
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.

PIRKĖJO GIDAS

Susikurkite savitą daiktų laikymo derinį
Kurdami sieninę daiktų laikymo sistemą SVALNÄS, siekėme itin 
paprasto dizaino, kad išskirtinumo jai teiktų daiktai, kuriuos 
laikysite, ir ji tiktų daug kur namuose, pavyzdžiui, prieškambaryje 
drabužiams ir batams laikyti, svetainėje televizoriui, o darbo 
kambaryje – dokumentų segtuvams ir belaidžiams įkrovikliams 
padėti. Šios sistemos konstrukcija taip pat paprasta, tad nesunku 
susirinkti norimą derinį: atvirą, uždarą arba mišrų. Ir dar, 
SVALNÄS gaminama iš itin tvirtos atsinaujinančios žaliavos – 
bambuko.

NAUDINGA ŽINOTI
Iš bambuko – tvirtos natūralios 
žaliavos. Lengva valyti. 

SAUGUMAS 
Sieniniams profiliams prie 
sienos prisukti naudokite 
rinkinyje esančias metalines 
poveržles. 
Skirtingoms sienoms reikalingos 
skirtingos tvirtinimo detalės 
(parduodamos atskirai), todėl 
rinkitės jas atsižvelgdami į savo 
namų sienų tipą.

sieninė daiktų laikymo sistema

SVALNÄS
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SVALNÄS sieninis derinys, bambukas, balta.
Derinio dydis: 66×35×93 cm.
Derinio kaina: 107 € (391.844.56)
SVALNÄS lentyna su skyreliais, 61×25 cm, bambukas 303.228.91 1 vnt.
SVALNÄS dvidurė spintelė, 61×35 cm, bambukas 003.228.97 1 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 93 cm, bambukas 703.228.51 2 vnt.

SVALNÄS – tai funkcionali, beveik kiekviename kambaryje 
pritaikoma daiktų laikymo sistema. Per kelias minutes 
susikursite jūsų poreikius, skonį ir gyvenimo būdą 
atitinkantį derinį ir ilgai juo džiaugsitės.

Galite rinktis ir iš mūsų siūlomų derinių. Juos apžiūrėkite 
parduotuvėje ar www.IKEA.lt.

KAIP IŠSIRINKTI?

DERINIAI

PRIEŠKAMBARIS / KORIDORIUS

SVALNÄS sieninis derinys, bambukas, balta.
Derinio dydis: 130×35×93 cm.
Derinio kaina: 197 € (491.844.65)
SVALNÄS lentyna, 61×15 cm, bambukas 803.228.60 1 vnt.
SVALNÄS lentyna su skyreliais, 61×25 cm, bambukas 303.228.91 1 vnt.
SVALNÄS dvidurė spintelė, 61×35 cm, bambukas 003.228.97 2 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 93 cm, bambukas 703.228.51 3 vnt.
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SVALNÄS sieninis derinys, bambukas, balta.
Derinio dydis: 86×25×176 cm.
Derinio kaina: 102 € (691.844.31)
SVALNÄS lentyna, 81×15 cm, bambukas 403.228.62 2 vnt.
SVALNÄS lentyna, 81×25 cm, bambukas 603.228.61 2 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 176 cm, bambukas 103.228.49 2 vnt.

DERINIAI

LENTYNOS

SVALNÄS sieninis derinys, bambukas, balta.
Derinio dydis: 66×25×176 cm.
Derinio kaina: 96 € (791.844.35)
SVALNÄS lentyna, 61×15 cm, bambukas 803.228.60 2 vnt.
SVALNÄS lentyna, 61×25 cm, bambukas 003.228.59 2 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 176 cm, bambukas 103.228.49 2 vnt.

SVALNÄS sieninis derinys, bambukas, balta.
Derinio dydis: 193×25×176 cm.
Derinio kaina: 372 € (291.844.33)
SVALNÄS lentyna, 61×15 cm, bambukas 803.228.60 9 vnt.
SVALNÄS lentyna, 61×25 cm, bambukas 003.228.59 9 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 176 cm, bambukas 103.228.49 4 vnt.

