai beicuotas uosio lukštas

603.663.03 59 €

Mėlynas baldinis linoleumas

103.663.05 89 €

202.553.21 49 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

703.662.94 49 €

Juodai beicuotas uosio lukštas

203.662.96 49 €

Baltas

702.529.71 500 €

Juodas

902.529.70 500 €

Baltas

002.552.56 400 €

Juodas

502.552.54 400 €

Keičiamo aukščio stalo rėmas BEKANT, 120 cm.
Papildomai reikia įsigyti 120 cm stalviršį BEKANT.
Elektrinis aukščio reguliavimas nuo 65 iki 125 cm.

Stalviršis BEKANT 140×60 cm. Papildomai reikia
įsigyti 140 cm stalo rėmą BEKANT.
Baltas

102.529.12 70 €

Keičiamo aukščio stalo rėmas BEKANT, 160 cm.
Papildomai reikia įsigyti 160×80 cm stalviršį arba
penkiakampį 160×80 cm stalviršį BEKANT. Elektrinis
aukščio reguliavimas nuo 65 iki 125 cm.

Stalviršis BEKANT 160×80 cm. Papildomai reikia
įsigyti 160 cm stalo rėmą BEKANT.
Baltas

302.529.11 70 €

Juodas

Keičiamo aukščio kampinis stalo rėmas BEKANT.
Papildomai reikia įsigyti kairinį / dešininį stalviršį
BEKANT. Kojų aukštis keičiamas nuo 65 iki 85 cm.

Kampini stalviršis BEKANT, kairinis, 160×110 cm.
Papildomai reikia įsigyti tokiam stalviršiui skirtą stalo
rėmą BEKANT.
Baltas

Baltas

Baltas

902.552.52 320 €

Juodas

302.552.50 320 €

THYGE
Stalviršis THYGE, 120×60 cm. Papildomai reikia
įsigyti 120 cm stalo rėmą THYGE.
Baltas

402.887.21 24 €

Stalviršis BEKANT 120×80 cm. Papildomai reikia
įsigyti 120 cm stalo rėmą BEKANT.
Baltas

602.531.84 39 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

903.662.88 39 €

Juodai beicuotas uosio lukštas

503.662.90 39 €

Stalo rėmas THYGE, 120×60 cm. Papildomai reikia
įsigyti 120 cm stalo rėmą THYGE.
Sidabrinės spalvos

Kampinio stalo rėmas BEKANT, 160×110 cm.
Papildomai reikia įsigyti kampinį stalviršį BEKANT.
Kojų aukštis keičiamas nuo 65 iki 85 cm.
Baltas

102.529.74 140 €

Juodas

502.529.67 140 €

IDÅSEN
Stalviršis IDÅSEN, 120×70 cm. Papildomai reikia
įsigyti 120 cm stalo rėmą IDÅSEN.

Stalo rėmas BEKANT, 160×80 cm. Papildomai reikia
įsigyti 160 cm stalviršį BEKANT. Kojų aukštis keičiamas
nuo 65 iki 85 cm.
Baltas

902.529.08 120 €

Juodas

302.529.06 120 €

902.553.27 90 €

Juodas

302.553.25 90 €

Rudas

503.821.91 59 €

Juodas

204.038.78 59 €

Stalviršis IDÅSEN, 160×80 cm. Papildomai reikia
įsigyti 160 cm stalo rėmą IDÅSEN.

Stalo rėmas BEKANT, 140×60 cm. Papildomai reikia
įsigyti 140 cm stalviršį BEKANT. Kojų aukštis keičiamas
nuo 65 iki 85 cm.
Baltas

902.937.77 55 €

Rudas

403.609.91 109 €

Juodas

604.038.81 109 €

Keičiamo aukščio stalo rėmas IDÅSEN, skirtas
120 ir 160 cm stalviršiams. Papildomai reikia įsigyti
120 cm / 160 cm stalviršį IDÅSEN. Elektrinis aukščio
reguliavimas nuo 60 iki 124 cm.

9

Smėlinis

802.995.34 340 €

Tamsiai pilkas

003.207.23 340 €

VISOS DALYS IR JŲ KAINOS
Dokumentų dėklas KVISSLE. Skyrelius
dokumentams paprasta ištraukti, jų dugnas iš
kamštienos, todėl neslidus. Dokumentų dėklą galima
pastatyti vertikaliai.

Stalo rėmas IDÅSEN, skirtas 120 ir 160 cm
stalviršiams. Papildomai reikia įsigyti 120 cm /
160 cm stalviršį IDÅSEN. Kojų aukštis keičiamas nuo
62 iki 76 cm.
Smėlinis

003.609.88 120 €

Tamsiai pilkas

803.979.16 120 €

Baltas

701.980.31 24,99 €

Dokumentų dėklai KVISSLE, 2 vnt. Dokumentų
dėklus su rankenomis patogu ištraukti ir pakelti.

