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IKEA buitinė technika sukurta
palengvinti buitį, todėl galėsite naudotis
šiuolaikiškomis funkcijomis ir idealiai
priderinti prietaisus prie IKEA virtuvės
baldų. Netgi rinktis iš anksto pagal stilių
ir funkcionalumą suderintus prietaisų
komplektus, jeigu norėsis sutaupyti
laiko. Na, o jei jums rūpi tvarumas ir
ekologija, įvertinsite tai, kad prietaisai
taupiai naudoja elektros energiją.

Skalbyklė 100 p.

Orkaitės 14 p.
Mikrobangų krosnelės 28 p.
Kaitlentės 42 p.

Indaplovės 92 p.
Šaldytuvai ir šaldikliai 80 p.
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Galite būti užtikrinti savo
pasirinkimu – mūsų buitinė
technika ilgaamžiška. Jai taikome
5–erių metų garantiją (išskyrus
prietaisus TILLREDA ir LAGAN).

Patikima buitinė
technika
Kokybiška virtuvinė technika turi tikti ir patikti žmonėms, kurie
ja naudosis. Kiekvienas turime savitą skonį, įvairių poreikių, be
to, skiriasi mūsų piniginių storis, tačiau IKEA buitinė technika
prieinama daugeliui. Ji sukurta bendradarbiaujant su geriausiais
gamintojais, kad palengvintų jūsų kasdienybę.
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Buitinei technikai, išskyrus prietaisus
TILLREDA ir LAGAN, taikome 5–erių metų
garantiją.
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Buitinės technikos komplektai

Viskas, ko gali prireikti
Šiame virtuviniame komplekte esanti buitinė technika
pasižymi reikalingiausiomis funkcijomis ir stebėtinai
žema kaina. Paprasto dizaino orkaitė, kaitlentė bei
gartraukis LAGAN puikiai dera tarpusavyje. Patogu
kepti, virti ir viskas po ranka.

Buitinės
technikos
komplektai
Įsirenginėjant naują virtuvę tenka
apsvarstyti daugybę dalykų. Kokio stiliaus
ji bus? Kokios buitinės technikos reikės? Ir
kokį biudžetą tam galite skirti? Norėdami
jums pagelbėti, siūlome keletą buitinės
technikos komplektų. Prietaisai puikiai
dera tarpusavyje ir su IKEA virtuvės baldais.
Šiame pirkėjo gide rasite visą reikiamą
informaciją apie kiekvieną iš jų.

LAGAN orkaitė, balta.
504.169.21

6

LAGAN sieninis gartraukis, baltas.
139 €

504.013.83

32,99 €

LAGAN HGC3K kaitlentė.
501.823.52

119 €
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Buitinės technikos komplektai

Buitinės technikos komplektai

Modernumas visomis šio žodžio
prasmėmis
Buitinės technikos komplektas, kuriame yra viskas,
ko reikia šiuolaikiškoje virtuvėje: nuo orkaitės su
priverstine karšto oro cirkuliacija, kurioje galima kepti
kelis patiekalus vienu metu, iki gartraukio su šviesos

MATÄLSKARE konvekcinė orkaitė,
nerūdijantis plienas.
403.687.65
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239 €

MATÄLSKARE mikrobangų krosnelė,
nerūdijantis plienas.
403.687.70

239 €

Tradicijos ir šiuolaikiškumas viename

diodais, ryškiai apšviečiančiais kaitlentę. Siūlome kartu
rinktis indukcinę kaitlentę MATMÄSSIG – naudodamiesi
ja sutaupysite iki 40 proc. elektros energijos, perpus
greičiau paruošite valgį.

MATÄLSKARE sieninis gartraukis,
nerūdijantis plienas.
903.688.00

189 €

MATMÄSSIG indukcinė kaitlentė,
juoda.
303.688.22

239 €

Klasikinis virtuvės stilius tikrai nereiškia, jog buitiniai
prietaisai joje turi būti senamadiški. Buitinė technika
MATTRADITION – puikus tradicinio stiliaus ir šiuolaikinio
funkcionalumo pavyzdys. Orkaitėje su priverstine oro
cirkuliacija galite gaminti kelis patiekalus vienu metu

MATTRADITION konvekcinė orkaitė,
balta.
304.117.26

239 €

MATTRADITION mikrobangų
krosnelė, balta
304.117.69

ir nesijaudinti, kad kvapai susimaišys, o įjungę tyliai
veikiantį gartraukį – mėgautis pokalbiais virtuvėje be
ūžesio. Dar priderinkite dujinę kaitlentę MATMÄSSIG ir
galėsite tiksliai nustatyti maisto ruošimo temperatūrą,
pagerinti maisto gaminimo rezultatus.

MATTRADITION sieninis gartraukis,
baltas.
239 €

403.891.45

189 €

MATMÄSSIG dujinė kaitlentė,
nerūdijantis plienas.
703.768.44

149 €
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Buitinės technikos komplektai

Buitinės technikos komplektai

Apetitą keliantis duetas: stilinga ir
funkcionalu
Jei svajojate apie išskirtinę, stilingą virtuvę, matiniai
juodos spalvos prietaisai – kaip tik tai, ko ieškote. Šiame
buitinės technikos komplekte yra orkaitė su priverstine
oro cirkuliacija EFTERSMAK, kurioje galima kepti kelis

EFTERSMAK konvekcinė orkaitė,
juoda.
704.117.29

10

329 €

EFTERSMAK mikrobangų krosnelė,
juoda.
904.117.71

449 €

Elegantiška išorė, apgalvotas vidus

patiekalus vienu metu išsaugant skirtingus skonius,
ir gartraukis su šviesos diodais, ryškiai apšviečiančiais
kaitlentę. Į visumą viską sujungia šiuolaikiškas dizainas,
kurio neįmanoma nepastebėti.