SVALNÄS sieninis derinys, bambukas, balta.
Derinio dydis: 130×35×176 cm
Derinio kaina: 318 € (391.844.37)
SVALNÄS lentyna, 61×15 cm, bambukas 803.228.60 4 vnt.
SVALNÄS lentyna, 61×25 cm, bambukas 003.228.59 4 vnt.
SVALNÄS dvidurė spintelė, 61×35 cm, bambukas 003.22897 2 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 176 cm, bambukas 103.228.49 3 vnt.
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DERINIAI

LENTYNOS

SVETAINĖ / TV DERINIAI

SVALNÄS sieninis derinys, bambukas, balta.
Derinio dydis: 297×35×176 cm.
Derinio kaina: 586 € (591.844.41)

SVALNÄS lentyna, 61×15 cm, bambukas 803.228.60 4 vnt.
SVALNÄS lentyna, 61×25 cm, bambukas 003.228.59 4 vnt.
SVALNÄS lentyna, 81×15 cm, bambukas 403.228.62 4 vnt.
SVALNÄS lentyna, 81×25 cm, bambukas 603.228.61 8 vnt.
SVALNÄS dvidurė spintelė, 61×35 cm, bambukas 003.22897 2 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 176 cm, bambukas 103.228.49 5 vnt.

SVALNÄS sieninis derinys, bambukas, balta.
Derinio dydis: 193×35×176 cm.
Derinio kaina: 471 € (991.844.39)
SVALNÄS lentyna, 61×15 cm, bambukas 803.228.60 6 vnt.
SVALNÄS lentyna, 61×25 cm, bambukas 003.228.59 6 vnt.
SVALNÄS dvidurė spintelė, 61×35 cm, bambukas 003.228.97 3 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 176 cm, bambukas 103.228.49 4 vnt.

SVALNÄS sieninis derinys, bambukas, balta.
Derinio dydis: 193×35×93 cm.
Derinio kaina: 303 € (491.844.70)
SVALNÄS lentyna, 61×25 cm, bambukas 003.228.59 2 vnt.
SVALNÄS lentyna su skyreliais, 61×25 bambukas 303.228.91 1 vnt.
SVALNÄS dvidurė spintelė, 61×35 cm, bambukas 003.228.97 3 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 93 cm, bambukas 703.228.51 4 vnt.

SVALNÄS sieninis derinys, bambukas, balta.
Derinio dydis: 250×35×180 cm.
Derinio kaina: 425 € (091.844.67)
SVALNÄS lentyna, 61×15 cm, bambukas 803.228.60 4 vnt.
SVALNÄS lentyna, 61×25 cm, bambukas 003.228.59 8 vnt.
SVALNÄS dvidurė spintelė, 61×35 cm, bambukas 003.228.97 2 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 93 cm, bambukas 703.228.51 1 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 176 cm, bambukas 103.228.49 4 vnt.



5

SVALNÄS sieninis derinys, bambukas, balta.
Derinio dydis: 86×35×176 cm.
Derinio kaina: 143 € (091.844.48)
SVALNÄS lentyna, 81×15 cm, bambukas 403.228.62 2 vnt.
SVALNÄS lentyna, 81×25 cm, bambukas 603.228.61 1 vnt.
SVALNÄS lentyna-staliukas su 2 stalčiais, 81×35 cm, 
bambukas 403.228.76 1 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 176 cm, bambukas 103.228.49 2 vnt.

DERINIAI

DARBO KAMPELIS / DARBO KAMBARYS

SVALNÄS sieninis derinys, bambukas, balta.
Derinio dydis: 150×35×93 cm.
Derinio kaina: 184 € (491.844.46)
SVALNÄS lentyna, 61×15 cm, bambukas 803.228.60 1 vnt.

SVALNÄS lentyna, 81×15 cm, bambukas 403.228.62 1 vnt.
SVALNÄS dvidurė spintelė, 61×35 cm, bambukas 003.228.97 1 vnt.
SVALNÄS lentyna-staliukas su 2 stalčiais, 81×35 cm, 
bambukas 403.228.76 1 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 93 cm, bambukas 703.228.51 3 vnt.

SVALNÄS sieninis derinys, bambukas, balta.
Derinio dydis: 86×35×176 cm.
Derinio kaina: 153 € (292.217.65)
SVALNÄS lentyna, 81×25 cm, bambukas 603.228.61 3 vnt.
SVALNÄS lentyna-staliukas su 2 stalčiais, 81×35 cm, 
bambukas 403.228.76 1 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 176 cm, bambukas 103.228.49 2 vnt.