KONFERENCINIAI STALAI

Balti

602.039.57 9,99 €

Stalviršis BEKANT, 140×140 cm. Papildomai reikia
įsigyti 140×140 cm stalo rėmą BEKANT.
Baltas

502.673.08 109 €

Juodai beicuotas uosio lukštas

403.667.47 109 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

803.667.45 109 €

Keturgubas ilginamasis laidas su 2 USB jungtimis
KOPPLA, 30×6 cm, laidas 300 cm ilgio. Galite dirbti
kompiuteriu ir tuo pačiu metu krauti mobilų jį telefoną,
nes ilginamasis laidas yra su kištukiniais lizdais ir USB
jungtimis.

Stalviršis BEKANT, pusapvalis, 140×70 cm.
Papildomai reikia įsigyti 140×70 cm stalo rėmą
BEKANT.
Baltas

902.673.06 45 €

Juodai beicuotas uosio lukštas

203.667.53 45 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

003.667.49 45 €

902.808.26 14,99 €

Stalo rėmas BEKANT, 140×140 cm. Papildomai
reikia įsigyti 140×140 cm stalviršį BEKANT.
Baltas

402.528.78 120 €

Juodas

002.528.75 120 €

Stalo rėmas BEKANT pusapvaliam 140×70 cm
stalviršiui. Papildomai reikia įsigyti 140×70 cm
stalviršį BEKANT.
Baltas

802.528.76 80 €

Juodas

602.528.77 80 €

RAŠOMOJO STALO PRIEDAI
Rašomojo stalo sienelė BEKANT, 120 cm. Padeda
sukurti ramią ir malonią darbo aplinką, nes slopina
garsus, suteikia privatumo.
Pilka

702.688.11 95 €

Rašomojo stalo sienelė BEKANT, 55 cm. Padeda
sukurti ramią ir malonią darbo aplinką, nes slopina
garsus, suteikia privatumo. Galima įrengti dviejuose
skirtinguose aukščiuose.
Pilka

502.688.12 59 €
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VISOS DALYS IR JŲ KAINOS
5 dalių žiedinio pjūklo rinkinys FIXA. Greitai ir
patogiai išpjausite angas laidams nutiesti, vandens
maišytuvams ar belaidžiams įkrovikliams įrengti. Tinka
medienoms gaminiams pjauti: masyvinei medienai,
medienos drožlių plokštėms, ir pan. Naudokite su
smūginiu grąžtu (14,4 V) arba suktuvu-grąžtu FIXA
(14,4 V). Rinkinyje yra: 3 žiediniai pjūklai (35, 64,
78 mm), centravimo grąžtas, aleno raktas.
203.023.32 4,99 €
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SPINTELĖS IR LENTYNOS

GALANT

BEKANT

IDÅSEN

HÄLLAN

Biurui ir namams
Galite rinktis iš spintų ir spintelių GALANT, BEKANT,
IDÅSEN bei HÄLLAN – visos jos funkcionalios ir kokybiškos,
nes suprojektuotos ir pagamintos pagal įstaigų baldams
keliamus reikalavimus. Rakinamos išmaniuoju užraktu
ROTHULT arba įprastomis spynelėmis. Kaip kurios spintelės
gali būti naudojamos kaip kambario pertvaros, jei norisi
įrengti ramų darbo kampelį didelėje erdvėje.

Tarnaus ilgai ir ištikimai
Baldai atitinka saugumo, patvarumo ir stabilumo
reikalavimus pagal EN 14073, EN14074, ANSI/BIFMA x5.9,
ISO-7170.
Atitiktis standartams įrodyta bandymais. Vienas iš jų –
paviršių patvarumo bandymas, kurį atlikę įsitikinome,
kad baldų paviršiai yra atsparūs dėvėjimuisi, o stalčiai ir
stumdomosios durelės, net ilgą laiką naudojant, sklandžiai
juda.

Įvairiems biuro daiktams
Aplankai, segtuvai, dokumentai, kompiuteriai ir spausdintuvai kartu su laidais – viskas tilps šiuose balduose. Turime
vėdinamų spintelių GALANT su laidų tvarkyklėmis, kad
jose laikoma įranga neperkaistų, o kojos ir akys nekliūtų
už laidų, modulinių spintelių HÄLLAN, iš kurių galite kurti
įvairius derinius ir spintelių BEKANT ir IDÅSEN su ratukais,
kad būtų lengva perstumti kitur, jei reikia. Šios spintelėms
taip pat tinka išmanusis užraktas ROTHULT.

Dizainas
Baldai BEKANT ir GALANT – Karlas Malmvallas, Eva Lilja
Löwenhielm.
Baldai HÄLLAN ir IDÅSEN – Jonas Karlssonas.
Priežiūra
Valykite vandeniu ir švelniu plovikliu sudrėkinta šluoste.