FOKUSERA sieninis gartraukis, juodas.
503.893.38

329 €

SMAKLIG indukcinė kaitlentė, juoda.
202.228.30

329 €

Klasikinis dizainas ir šiuolaikiškos funkcijos – tobulas
derinys visiems, mėgstantiems gaminti. Komplekte
yra: orkaitė ANRÄTTA su priverstine oro cirkuliacija
ir savaiminio valymo funkcija (pirolizė), paverčiančia
riebalus ir maisto likučius pelenais; indukcinė

ANRÄTTA konvekcinė pirolizinė
orkaitė, nerūdijantis plienas.
004.117.18

379 €

ANRÄTTA kombinuota mikrobangų
krosnelė, nerūdijantis plienas.
104.117.65

499 €

kaitlentė SMAKLIG su „tilto“ funkcija: galima sujungti
dvi kaitvietes į vieną didelę, kad tilptų dideli ar
nestandartinės formos puodai; ir nuožulnus gartraukis
BEMÖTA, paliekantis daugiau erdvės virš stalviršio ir
viryklės.

BEMÖTA sieninis gartraukis,
nerūdijantis plienas.
903.893.36

SMAKLIG indukcinė kaitlentė, juoda.
449 €

202.228.30

329 €
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Buitinės technikos komplektai

Buitinės technikos komplektai

Funkcionalioje virtuvėje – sveikas
garuose ruoštas valgis
Išgrynintas šiuolaikiškas dizainas ir modernios
funkcijos – tai šiuolaikiškos aukštos kokybės orkaitės ir
gartraukiai KULINARISK su jutikliniu valdymu. Orkaitėje
su priverstine karšto oro cirkuliacija ir mikrobangų

KULINARISK konvekcinė orkaitė su
ruošimo garuose funkcija, nerūdijantis
plienas.
704.210.83
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549 €

KULINARISK kombinuota konvekcinė
mikrobangų krosnelė.
204.168.14

599 €

Virtuvė mėgstantiems gaminti ir valgyti

krosnelės funkcijomis taip pat galėsite ruošti valgį
garuose. Jis bus maistingas, sultingas ir labai skanus.
Derinkite su kaitlente HÖGKLASSIG ir gaminkite kaip
profesionalai.

KULINARISK sieninis gartraukis,
nerūdijantis plienas.
303.831.44

419 €

HÖGKLASSIG indukcinė kaitlentė,
juoda.
603.039.33

469 €

Ypač modernaus dizaino orkaitė FINSMAKARE turi
viską, apie ką galite svajoti: maisto ruošimo garuose
funkcija išsaugo gerą patiekalų skonį ir maistingumą,
o pirolizinė valymo sistema paverčia riebalus ir maisto
likučius pelenais vienu mygtuko paspaudimu.

FINSMAKARE konvekcinė orkaitė
su pirolizės ir ruošimo garuose
funkcijomis.
504.117.30

699 €

FINSMAKARE kombinuota konvekcinė
mikrobangų krosnelė.
504.117.68

569 €

Šioje virtuvėje dar yra nuožulnus gartraukis, paliekantis
daugiau erdvės virš stalviršio ir viryklės, bei greitai
veikianti, ekonomiška indukcinė kaitlentė, kurios
kaitviečių dydį galima keisti pagal puodų ir keptuvių
dydį! Puikus pasirinkimas mėgstantiems suktis
virtuvėje.

FINSMAKARE sieninis gartraukis.

503.891.40

469 €

OTROLIG indukcinė kaitlentė, juoda.

403.039.34

349 €
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Orkaitės
Galvodami apie kasdienį gyvenimą namuose ir su tuo susijusius
poreikius, siūlome jums gražaus dizaino, funkcionalias orkaites,
kad maisto gaminimas taptų labiau malonumu nei vien būtinybe.
Visų poreikiai skirtingi, tad ir orkaitės pasižymi skirtingomis veikimo
programomis ir privalumais, pavyzdžiui, įmontuotais priedais arba
savaiminio išsivalymo programa. Taigi lieka tik išsirinkti – kiekvienam
pagal norus ir galimybes.

Kaip išsirinkti orkaitę?
01

02

03

Pasvarstykite, kaip
dažnai naudojate
orkaitę ir ką joje kepate.
IKEA‘oje rasite orkaičių
tik su svarbiausiomis
funkcijomis ir labai
šiuolaikiškų, su
įvairiomis funkcijomis.

Pagalvokite, kiek maisto
joje ruošite vienu metu.
Turime įvairaus dydžio
orkaičių – nuo 56 iki
72 litrų talpos.

Nuspręskite, koks stilius
jums labiau patinka:
tradicinis ar modernus.
Pas mus rasite vienokio ir
kitokio stiliaus orkaičių.

Patarimai

5
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Buitinei technikai, išskyrus
prietaisus TILLREDA ir LAGAN,
taikome 5–erių metų garantiją.

Ar žinote, kad orkaite su ištraukiamaisiais bėgeliais
kur kas lengviau ir saugiau naudotis? Patogiai
įdėsite patiekalus į orkaitę ir iš jos išimsite,
prireikus lengvu judesiu ištrauksite pamaišyti,
aptepti, patikrinti temperatūrą.

Ar žinote, kad galite turėti švarią orkaitę be didelių
pastangų? Orkaitėje su savaiminio valymo funkcija
(ji vadinama pirolizine) riebalai ir maisto likučiai
sudeginami iki pelenų, kuriuos belieka sušluostyti.

15

Orkaitės

Orkaitės

Orkaičių tipai

Apžvalga
Orkaitės

LAGAN
Talpa 56 l

GÖRLIG
Talpa 56 l

Konvekcinės orkaitės

Įprasta orkaitė

Konvekcinė orkaitė

Idealus variantas ieškantiems paprastai naudojamos
orkaitės su apatiniu ir viršutiniu kaitinimu bei
svarbiausiomis kepimo funkcijomis.

Dėl tolygiai paskirstomo karščio tokioje orkaitėje
galima ruošti kelis skirtingus patiekalus vienu metu,
išsaugant kiekvieno skonį ir aromatą.