SVALNÄS sieninis derinys, bambukas, balta.
Derinio dydis: 86×35×93 cm.
Derinio kaina: 94 € (191.844.43)
SVALNÄS lentyna, 81×15 cm, bambukas 403.228.62 1 vnt.
SVALNÄS lentyna-staliukas su 2 stalčiais, 81×35 cm, 
bambukas 403.228.76 1 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 93 cm, bambukas 703.228.51 2 vnt.
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DERINIAI

DARBO KAMPELIS / DARBO KAMBARYS

SVALNÄS sieninis derinys, bambukas, balta.
Derinio dydis: 213×35×176 cm.
Derinio kaina: 423 € (091.844.53)
SVALNÄS lentyna, 61×15 cm, bambukas 803.228.60 2 vnt.
SVALNÄS lentyna, 61×25 cm, bambukas 003.228.59 3 vnt.
SVALNÄS lentyna, 81×15 cm, bambukas 403.228.62 2 vnt.
SVALNÄS lentyna, 81×25 cm, bambukas 603.228.61 1 vnt.
SVALNÄS lentyna su skirtukais, 61×25 cm, bambukas 303.228.91 1 vnt.

SVALNÄS dvidurė spintelė, 61×35 cm, bambukas 003.228.97 2 vnt.
SVALNÄS lentyna-staliukas su 2 stalčiais,  
81×35 cm, bambukas 403.228.76 1 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 176 cm, bambukas 103.228.49 4 vnt.

SVALNÄS sieninis derinys, bambukas, balta.
Derinio dydis: 233×35×176 cm. 
Derinio kaina 425 € (191.844.62)
SVALNÄS lentyna, 61×15 cm, bambukas 803.228.60 1 vnt.
SVALNÄS lentyna, 61×25 cm, bambukas 003.228.59 1 vnt.
SVALNÄS lentyna, 81×15 cm, bambukas 403.228.62 2 vnt.
SVALNÄS lentyna, 81×25 cm, bambukas 603.228.61 4 vnt.
SVALNÄS lentyna su skyreliais, 61×25 bambukas 303.228.91 1 vnt.
SVALNÄS dvidurė spintelė, 61×35 cm, bambukas 003.228.97 1 vnt.
SVALNÄS lentyna-staliukas su 2 stalčiais,  
81×35 cm, bambukas 403.228.76 2 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 176 cm, bambukas 103.228.49 4 vnt.

SVALNÄS sieninis derinys, bambukas, balta.
Derinio dydis: 150×35×176 cm.
Derinio kaina: 284 € (291.844.52)
SVALNÄS lentyna, 61×15 cm, bambukas 803.228.60 1 vnt.
SVALNÄS lentyna, 61×25 cm, bambukas 003.228.59 1 vnt.
SVALNÄS lentyna, 81×15 cm, bambukas 403.228.62 2 vnt.
SVALNÄS lentyna, 81×25 cm, bambukas 603.228.61 1 vnt.
SVALNÄS lentyna su skyreliais, 61×25 bambukas 303.228.91 1 vnt.
SVALNÄS dvidurė spintelė, 61×35 cm, bambukas 003.228.97 1 vnt.
SVALNÄS lentyna-staliukas su 2 stalčiais,  
81×35 cm, bambukas 403.228.76 1 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 176 cm, bambukas 103.228.49 3 vnt.

SVALNÄS sieninis derinys, bambukas, balta.
Derinio dydis: 150×35×176 cm.
Derinio kaina: 262 € (691.844.50)
SVALNÄS lentyna, 61×15 cm, bambukas 803.228.60 1 vnt.
SVALNÄS lentyna, 61×25 cm, bambukas 003.228.59 2 vnt.
SVALNÄS lentyna, 81×15 cm, bambukas 403.228.62 1 vnt.
SVALNÄS lentyna su skyreliais, 61×25 bambukas 303.228.91 1 vnt.

SVALNÄS dvidurė spintelė, 61×35 cm, bambukas 003.228.97 1 vnt.
SVALNÄS lentyna-staliukas su 2 stalčiais,  
81×35 cm, bambukas 403.228.76 1 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 93 cm, bambukas 703.228.51 1 vnt.
SVALNÄS sieninis profilis, 176 cm, bambukas 103.228.49 2 vnt.



VISOS DALYS IR JŲ KAINOS

SVALNÄS lentyna, bambukas.

61×15 cm 803.228.60 14 €

61×25 cm 003.228.59 22 €

SVALNÄS lentyna, bambukas.

81×15 cm 403.228.62 17 €
81×25 cm 603.228.61 22 €

SVALNÄS lentyna su skyreliais, bambukas.

61×25 cm 303.228.91 24 €

SVALNÄS dvidurė spintelė, bambukas. 

61×35 cm 003.228.97 69 €

SVALNÄS lentyna-staliukas su 2 stalčiais, 
bambukas.
81×35 cm 403.228.76 63 €

SVALNÄS sieninis profilis, bambukas.

93 cm 703.228.51 7 €
176 cm 103.228.49 12 €

7



Mūsų paslaugos

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 €.

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.

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.

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.
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