Apie sąlygas skaitykite garantijos buklete.
Išmanusis užraktas ROTHULT rakinamas
ne tradiciniu raktu, o rinkinyje esančia
kortele-raktu arba išmaniuoju telefonu,
palaikančiu NFC/RFID.

12

KAIP DERINTI?
BEKANT

HÄLLAN

IDÅSEN

GALANT

Užraktas „GALANT“ – NAUDINGA ŽINOTI
1

3

2

13

4

Deriniai GALANT
Matmenys: plotis × gylis × aukštis.

Paprasta talpi spintelė. Turint mažai vietos, užteks vienos,
bet galima jungti į derinius, jei norisi. Papildomą spintelę
galima uždėti nebent ant viršaus, kad būtų praktiškai
išnaudotas lubų aukštis, o grindys liktų neužkrautos.
Bendrasis dydis: 80×45×160 cm.

Daug vietos daiktams laikyti: iš viso aštuoni stalčiai ir dar
lentynos.
Bendrasis dydis: 160×45×160 cm.

Baltai beicuoto ąžuolo lukšto
derinys 369 € (192.851.64)

Juodai beicuoto uosio lukšto
derinys 738 € (092.850.70)

Vienus daiktus galėsite laikyti atvirai, o kitus paslėpti.
Bendrasis dydis: 160×45×200 cm.

Vienus daiktus galėsite laikyti atvirai, o kitus paslėpti.
Bendrasis dydis: 320×45×120 cm.

Baltai beicuoto ąžuolo lukšto
derinys 539 € (092.853.10)

Baltos spalvos derinys 476 € (892.857.83)
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Deriniai BEKANT
Matmenys: plotis × gylis × aukštis.

Su ratukais, todėl lengvai nustumsite į kitą vietą. Galima
naudoti kaip priimamojo / registratūros stalą.
Bendrasis dydis: 61×45×101 cm.

Puikiai telpa po stalu, tinka svečiui prisėsti, jei trūksta
kėdžių.
Bendrasis dydis: 41×45×61 cm.

Baltas tinklinis derinys 209 € (092.825.47)

Juodas tinklinis derinys 129 € (692.823.99)

Galite įrengti kojeles ir išmanųjį užraktą. Su anga laidams
nutiesti, todėl galima naudoti kaip stalą per pristatymus.
Bendrasis dydis: 41×45×101 cm.

Su ratukais, todėl lengvai nustumsite į kitą vietą, tiks
svečiui prisėsti, jei neliks laisvų kėdžių. Galite įrengti
išmanųjį užraktą ROTHULT.
Bendrasis dydis: 41×45×61 cm.

Baltas tinklinis derinys 194 € (192.868.18)

Juodas tinklinis derinys 164 € (892.868.05)
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Deriniai IDÅSEN
Matmenys: plotis × gylis × aukštis.

Su ratukais, todėl lengvai nustumsite kitur. Daiktai bus
saugūs, nes yra išmanusis užraktas ROTHULT.
Bendrasis dydis: 42×47×61 cm.

Aukšta stalčių spintelė yra talpi ir praktiška, užima mažai
vietos ant grindų. Daiktai bus saugūs, nes yra išmanusis
užraktas ROTHULT.
Bendrasis dydis: 42×47×172 cm.

Tamsiai pilkos spalvos derinys 124 € (192.872.76)

Smėlinės spalvos derinys 244 € (292.872.14)

Išmaniuoju užraktu rakinamuose stalčiuose ROTHULT jūsų
ir kolegų, jei dalinatės ta pačia darbo erdve, daiktai bus
saugūs.
Bendrasis dydis: 80×47×119 cm.

Durys su stiklu saugo daiktus nuo dulkių, bet jų neslepia,
todėl gerai matyti, kas laikoma spintelėje. Atitinka įstaigų
baldams keliamus reikalavimus, bet tinka ir namams.
Bendrasis dydis: 240x45x280 cm.

Mėlynos spalvos derinys 214 € (592.872.03)

Smėlinės spalvos derinys 518 € (2×803.609.51)

16

Deriniai HÄLLAN
Matmenys: plotis × gylis × aukštis.

Derinys su durelėmis HÄLLAN. Puikiai tiks mažame
biure ir namuose. Panorėjus galima papildyti naujomis
spintelėmis.
Tinka standartinės spynelės.
Bendrasis dydis: 45×47×142 cm.

Derinys su durelėmis HÄLLAN. Puikiai tiks mažame
biure ir namuose. Panorėjus galima papildyti naujomis
spintelėmis.
Tinka standartinės spynelės.
Bendrasis dydis: 90×47×167 cm.

Baltos spalvos derinys 94 € (592.494.09)

Baltos spalvos derinys 228 € (992.495.20)

Derinys su durelėmis HÄLLAN. Puikiai tiks mažame
biure ir namuose. Panorėjus galima papildyti naujomis
spintelėmis.
Tinka standartinės spynelės.
Bendrasis dydis: 45×47×117 cm.