MATÄLSKARE
Talpa 71 l

MATTRADITION
Talpa 71 l

EFTERSMAK
Talpa 72 l

ANRÄTTA
Talpa 71 l

SMAKSAK
Talpa 72 l

BEJUBLAD
Talpa 71 l

Konvekcinės pirolizinės orkaitės (išsivalančios)

ANRÄTTA
Talpa 71 l

Konvekcinė pirolizinė orkaitė

Konvekcinė orkaitė su garų funkcija

Patiks mėgstantiems gaminti, bet ne valyti. Šio
tipo orkaitės ne tik tolygiai paskirsto karštį, bet ir
turi savaiminio valymo funkciją. Tereikia paspausti
mygtuką, kad riebalai ir maisto likučiai sudegtų iki
pelenų, o paskui juos sušluostyti.

Rinkitės šio tipo orkaitę, jei labiausiai mėgstate
gaminti sveikuoliškus patiekalus. Ji ne tik tolygiai
paskirsto karštį, bet ir turi maisto ruošimo garuose
funkciją. Karšti garai padeda išsaugoti gerą skonį ir
maistingumą, patiekalai išeina minkšti, sultingi, o
išorėje dailiai apskrudę.
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KULINARISK
Talpa 72 l

Konvekcinė pirolizinė orkaitė su
ruošimo garuose funkcija

Konvekcinė orkaitė su
ruošimo garuose funkcija

Garinė orkaitė

FINSMAKARE
Talpa 72 l

KULINARISK
Talpa 72 l

KULINARISK
Talpa 43 l
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Orkaitės

Orkaitės

Pagrindinės savybės

Apsauga nuo vaikų
Mūsų orkaitės turi užraktą
nuo vaikų, kad virtuvėje jiems
būtų saugiau.

Ypač didelėje orkaitėje galima kepti bent 5 aukštais (lygiais) sudėtus
patiekalus vienu metu. Galite rinktis orkaitę, kurios talpa – nuo 56 iki
72 litrų.

Į orkaitę su ištraukiamaisiais bėgeliais patogiai įdėsite patiekalus ir
juos išimsite, lengvu judesiu ištrauksite pamaišyti, aptepti ar patikrinti
temperatūrą.

Orkaitėje su nustatytųjų programų funkcija skirtingus patiekalus ir
jau išbandytus receptus kaskart paruošite vienodai gerai.

Svarbiausios funkcijos

Įvairių rūšių mėsą lengva iškepti ir neperkepti naudojant orkaitėje
įtaisytą mėsos termometrą su temperatūros jutikliu.

Jutiklinis valdymas: lengvai ir greitai pasirinksite tinkamą patiekalo
paruošimo temperatūrą, laiką.
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Viršutinis ir apatinis kaitinimas idealiai
tinka patiekalams orkaitėje skrudinti ir
troškinti.

Maisto ruošimo garuose funkcija padeda
išsaugoti gerą skonį ir maistingumą,
patiekalai išeina minkšti, sultingi, o išorėje
dailiai apskrudę.

Su savaiminio valymo (pirolizės) funkcija
valyti orkaitę kur kas paprasčiau. Riebalai ir
maisto likučiai sudeginami, o jums belieka
juos sušluostyti.

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)
leidžia ruošti kelis skirtingus patiekalus vienu
metu, išsaugant kiekvieno skonį ir aromatą.

Orkaitėje su keptuvo (grilio) funkcija galite
apskrudinti mėsą bei daržoves, suteikdami
patiekalams auksinę rudą spalvą.

Pasirinkus duonos ir picos kepimo
programą, kepinius galima dar labiau
apskrudinti, suteikti pagrindui traškumo.

Speciali kepinių programa pravers kepant
sausainius ar pyragus su tobula plutele.

Naudojant patiekalų pašildymo programą
šildomas maistas neperkepa ir nepridega.

Pakaitinimo funkcija – orkaitė tolygiai įšyla
vos per kelias minutes.

Orkaitėje įtaisytas modernaus dizaino laikrodis kepimo laikui stebėti.

Nerūdijančio plieno paviršių su danga nuo pirštų atspaudų lengva
valyti, todėl jis visada atrodo tvarkingai.

Greito atšildymo funkcija: atitirpinsite
užšaldytus produktus iki septynių kartų
greičiau.
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Orkaitės

Orkaitės

Orkaitės

LAGAN
orkaitė

Konvekcinės orkaitės

A

139 €

Balta. 504.169.21

GÖRLIG
orkaitė

A

159 €

Nerūdijantis plienas. 204.117.03

MATÄLSKARE

konvekcinė orkaitė

MATTRADITION

A

konvekcinė orkaitė

239 €

A

239 €

Nerūdijantis plienas. 403.687.65

Nerūdijantis plienas. 003.687.67

Dera su mikrobangų krosnele

Dera su mikrobangų krosnele

403.687.70

603.687.69

MATÄLSKARE
239 €

MATTRADITION
239 €

Orkaitė su visomis svarbiausiomis funkcijomis: lengva ir
patogu naudoti kasdien.

Orkaitė su svarbiausiomis funkcijomis: lengva ir patogu
naudoti kasdien. Minimalistinio dizaino, puikiai dera su
nerūdijančio plieno mikrobangų krosnelėmis.

Orkaitė su svarbiausiomis funkcijomis: lengva ir patogu naudoti kasdien.
Dėl tolygiai paskirstomo karščio tokioje orkaitėje galima ruošti kelis
skirtingus patiekalus vienu metu.