Derinys su durelėmis HÄLLAN. Puikiai tiks mažame
biure ir namuose. Panorėjus galima papildyti naujomis
spintelėmis.
Tinka standartinės spynelės.
Bendrasis dydis: 45×47×167 cm.

Baltos spalvos derinys 89 € (792.493.28)

Baltos spalvos derinys 99 € (892.494.03)
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Deriniai HÄLLAN
Matmenys: plotis × gylis × aukštis.

Derinys su durelėmis HÄLLAN. Derinkite šias spinteles,
kaip tik norite, kad rastumėte jūsų namams ar biurui
tinkamiausią sprendimą. Galite įsigyti skirtingo dydžio
spintelių, kad tilptų ir mažmožiai, ir didesni daiktai.
Tinka standartinės spynelės.
Bendrasis dydis: 90×47×167 cm

Derinys su durelėmis HÄLLAN. Galėsite tvarkingai
laikyti tiek nedidelius, tiek stambius daiktus: įkroviklius,
pinigines, raktus, rankines, dokumentus ir dar daug ką
namuose ar biure. Tinka standartinės spynelės.
Bendrasis dydis: 90×47×167 cm

Baltos spalvos derinys 198 € (192.494.06)

Baltos spalvos derinys 258 € (892.493.99)

Derinys su durelėmis HÄLLAN. Vertikalus derinys –
idealus pasirinkimas, jei trūksta vietos arba norisi išnaudoti
siaurą erdvę. Galėsite bet kada papildyti naujomis
spintelėmis. Tinka standartinės spynelės.
Bendrasis dydis: 45×47×167 cm
Baltos spalvos derinys 129 € (492.493.96)
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VISOS DALYS IR JŲ KAINOS

GALANT

HÄLLAN
Lentyna GALANT, 80×120, gylis 45 cm. Didž.
lentynėlės apkrova – 30 kg. Galite įrengti kartu su
papildoma dalimi GALANT 80×80 cm.
Balta

403.651.92 119 €

Baltai beicuotas uosio lukštas

203.651.88 119 €

Juodai beicuotas uosio lukštas

803.651.90 119 €

Spintelė HÄLLAN, 45×50, gylis 47 cm. Galite derinti
kelias skirtingo dydžio. Įrenkite kojeles HÄLLAN.
Balta

Spintelė HÄLLAN, 45×75, gylis 47 cm. Galite derinti
kelias skirtingo dydžio. Įrenkite kojeles HÄLLAN.
Balta

Papildoma dalis GALANT, 80×80, gylis 40 cm.
Didž. lentynėlės apkrova – 30 kg. Naudoti tik kartu
su 80×80 cm stalčių spintele, 80×80 cm lentyna,
80×120 cm lentyna ir spintelėmis su ritininėmis
durimis GALANT. Pritvirtinkite prie sienos naudodami
rinkinyje esantį laikiklį.
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

903.644.25 60 €

Balta

402.064.76 60 €

Juodai beicuotas uosio lukštas

503-644-27 60 €

503.637.29 40 €

403.636.21 45 €

Kojelės HÄLLAN, 45×28, gylis 2 cm.
Balta

103.636.32 6 €

BEKANT
Spintelė BEKANT, 41×61, gylis 45 cm. Įrenkite
kojeles arba ratukus BEKANT. Tinka trumpam atsisėsti,
jei nėra laisvų kėdžių.

Papildoma dalis GALANT, 160×80, gylis 40 cm.
Didž. lentynėlės apkrova – 30 kg. Naudoti tik kartu
su spintelėmis su stumdomosiomis durimis GALANT.
Pritvirtinkite prie sienos naudodami rinkinyje esantį
laikiklį.

Baltas tinklas

903.629.83 120 €

Juodas tinklas

503.629.99 120 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

603.644.17 110 €

Balta

402.115.95 110 €

Spintelė BEKANT, 41×101, gylis 45 cm. Įrenkite
kojeles arba ratukus BEKANT. Už lentynos ir stalčiaus
yra vietos laidams.

Juodai beicuotas uosio lukštas

403.644.18 110 €

Baltas tinklas

403.629.85 160 €

Juodas tinklas

503.630.03 160 €

Stalčių spintelė GALANT, 80×80, gylis 45 cm. Galite
įrengti kartu su papildoma dalimi GALANT 80×80 cm.
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

703.651.57 309 €

Balta

903.651.61 309 €

Juodai beicuotas uosio lukštas

303.651.59 309 €

Spintelė BEKANT 61×101, gylis 45 cm. Įrenkite
kojeles arba ratukus BEKANT. Tiks vietoje priimamojo
stalo.

Spintelė su stumdomosiomis durimis GALANT,
160×120, gylis 45 cm. Didž. lentynėlės apkrova –
30 kg. Galite įrengti kartu su papildoma dalimi GALANT
160×80 cm.
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

803.651.33 429 €

Balta

303.651.35 429 €

Juodai beicuotas uosio lukštas

203.651.31 429 €

103.651.41 119 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

903.651.37 129 €

Juodai beicuotas uosio lukštas

503.651.39 129 €

803.651.85 219 €

Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

303.651.78 239 €

Juodai beicuotas uosio lukštas

303.651.83 239 €

Stalčių spintelė su ratukais GALANT, 45×55, gylis
60 cm. Durys su stabdikliais užsidaro tyliai ir švelniai.
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas

803.651.52 149 €

Balta

103.651.55 149 €

Juodai beicuotas uosio lukštas

603.651.53 149 €

803.630.06 190 €

Balti

203.724.57 19 €

Juodi

903.724.54 19 €

Lentyna BEKANT, 121×134, gylis 45 cm.

Dokumentų spintelė GALANT, 51×120, gylis 45 cm.
Pritvirtinkite prie sienos naudodami rinkinyje esančius
laikiklius.
Balta

703.629.84 190 €

Juodas tinklas

Ratukai BEKANT, 4 vnt., Ø 8 cm.

Spintelė GALANT, 80×120, gylis 45 cm. Didž.
lentynėlės apkrova – 30 kg. Durys su stabdikliais
užsidaro tyliai ir švelniai. Galite įrengti kartu su
papildoma dalimi GALANT, 80×80 cm.
Balta

Baltas tinklas

19

Balta

603.735.01 239 €

Juoda

103.734.95 239 €

VISOS DALYS IR JŲ KAINOS
IDÅSEN
Stalčių spintelė su ratukais IDÅSEN, 42×61, gylis
47 cm. Patogu nustumti į kitą vietą.
Smėlinė

103.207.27 99 €

Tamsiai pilka

303.609.82 99 €

Auksinė ruda

503.979.13 99 €

Spintelė IDÅSEN, 80×119, gylis 47 cm. Reikia
pritvirtinti prie sienos.
Smėlinė

303.207.26 189 €

Mėlyna

403.609.72 189 €

Aukšta spintelė IDÅSEN, 45×172, gylis 47 cm.
Reikia pritvirtinti prie sienos.
Smėlinė

503.207.25 219 €

Mėlyna

303.609.77 219 €

Spintelė su stiklinėmis durimis IDÅSEN,
120×140, gylis 45 cm. Reikia pritvirtinti prie sienos.
Smėlinė

803.609.51 259 €
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PRIEDAI
Išmanusis užraktas ROTHULT, 1 vnt. Rinkinyje
yra dvi kortelės-raktai. Tinka spintelėms IDÅSEN ir
BEKANT.
Baltas

Stalčiaus įdėklas su 6 skyreliais SUMMERA,
44×37 cm, aukštis 3 cm. Smulkiems daiktams
tvarkingai laikyti.

003.597.39 25 €

Antracito spalvos

Dokumentų dėklas KVISSLE. Skyrelius
dokumentams paprasta ištraukti, jų dugnas kamštinis,
todėl neslidus. Dokumentų dėklą galima pastatyti
vertikaliai.
Balta

701.980.31 24,99 €

Dokumentų dėklai KVISSLE, 2 vnt. Dokumentų
dėklus su rankenomis patogu ištraukti ir pakelti.
Balta

602.039.57 9,99 €

Kabamasis dokumentų dėklas KVISSLE. Galima
pakabinti ant sienos ir kai kurių spintelių GALANT
šoninės sienelės (pvz., spintelių su stumdomosiomis
durelėmis ir ritininėmis durelėmis, stalčių ir dokumentų
spintelių, lentynų ir papildomų dalių) arba laikyti
horizontaliai ant stalčių spintelės su ratukais GALANT
(45×55 cm). Tvirtinimo detales pasirinkite pagal sienų
tipą.
Balta

901.980.30 14,99 €

Kabamasis segtuvas SUMMERA, 16 dalių rinkinys.
Skirtas A4 formato dokumentams.
Margas

202.522.66 9,99 €
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202.224.58 5,99 €

BIURO KĖDĖS

Kiekvienam sava kėdė
Mūsų asortimente yra visokių darbo kėdžių: įvairaus
dizaino, pagamintų iš skirtingų medžiagų, pasižyminčių
savitomis funkcijomis ir savybėmis, kad kiekvienas rastų
tokių, kokių reikia.

Kėdės praėjo daug sunkių išbandymų, todėl užtikrintai
tvirtiname, kad jos yra ilgaamžiškos, patvarios ir išlaiko
dideles apkrovas. Visos šios pastangos tik tam, kad jums
būtų patogu, saugu sėdėti ir jūs džiaugtumėtės savo
pasirinkimu labai ilgai.