Tradicinio stiliaus orkaitė su moderniomis funkcijomis: patogu naudoti
kasdien. Dėl tolygiai paskirstomo karščio tokioje orkaitėje galima ruošti
kelis skirtingus patiekalus vienu metu.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Ypač didelė talpa

Ypač didelė talpa

Ypač didelė talpa

Ypač didelė talpa

Ištraukiamieji bėgeliai

Ištraukiamieji bėgeliai

Ištraukiamieji bėgeliai

Ištraukiamieji bėgeliai

Mėsos termometras

Mėsos termometras

Mėsos termometras

Mėsos termometras

Laikrodis

Laikrodis

Laikrodis

Laikrodis

Laikmatis

Laikmatis

Laikmatis

Laikmatis

Skaitmeninis ekranas

Skaitmeninis ekranas

Skaitmeninis ekranas

Skaitmeninis ekranas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Savaiminio valymo (pirolizės) funkcija

Savaiminio valymo (pirolizės) funkcija

Savaiminio valymo (pirolizės) funkcija

Savaiminio valymo (pirolizės) funkcija

Maisto ruošimo garuose funkcija

Maisto ruošimo garuose funkcija

Maisto ruošimo garuose funkcija

Maisto ruošimo garuose funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Kepinių programa

Kepinių programa

Kepinių programa

Kepinių programa

Pašildymo funkcija

Pašildymo funkcija

Pašildymo funkcija

Pašildymo funkcija

Pakaitinimo funkcija

Pakaitinimo funkcija

Pakaitinimo funkcija

Pakaitinimo funkcija

Atšildymo funkcija

Atšildymo funkcija

Atšildymo funkcija

Atšildymo funkcija

Rinkinyje
Orkaitės grotelės, 1 vnt.;
kepimo skarda.

Rinkinyje
Orkaitės grotelės, 1 vnt.;
kepimo skarda.

Rinkinyje
Orkaitės grotelės, 1 vnt.;
kepimo skarda.

Rinkinyje
Orkaitės grotelės, 1 vnt.;
kepimo skarda.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A (nuo D iki A+++).
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A (nuo D iki A+++).
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A (nuo D iki A+++).
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A (nuo D iki A+++).
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Matmenys
Talpa 56 l.
P59,4×G56×A58,9 cm.

Matmenys
Talpa 56 l.
P59,4×G56×A58,9 cm.

Matmenys
Talpa 71 l.
P59,4×G55×A59,5 cm.

Matmenys
Talpa 71 l.
P59,4×G55×A59,5 cm.
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Daugiau apie pagrindines savybes skaitykite 18 p.

Daugiau apie pagrindines savybes skaitykite 18 p.
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Orkaitės

Orkaitės

Konvekcinės orkaitės

MATTRADITION
konvekcinė orkaitė

MATTRADITION

A

konvekcinė orkaitė

239 €

EFTERSMAK

A

konvekcinė orkaitė

239 €

Juoda. 804.117.24

Nerūdijantis plienas. 604.117.20

Dera su mikrobangų krosnele

Dera su mikrobangų krosnele

MATTRADITION
239 €

104.117.70

349 €

Juoda. 704.117.29

Dera su mikrobangų krosnele

MATTRADITION
239 €

A+

konvekcinė orkaitė

329 €

Balta. 304.117.26

Dera su mikrobangų krosnele

ANRÄTTA

A+

ANRÄTTA
399 €

EFTERSMAK
449 €

304.117.69

704.117.67

904.117.71

Tradicinio stiliaus orkaitė su moderniomis funkcijomis: patogu naudoti
kasdien. Dėl tolygiai paskirstomo karščio tokioje orkaitėje galima ruošti
kelis skirtingus patiekalus vienu metu.

Tradicinio stiliaus orkaitė su moderniomis funkcijomis: patogu naudoti
kasdien. Dėl tolygiai paskirstomo karščio tokioje orkaitėje galima ruošti
kelis skirtingus patiekalus vienu metu.

Minimalistinio dizaino orkaitė matiniu juodos spalvos paviršiumi ir
su daugybe išmanių funkcijų. Dėl tolygiai paskirstomo karščio tokioje
orkaitėje galima ruošti kelis skirtingus patiekalus vienu metu.

Orkaitėje su priverstine oro konvekcija karštas oras paskirstomas
tolygiai, todėl galima kepti kelis patiekalus vienu metu ir nesibaiminti,
kad jų skonis ar kvapas nukentės.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Ypač didelė talpa

Ypač didelė talpa

Ypač didelė talpa

Ypač didelė talpa

Ištraukiamieji bėgeliai

Ištraukiamieji bėgeliai

Ištraukiamieji bėgeliai

Ištraukiamieji bėgeliai

Mėsos termometras

Mėsos termometras

Mėsos termometras

Mėsos termometras

Laikrodis

Laikrodis

Laikrodis

Laikrodis

Laikmatis

Laikmatis

Laikmatis

Laikmatis

Skaitmeninis ekranas

Skaitmeninis ekranas

Skaitmeninis ekranas

Skaitmeninis ekranas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Savaiminio valymo (pirolizės) funkcija

Savaiminio valymo (pirolizės) funkcija

Savaiminio valymo (pirolizės) funkcija

Savaiminio valymo (pirolizės) funkcija

Maisto ruošimo garuose funkcija

Maisto ruošimo garuose funkcija

Maisto ruošimo garuose funkcija

Maisto ruošimo garuose funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Kepinių programa

Kepinių programa

Kepinių programa

Kepinių programa

Pašildymo funkcija

Pašildymo funkcija

Pašildymo funkcija

Pašildymo funkcija

Pakaitinimo funkcija

Pakaitinimo funkcija

Pakaitinimo funkcija

Pakaitinimo funkcija

Atšildymo funkcija

Atšildymo funkcija

Atšildymo funkcija

Atšildymo funkcija

Rinkinyje
Orkaitės grotelės, 1 vnt.;
kepimo skarda.

Rinkinyje
Orkaitės grotelės, 1 vnt.;
kepimo skarda.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A (nuo D iki A+++).
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A (nuo D iki A+++).
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Matmenys
Talpa 71 l.
P59,4×G55×A59,5 cm.

Matmenys
Talpa 71 l.
P59,4×G55×A59,5 cm.