Kalbant apie sukamąsias kėdes, jų turime tiek visiškai
paprastų, tiek pagerintų. Tad, kaip išsirinkti? Pirmiausia,
verta pagalvoti, kokiam darbui sukamoji kėdė bus
naudojama ir kaip ilgai reikės ant jos sėdėti. Visą dieną
dirbantiems sėdimąjį darbą, reikėtų rinktis reguliuojamą
kėdę, kurią galima pritaikyti pagal individualius poreikius.
Dar reikėtų apsvarstyti, ar yra specialių pageidavimų,
pavyzdžiui, kad kėdė būtų su juosmens atrama taisyklingai
sėdėsenai išlaikyti. Ir, žinoma, pageidaujamas kėdės
dizainas. Jį rinkitės pagal savo skonį ar derinkite prie biuro
interjero.

Apie sąlygas skaitykite garantijos buklete.

Praėjusios daug sunkių išbandymų
IKEA darbo kėdės atitinka įstaigų baldams keliamus
reikalavimus pagal standartus EN1335-2, ANSI/BIFMA x5.1
(sukamosios kėdės) bei EN1022, EN15373 ir ANSI/BIFMA
x5.1 (konferencinės kėdės) dėl saugumo, ilgalaikiškumo ir
tvirtumo.
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NAUDINGA ŽINOTI
Žmogaus kūnas sukurtas judėti, todėl idealu būtų dažnai
keisti kūno padėtį – dirbti tai sėdint, tai stovint, tai
pasirėmus.

6
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1

SĖDĖJIMAS

ATSIRĖMIMAS / PASVIRIMAS Į PRIEKĮ

1. Po stalu turi būti pakankamai vietos kojoms pilnai
ištiesti ir pasukti jas į kairę arba dešinę pusę 90°. Sėdint
padėjus abi pėdas ant grindų, jūsų klubai ir keliai turi
sudaryti 95–100° kampą. Rinkitės reguliuojamo aukščio
kėdę, jei dalinatės kėde su kitais žmonėmis.

Turint reguliuojamo aukščio stalą svarbu išsirinkti ir
atitinkamą sėdimąjį baldą. Pavyzdžiui, aukštą taburetę. Jos
privalumai:
• Laisvai juda viršutinė ir apatinė kūno dalis.
• Dirba ir stiprėja pagrindiniai kūno raumenys.
• Kūno padėtis nevaržoma, yra visos galimybės judėti,
todėl nesutrinka kraujotaka ir medžiagų apykaita.

2. Kėdė su keičiamo aukščio nugaros atlošu ir reguliuojama
sėdimąja dalimi tiks bet kokio ūgio žmogui.
3. Keisti sėdėjimo pozą paprasta, kai kėdės atlošas,
sėdimoji dalis arba abu pasižymi pasvirimo funkcija su
galimybe užfiksuoti pasirinktoje padėtyje. Tai reiškia,
kad kėdės atlošas gali būti tiek lankstus, tiek suteikti
tvirtą atramą.

STOVĖJIMAS

Reguliuojamo aukščio stalas idealiai tinka norint kuo
dažniau kaitalioti kūno padėtį dirbant. Turint galimybę
visą darbo laiką dirbti tai stovint, tai sėdint, sumažėja ligų
tikimybė, nesutrinka kraujotaka, didėja produktyvumas.

4. Nuovargį pirmiausia pajuntame juosmeninėje nugaros
dalyje. Kėdė su pritvirtinta juosmens atrama puikiai jį
mažina.
5. Remiantis į porankius, atsipalaiduoja rankos ir pečiai.
Tam, kad suteiktų tinkamą atramą, jie turi būti viename
aukštyje su stalu. Tačiau porankiai neturi trukdyti
pristumti kėdę prie stalo tiek, kiek jums reikia, ir riboti
judėjimo.
6. Ilgiau pasėdėjus ant kėdės, norisi pakeisti sėdėjimo
padėtį, pavyzdžiui, atsiremti į atlošą. Jei kėdė su galvos
atrama, atsilošus pailsės ne tik jūsų nugara, bet ir kaklas
bei nugara.
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NAUDINGA ŽINOTI
Keičiamas sėdimosios dalies
aukštis – patogu įvairaus ūgio žmonėms.

Keičiamas pasvirimo kampas –
didinamas arba mažinamas
pasipriešinimas atsižvelgiant į jūsų
judesius ir svorį.

Keičiamas sėdimosios dalies gylis –
dar geresnė atrama šlaunims ir nugarai.

Prisitaikymas prie judesių – kėdės
sėdimoji dalis ir nugaros atlošas prisitaiko
prie jūsų judesių, kai atsilošiate arba
palinkstate į priekį.

Keičiamas nugaros atlošo aukštis –
užtikrinama tinkama juosmeninės dalies
atrama, todėl atpalaiduojama nugara.

Svorio kompensavimo
mechanizmas – automatiškai
sureguliuoja atlošo pasipriešinimo jėgą
atsilošus.
Reguliuojamas porankių gylis –
koreguokite pagal poreikį.

Pasirinktoje padėtyje fiksuojamas
atlošas – saugu ir patogu atsiremti.

Reguliuojamieji porankiai – tinkamai
sureguliavus, rankoms ir pečiams teks
mažesnė apkrova.

SAUGŪS RATUKAI

Ratukai reaguoja į spaudimą, todėl lengvai rieda tik
atsisėdus ant kėdės, o nuo jos pakilus – užsifiksuoja ir
neleidžia kėdei pajudėti iš vietos.
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VISOS DALYS IR JŲ KAINOS
Sukamosios kėdės
LÅNGFJÄLL sukamoji kėdė su aukšta atkalte,
4 kojos. Sėdynės P53×G41 cm. Didž. apkrova – 110 kg.
Kėdė, ant kurios patogu sėdėti ir į kurią gera žiūrėti:
formuota, su matomomis siūtinėmis detalėmis, aukščio
ir pasvirimo kampo reguliavimo mechanizmais.

Sukamoji kėdė MARKUS. Sėdynės P53×G47 cm.
Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio reguliavimas:
46–57 cm. Tinklinis nugaros atlošo audinys yra laidus
orui, todėl kėdė puikiai tinka ilgoms darbo valandoms.
Guminiai ratukai puikiai rieda įvairiomis grindimis.
Dizaineris Henrikas Preutzas.

99 €

GUNNARED smėlinė ir juoda

991.750.53

VISSLE tamsiai pilka

702.611.50

129 €

GUNNARED smėlinė ir balta

092.523.43 99 €

GLOSE juoda

401.031.00

149 €

GUNNARED mėlyna ir juoda

291.751.17

99 €

GUNNARED mėlyna ir balta

192.523.47

99 €

GUNNARED tamsiai pilka ir juoda

991.750.67

99 €

GUNNARED tamsiai pilka ir balta

392.523.51 99 €

GUNNARED rusvai rausva ir juoda 692.611.51

99 €

GUNNARED rusvai rausva ir balta 692.523.59 99 €
Sukamoji kėdė ALEFJÄLL. Sėdynės P51×G42 cm.
Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio reguliavimas:
45-56 cm. Ergonomiška, tradicinio dizaino kėdė.

99 €

GUNNARED šviesiai žalia ir juoda

091.752.41

GUNNARED šviesiai žalia ir balta

492.523.55 99 €

189 €

GLOSE juoda

703.674.58

GRANN smėlinė

503.086.86 189 €

GRANN auksinė ruda

404.199.82 189 €
LÅNGFJÄLL sukamoji kėdė, 5 kojos su ratukais.
Sėdynės P53×G41 cm. Didž. apkrova – 110 kg. Kėdė, ant
kurios patogu sėdėti ir į kurią gera žiūrėti: formuota, su
matomomis siūtinėmis detalėmis, aukščio ir pasvirimo
kampo reguliavimo mechanizmais.

Sukamoji kėdė JÄRVFJÄLLET. Sėdynės P52×G46 cm.
Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio reguliavimas:
45–56 cm. Tinklinis nugaros atlošo audinys yra laidus
orui, todėl kėdė puikiai tinka ilgoms darbo valandoms.
Galite susireguliuoti juosmeninę atramą ir sėdynės gylį
pagal save.

89 €

GUNNARED smėlinė ir juoda

891.775.66

GUNNARED smėlinė ir balta

192.523.66 89 €

GUNNARED mėlyna ir juoda

191.775.79

GUNNARED mėlyna ir balta

492.523.79 89 €

89 €
89 €

GUNNARED tamsiai pilka ir juoda

291.775.74

GUNNARED mėlyna
GUNNARED tamsi pilka

203.635.99 149 €
303.635.94 149 €

GUNNARED tamsiai pilka ir balta

492.523.84 89 €

GLOSE juoda

903.635.53 169 €

GUNNARED rusvai rausva ir balta 492.523.98 89 €

GUNNARED rusvai rausva ir juoda 192.610.78

89 €

GUNNARED šviesiai žalia ir juoda

091.775.89 89 €

GUNNARED šviesiai žalia ir balta

392.523.94 89 €

Porankiai JÄRVFJÄLLET, 2 vnt. Atpalaiduoja rankas ir
pečius. Tinka sukamosioms kėdėms JÄRVFJÄLLET.
Juodi

103.086.69 20 €

Sukamoji kėdė su aukšta atkalte LÅNGFJÄLL,
5 kojos su ratukais. Sėdynės P53×G41 cm. Didž.
apkrova – 110 kg. Biuro kėdė su lengvai valdomu
reguliavimo mechanizmu, įtaisytu po sėdimą ja dalimi.
Aptakios formos, gražiai apsiūta.

LÅNGFJÄLL sukamoji kėdė, 4 kojos. Sėdynės
P53×G41 cm. Didž. apkrova – 110 kg. Kėdė, ant kurios
patogu sėdėti ir į kurią gera žiūrėti: formuota, su
matomomis siūtinėmis detalėmis, aukščio ir pasvirimo
kampo reguliavimo mechanizmais.