22

Pagrindinės funkcijos
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Rinkinyje
Orkaitės grotelės, 1 vnt.;
kepimo skarda;
grilio skarda.

Rinkinyje
Orkaitės grotelės, 1 vnt.;
kepimo skarda.
grilio skarda.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo D iki A+++).
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo D iki A+++).
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Matmenys
Talpa 72 l.
P59,4×G56,7×A58,9 cm.

Matmenys
Talpa 71 l.
P59,5×G55×A59,5 cm.

Daugiau apie pagrindines savybes skaitykite 18 p.
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Orkaitės

Orkaitės

Konvekcinės orkaitės

BEJUBLAD

konvekcinė orkaitė

Konvekcinės pirolizinės orkaitės

SMAKSAK

A+

konvekcinė orkaitė

349 €

SMAKSAK

A+

konvekcinė orkaitė

369 €

Baltas stiklas. 604.116.64

BEJUBLAD
399 €

379 €

Juoda. 904.117.28

Nerūdijantis plienas. 004.117.18

Dera su mikrobangų
krosnele–orkaite

Dera su mikrobangų
krosnele–orkaite

Dera su mikrobangų
krosnele–orkaite

204.117.60

704.117.72

104.117.65

SMAKSAK
499 €

SMAKSAK
499 €

904.117.47

A+

konvekcinė pirolizinė orkaitė

349 €

Nerūdijantis plienas. 304.116.89

Dera su mikrobangų krosnele

ANRÄTTA

A+

ANRÄTTA
499 €

Minimalistinio dizaino orkaitė su daugybe išmanių funkcijų. Dėl tolygiai
paskirstomo karščio tokioje orkaitėje galima ruošti kelis skirtingus patiekalus vienu metu.

Tradicinio stiliaus orkaitė su moderniomis funkcijomis: patogu naudoti
kasdien. Dėl tolygiai paskirstomo karščio tokioje orkaitėje galima ruošti
kelis skirtingus patiekalus vienu metu.

Tradicinio stiliaus orkaitė su moderniomis funkcijomis: patogu naudoti
kasdien. Dėl tolygiai paskirstomo karščio tokioje orkaitėje galima ruošti
kelis skirtingus patiekalus vienu metu.

Orkaitė su savaiminio valymo ir kitomis svarbiomis funkcijomis.
Dėl tolygiai paskirstomo karščio tokioje orkaitėje galima ruošti kelis
skirtingus patiekalus vienu metu.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Ypač didelė talpa

Ypač didelė talpa

Ypač didelė talpa

Ypač didelė talpa

Ištraukiamieji bėgeliai

Ištraukiamieji bėgeliai

Ištraukiamieji bėgeliai

Ištraukiamieji bėgeliai

Mėsos termometras

Mėsos termometras

Mėsos termometras

Mėsos termometras

Laikrodis

Laikrodis

Laikrodis

Laikrodis

Laikmatis

Laikmatis

Laikmatis

Laikmatis

Skaitmeninis ekranas

Skaitmeninis ekranas

Skaitmeninis ekranas

Skaitmeninis ekranas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Savaiminio valymo (pirolizės) funkcija

Savaiminio valymo (pirolizės) funkcija

Savaiminio valymo (pirolizės) funkcija

Savaiminio valymo (pirolizės) funkcija

Maisto ruošimo garuose funkcija

Maisto ruošimo garuose funkcija

Maisto ruošimo garuose funkcija

Maisto ruošimo garuose funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Kepinių programa

Kepinių programa

Kepinių programa

Kepinių programa

Pašildymo funkcija

Pašildymo funkcija

Pašildymo funkcija

Pašildymo funkcija

Pakaitinimo funkcija

Pakaitinimo funkcija

Pakaitinimo funkcija

Pakaitinimo funkcija

Atšildymo funkcija

Atšildymo funkcija

Atšildymo funkcija

Atšildymo funkcija

Rinkinyje
Orkaitės grotelės, 1 vnt.;
kepimo skarda.
grilio skarda.

Rinkinyje
Orkaitės grotelės, 1 vnt.;
kepimo skarda;
grilio skarda.

Rinkinyje
Orkaitės grotelės, 1 vnt.;
kepimo skarda;
grilio skarda.

Rinkinyje
Orkaitės grotelės, 2 vnt.;
kepimo skarda;
grilio skarda.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo D iki A+++).
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo D iki A+++).
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo D iki A+++).
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo D iki A+++).
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Matmenys
Talpa 71 l.
P59,5×G55×A59,5 cm.

Matmenys
Talpa 72 l.
P59,4×G56,7×A58,9 cm.

Matmenys
Talpa 72 l.
P59,4×G56,7×A58,9 cm.

Matmenys
Talpa 71 l.
P59,5×G55×A59,5 cm.
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Orkaitės

Orkaitės

Konvekcinės pirolizinės orkaitės

KULINARISK

Konvekcinės orkaitės su garų funkcija

KULINARISK

A+

konvekcinė pirolizinė orkaitė

A+

konvekcinė orkaitė su garų funkcija

499 €

549 €

Nerūdijantis plienas. 704.210.59

Nerūdijantis plienas. 704.210.83

Garinė orkaitė

FINSMAKARE

A+

konvekcinė pirolizinė orkaitė su garų funkcija

699 €

Juoda. 504.117.30

Dera su mikrobangų
krosnele–orkaite

Dera su mikrobangų
krosnele–orkaite

A

619 €

Nerūdijantis plienas. 704.168.21

FINSMAKARE
569 €

204.168.14

204.168.14

garinė orkaitė

Dera su mikrobangų
krosnele–orkaite

KULINARISK
599 €

KULINARISK
599 €

KULINARISK

504.117.68

Didelės talpos orkaitė su daugybe funkcijų. Tarp jų – savaiminio valymo
ir priverstinės oro cirkuliacijos, dėl kurios galima ruošti kelis skirtingus
patiekalus vienu metu. Lengvai valdoma jutikliniu būdu.