109 €

GUNNARED smėlinė ir juoda

491.776.29

GUNNARED smėlinė ir balta

092.524.80 109 €

GUNNARED mėlyna ir juoda

891.776.65

109 €

GUNNARED mėlyna ir balta

292.525.11

109 €
109 €

GUNNARED smėlinė ir juoda

591.749.65

79 €

GUNNARED tamsiai pilka ir juoda

791.776.42

GUNNARED smėlinė ir balta

592.522.94 79 €

GUNNARED tamsiai pilka ir balta

392.525.15 109 €

GUNNARED mėlyn ir juoda

291.749.76

79 €

GUNNARED rusvai rausva ir juoda 792.610.99

109 €

GUNNARED mėlyna ir balta

592.523.07 79 €

GUNNARED rusvai rausva ir balta 992.525.41

109 €

GUNNARED tamsiai pilka ir juoda

191.749.72

79 €

GUNNARED šviesiai žalia ir juoda

091.777.54

109 €

GUNNARED tamsiai pilka ir balta

492.522.75 79 €

GUNNARED šviesiai žalia ir balta

592.525.19

109 €

GUNNARED rusvai rausva ir juoda 592.610.00

79 €

GUNNARED rusvai rausva ir balta 892.523.39 79 €
GUNNARED šviesiai žalia ir juoda

391.749.85

79 €

GUNNARED šviesiai žalia ir balta

792.523.11

79 €
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VISOS DALYS IR JŲ KAINOS
Porankiai NOMINELL, 2 vnt. Atpalaiduoja rankas ir
pečius. Tinka sukamosioms kėdėms FLINTAN.

Porankiai LÅNGFJÄLL, 2 vnt. Atpalaiduoja rankas ir
pečius. Tinka sukamosioms kėdėms LÅNGFJÄLL.
Juodi

503.205.65 10 €

Balti

703.205.69 10 €

Juoda

Aukšta taburetė NILSERIK. Sėdynės skersmuo
35 cm. Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio reguliavimas:
51-71 cm. Patogu sėdėti, gerina laikyseną.

Sukamoji kėdė HATTEFJÄLL. Sėdynės P50×G40 cm.
Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio reguliavimas:
41-52 cm. Ergonomiška ir patogi.
GUNNARED smėlinė

003.086.84 149 €

GUNNARED pilka

103.413.34

149 €

GUNNARED rusvai rausva

203.413.43

149 €

303.413.47

Juoda

303.499.56 34,99 €

Baltos ir VISSLE pilkos spalvos

903.097.21

34,99 €

Aukšta taburetė TROLLBERGET. Didž. apkrova –
110 kg. Aukščio reguliavimas: 66-80 cm. Patogu sėdėti,
gerina laikyseną.

Porankiai HATTEFJÄLL, 2 vnt. Atpalaiduoja rankas ir
pečius. Tinka sukamosioms kėdėms HATTEFJÄLL.
Balta

902.002.69 10 €

20 €

69 €

GLOSE juoda

803.793.47

GRANN smėlinė

003.882.61 69 €

FLINTAN sukamoji kėdė. Sėdynės P47×G48 cm. Didž.
apkrova – 110 kg. Aukščio reguliavimas:
47–60 cm. Papildomai galite įsigyti porankius NOMINELL.
Guminiai ratukai puikiai rieda įvairiomis grindimis.
Dizaineris Henrikas Preutzas.
VISSLE juoda

203.368.41 49,99 €

VISSLE pilka

203.368.36 49,99 €

KONFERENCINĖS KĖDĖS

PRIEDAI
Grindų apsauga KOLON, 120×100 cm. Tinka tiesti
ant daugelio grindų dangų ir lygaus audimo kilimų.
Netieskite ant kamštinių / šildomų medinių grindų.
Jei toks kilimėlis ilgam paliekamas gulėti ant grindų,
susidaręs vakuumas gali sugadinti grindų dangą, todėl
retkarčiais pakelkite jį, kad grindys vėdintųsi.

Konferencinė kėdė FJÄLLBERGET. Sėdynės
P42×G40 cm. Didž. apkrova – 110 kg. Aukščio
reguliavimas: 43–56 cm. Patogi ir stilinga.
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas ir
GUNNARED šviesiai smėlinė

803.964.22 119 €

448.811.00 19,99 €

Lipnios grindų apsaugos FIXA, 20 vnt. Saugo
grindis nuo dėvėjimosi ir įbrėžimų.

Konferencinė kėdė FJÄLLBERGET, 5 kojos su
ratukais. Sėdynės P42×G40 cm. Didž. apkrova –
110 kg. Aukščio reguliavimas: 43–56 cm. Patogi ir
stilinga.

241.556.00 0,49 €

Juoda beicuotas ąžuolo lukštas ir
GUNNARED tamsiai pilka
203.964.20 119 €
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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. 2014/2016

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 €.

2019.08