Didelės talpos orkaitė su daugybe funkcijų. Tarp jų – maisto ruošimo
garuose funkcija, padedanti išsaugoti patiekalų skonį, sultingumą ir
maistingumą.

Didelės talpos orkaitė su savaiminio valymo funkcija ir jutikliniu valdymu
tinka gaminantiems daug ir dažnai. Maisto ruošimo garuose funkcija
padeda išsaugoti patiekalų skonį, sultingumą ir maistingumą.

Net mažesnės talpos orkaitėje dėl daugybės funkcijų galite ruošti
skaniai ir sveikai. Garuose ruošti patiekalai bus maistingi, sultingi, o
išorėje dailiai apskrudę.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Ypač didelė talpa

Ypač didelė talpa

Ypač didelė talpa

Ypač didelė talpa

Ištraukiamieji bėgeliai

Ištraukiamieji bėgeliai

Ištraukiamieji bėgeliai

Ištraukiamieji bėgeliai

Mėsos termometras

Mėsos termometras

Mėsos termometras

Mėsos termometras

Laikrodis

Laikrodis

Laikrodis

Laikrodis

Laikmatis

Laikmatis

Laikmatis

Laikmatis

Skaitmeninis ekranas

Skaitmeninis ekranas

Skaitmeninis ekranas

Skaitmeninis ekranas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas, rankenėlė

Jutiklinis valdymas

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Savaiminio valymo (pirolizės) funkcija

Savaiminio valymo (pirolizės) funkcija

Savaiminio valymo (pirolizės) funkcija

Savaiminio valymo (pirolizės) funkcija

Maisto ruošimo garuose funkcija

Maisto ruošimo garuose funkcija

Maisto ruošimo garuose funkcija

Maisto ruošimo garuose funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Kepinių programa

Kepinių programa

Kepinių programa

Kepinių programa

Pašildymo funkcija

Pašildymo funkcija

Pašildymo funkcija

Pašildymo funkcija

Pakaitinimo funkcija

Pakaitinimo funkcija

Pakaitinimo funkcija

Pakaitinimo funkcija

Atšildymo funkcija

Atšildymo funkcija

Atšildymo funkcija

Atšildymo funkcija

Rinkinyje
Orkaitės grotelės, 2 vnt.;
kepimo skarda;
grilio skarda.

Rinkinyje
Orkaitės grotelės, 2 vnt.;
kepimo skarda;
grilio skarda.

Rinkinyje
Orkaitės grotelės, 2 vnt.;
kepimo skarda;
grilio skarda.

Rinkinyje
Orkaitės grotelės, 1 vnt.;
kepimo skarda.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo D iki A+++).
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo D iki A+++).
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo D iki A+++).
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A (nuo D iki A+++).
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Matmenys
Talpa 72 l.
P59,4×G56,7×A58,9 cm.

Matmenys
Talpa 72 l.
P59,4×G56,7×A58,9 cm.

Matmenys
Talpa 72 l.
P59,4×G56,7×A58,9 cm.

Matmenys
Talpa 43 l.
P59,4×G56,7×A45,5 cm.
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Daugiau apie pagrindines savybes skaitykite 18 p.
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Mikrobangų
krosnelės
Jei gyvenimiškos aplinkybės verčia skubėti, taip pat ir virtuvėje, verta
palengvinti sau buitį įsigijus mikrobangų krosnelę ar mikrobangų
krosnelę–orkaitę, dar vadinamą kombinuotąja. Kombinuotosios
mikrobangų krosnelės greitai pašildo maistą ir atšildo šaldytus maisto
produktus. Taip pat jos tinka ir patiekalams ruošti, ne tik šildyti. Na,
o derindami tokią mikrobangų krosnelę su atskira orkaite, virtuvėje
turėsite net dvi praktiškas ir funkcionalias pagalbininkes.

Kaip išsirinkti mikrobangų krosnelę?
01

02

03

Pasvarstykite, kaip dažnai
naudojate mikrobangų
krosnelę ir kokį maistą
joje ruošiate. IKEA‘oje
rasite ir paprastų,
ir kombinuotųjų
mikrobangų krosnelių.

Pagalvokite, kiek maisto
joje ruošite vienu metu.
Mikrobangų krosnelė ir
įprasta orkaitė viename
leis lengvai išsisukti
prireikus pamaitinti
didelę šeimą.

Nuspręskite, koks
stilius jums labiau
patinka: tradicinis ar
modernus. Turime
vienokio ir kitokio
stiliaus mikrobangų
krosnelių.

Tvarus pasirinkimas
Kepimas orkaitėje turėtų trukti neilgai ir išeikvoti
nedaug elektros energijos. Kombinuotosios
mikrobangų krosnelės su priverstine oro cirkuliacija
leidžia viską daryti greičiau: kepti, skrudinti, atšildyti,
pašildyti. Sutaupytą laiką galėsite skirti mėgavimuisi

savo paruoštais patiekalais ir draugija, o kartu
mažesnėmis sąskaitomis už elektros energiją bei
tvaresne buitimi.

Patarimai

5

28

Buitinei technikai, išskyrus
prietaisus TILLREDA ir LAGAN,
taikome 5–erių metų garantiją.

Ar žinote, kad valgio ruošimas mikrobangų
krosnelėje su priverstine karšto oro cirkuliacija
trunka pastebimai trumpiau nei įprastoje orkaitėje?
Mikrobangų ir cirkuliuojančio karšto oro derinys ne
tik užtikrina tobulą rezultatą, bet ir padeda taupyti
laiką bei elektros energiją.

Ar žinote, kad įmontavę mikrobangų krosnelę
aukštoje ar sieninėje spintelėje virtuvės erdvę
išnaudosite sumaniau? Toks sprendimas leis
darbuotis sklandžiai ir patogiai.
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Mikrobangų krosnelės

Mikrobangų krosnelės

Mikrobangų krosnelių tipai

Mikrobangų krosnelės

Mikrobangų krosnelės–orkaitės

Idealus variantas, kai reikia greitai pašildyti maistą,
gėrimus ar atšildyti užšaldytus produktus. Kai kurie
krosnelių modeliai turi skrudinimo lėkštę, kurioje
galima kepti.

Mikrobangų krosnelė ir konvekcinė orkaitė viename
patiks tiems, kas vertina universalumą. Šio tipo
krosneles galite naudoti ir maistui pašildyti ar atšildyti,
ir kepti ar skrudinti. Taip sutaupysite laiko ir elektros
energijos, o patiekalų skonis nenukentės.

Apžvalga
Mikrobangų krosnelės

Mikrobangų krosnelės–orkaitės

VÄRMD
Talpa 20 l

ANRÄTTA
Talpa 40 l

MATÄLSKARE
Talpa 22 l

MATTRADITION
Talpa 22 l

ANRÄTTA
Talpa 31 l

SMAKSAK
Talpa 43 l

BEJUBLAD
Talpa 31 l

KULINARISK
Talpa 43 l

FINSMAKARE
Talpa 43 l

EFTERSMAK
Talpa 46 l
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Mikrobangų krosnelės

Mikrobangų krosnelės

Pagrindinės savybės

Mikrobangų krosnelėje įtaisytas modernaus dizaino laikrodis su
laikmačiu gaminimo laikui stebėti.

Mikrobangų krosnelės funkcijos

Jutiklinis valdymas: lengvai ir greitai pasirinksite tinkamą veikimo
programą bei laiką.

Funkcija „Crisp“: picą, pyragus ir kitus patiekalus paruošite kur kas
greičiau nei įprastoje orkaitėje. Taip pat galėsite kepti kiaušinienę,
šoninės juosteles, dešreles ar mėsainius.

Mikrobangų krosnelėje su Keptuvo (grilio) funkcija šiluma paskirstoma
tolygiai, todėl galite apskrudinti mėsą bei daržoves, suteikdami patiekalams auksinę rudą spalvą.

Skubate? Naudodami greito įšilimo funkciją „Quick start“ maistą ir
gėrimus pašildysite akimirksniu.

Atšildymo funkcija leis greičiau atitirpinti užšaldytus produktus:
paukštieną, žuvį, daržoves ar duonos gaminius.

Apsauga nuo vaikų
Mikrobangų krosnelės turi užraktą nuo vaikų, kad
virtuvėje jiems būtų saugiau.

Nerūdijančio plieno paviršių su danga nuo pirštų atspaudų lengva
valyti, todėl jis visada atrodo tvarkingai.

Kitos funkcijos
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Viršutinis ir apatinis kaitinimas –
idealiai tinka patiekalams mikrobangų
krosnelėje–orkaitėje skrudinti ir troškinti.

Konvekcija (priverstinė oro cirkuliacija) –
galima ruošti kelis skirtingus patiekalus vienu
metu, išsaugant kiekvieno skonį ir aromatą.

Pasirinkus duonos ir picos kepimo programą,
kepinius galima dar labiau apskrudinti, suteikti
pagrindui traškumo.

Speciali kepinių programa pravers kepant
sausainius ar pyragus su tobula plutele.

Naudojant patiekalų pašildymo programą
šildomas maistas neperkepa ir nepridega.

Naudodami nustatytųjų programų funkciją,
skirtingus patiekalus ir jau išbandytus receptus
kaskart paruošite vienodai gerai.
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Mikrobangų krosnelės

Mikrobangų krosnelės

VÄRMD

MATÄLSKARE

MATTRADITION

MATTRADITION

149 €

239 €

239 €

239 €

mikrobangų krosnelė
Juoda. 104.306.98

mikrobangų krosnelė
Nerūdijantis plienas. 403.687.70

mikrobangų krosnelė

Nerūdijantis plienas. 603.687.69

mikrobangų krosnelė
Juoda. 104.117.70

Kai reikia greitai pašildyti ar atšildyti maistą, rinkitės patikimą
mikrobangų krosnelę su svarbiausiomis funkcijomis. Lengva naudotis.

Paprastai valdoma mikrobangų krosnelė su svarbiausiomis funkcijomis
greitai ir tolygiai paskirsto karštį. Minimalistinio dizaino, tad puikiai dera
su orkaite MATÄLSKARE bei kitomis nerūdijančio plieno orkaitėmis.

Paprastai valdoma mikrobangų krosnelė su svarbiausiomis funkcijomis
greitai ir tolygiai paskirsto karštį. Ji gražiai dera su orkaitėmis
MATTRADITION, darniai įsilieja į tradicinio stiliaus interjerą.

Paprastai valdoma mikrobangų krosnelė su svarbiausiomis funkcijomis
greitai ir tolygiai paskirsto karštį. Ji gražiai dera su orkaitėmis
MATTRADITION, darniai įsilieja į tradicinio stiliaus interjerą.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Laikmatis ir laikrodis

Laikmatis ir laikrodis

Laikmatis ir laikrodis

Laikmatis ir laikrodis

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Greito įšilimo funkcija „Quick start“

Greito įšilimo funkcija „Quick start“

Greito įšilimo funkcija „Quick start“

Greito įšilimo funkcija „Quick start“

Automatinio atšildymo funkcija

Automatinio atšildymo funkcija

Automatinio atšildymo funkcija

Automatinio atšildymo funkcija

Funkcija „Crisp“

Funkcija „Crisp“

Funkcija „Crisp“

Funkcija „Crisp“

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Kitos funkcijos

Kitos funkcijos

Kitos funkcijos

Kitos funkcijos

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Montavimas

Montavimas

Montavimas

Montavimas

Sieninėje spintelėje

Sieninėje spintelėje

Sieninėje spintelėje

Sieninėje spintelėje

Aukštoje spintelėje

Aukštoje spintelėje

Aukštoje spintelėje

Aukštoje spintelėje

Grindinėje spintelėje

Grindinėje spintelėje

Grindinėje spintelėje

Grindinėje spintelėje

Rinkinyje

Rinkinyje

Rinkinyje

Rinkinyje

Stiklinė sukamoji lėkštė.

Stiklinė sukamoji lėkštė;
indų maistui ruošti garuose rinkinys.

Stiklinė sukamoji lėkštė;
indų maistui ruošti garuose rinkinys.

Stiklinė sukamoji lėkštė;
indų maistui ruošti garuose rinkinys.

Techninė informacija

Techninė informacija

Techninė informacija

Techninė informacija

Didž. mikrobangų galia 800 W.
Pridedamas maitinimo laidas su kištuku.

Didž. mikrobangų galia 750 W.
Pridedamas maitinimo laidas su kištuku.

Didž. mikrobangų galia 750 W.
Pridedamas maitinimo laidas su kištuku.

Didž. mikrobangų galia 750 W.
Pridedamas maitinimo laidas su kištuku.

Matmenys

Matmenys

Matmenys

Matmenys

Talpa 20 l.
P59,5×G33,5×A34,7 cm.

Talpa 22 l.
P59,5×G32×A39,3 cm.

Talpa 22 l.
P59,5×G32×A39,3 cm.

Talpa 22 l.
P59,5×G32×A39,3 cm.
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Daugiau apie pagrindines savybes skaitykite 32 p.

Daugiau apie pagrindines savybes skaitykite 32 p.
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Mikrobangų krosnelės

MATTRADITION

ANRÄTTA

BEJUBLAD

EFTERSMAK

239 €

399 €

399 €

449 €

mikrobangų krosnelė
Balta. 304.117.69

mikrobangų krosnelė
Nerūdijantis plienas. 704.117.67

mikrobangų krosnelė
Baltas stiklas. 904.117.47

mikrobangų krosnelė
Juoda. 904.117.71

Paprastai valdoma mikrobangų krosnelė su svarbiausiomis funkcijomis
greitai ir tolygiai paskirsto karštį. Ji idealiai dera su baltos spalvos
orkaite MATTRADITION ir darniai įsilieja į tradicinio stiliaus interjerą.

Be standartinių mikrobangų krosnelės funkcijų, ši pasižymi skrudinimo
ir grilio funkcijomis, su kuriomis iškepti pyragą traškiu pagrindu ar mėsą
ir daržoves ant grotelių ypač paprasta. Puikiai dera su orkaite ANRÄTTA.

Be standartinių mikrobangų krosnelės funkcijų, ši pasižymi skrudinimo
ir grilio funkcijomis, su kuriomis iškepti pyragą traškiu pagrindu ar
mėsą ir daržoves ant grotelių ypač paprasta. Puikiai dera su orkaite
BEJUBLAD..

Didelės talpos, minimalistinio dizaino mikrobangų krosnelė matiniu
juodos spalvos paviršiumi ir su daugybe išmanių funkcijų. Greitai atšildo
ir pašildo maistą, kepa mėsą, daržoves ir suteikia patiekalams auksinę
rudą spalvą. Puikiai dera su orkaite EFTERSMAK.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Laikmatis ir laikrodis

Laikmatis ir laikrodis

Laikmatis ir laikrodis

Laikmatis ir laikrodis

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Greito įšilimo funkcija „Quick start“

Greito įšilimo funkcija „Quick start“

Greito įšilimo funkcija „Quick start“

Greito įšilimo funkcija „Quick start“

Automatinio atšildymo funkcija

Automatinio atšildymo funkcija

Automatinio atšildymo funkcija

Automatinio atšildymo funkcija

Funkcija „Crisp“

Funkcija „Crisp“

Funkcija „Crisp“

Funkcija „Crisp“

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Kitos funkcijos

Kitos funkcijos

Kitos funkcijos

Kitos funkcijos

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Montavimas

Montavimas

Montavimas

Montavimas

Sieninėje spintelėje

Sieninėje spintelėje

Sieninėje spintelėje

Sieninėje spintelėje

Aukštoje spintelėje

Aukštoje spintelėje

Aukštoje spintelėje

Aukštoje spintelėje

Grindinėje spintelėje

Grindinėje spintelėje

Grindinėje spintelėje

Grindinėje spintelėje

Rinkinyje

Rinkinyje

Rinkinyje

Rinkinyje

Stiklinė sukamoji lėkštė;
indų maistui ruošti garuose rinkinys.

Stiklinė sukamoji lėkštė;
skrudinimo lėkštė su nuimamąja rankena.

Stiklinė sukamoji lėkštė;
skrudinimo lėkštė su nuimamąja rankena.

Padėklas stikliniu dugnu;
orkaitės grotelės, 1 vnt.

Techninė informacija

Techninė informacija

Techninė informacija

Techninė informacija

Didž. mikrobangų galia 750 W.
Pridedamas maitinimo laidas su kištuku.

Didž. mikrobangų galia 1000 W.
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Didž. mikrobangų galia 1000 W.
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Didž. mikrobangų galia 1000 W.
Laidinis įrengimas (laidas su kištuku nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Matmenys

Matmenys

Matmenys

Matmenys

Talpa 22 l.
P59,5×G32×A39,3 cm.

Talpa 31 l.
P59,5×G46,8×A39,7 cm.

Talpa 31 l.
P59,5×G46,8×A39,7 cm.

Talpa 46 l.
P59,4×G56,7×A45,5 cm.
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Daugiau apie pagrindines savybes skaitykite 32 p.

Daugiau apie pagrindines savybes skaitykite 32 p.
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Mikrobangų krosnelės

Konvekcinės mikrobangų krosnelės–orkaitės

ANRÄTTA

SMAKSAK

SMAKSAK

KULINARISK

499 €

499 €

499 €

Nerūdijantis plienas. 204.117.60

599 €

Juoda. 704.117.72

Mikrobangų krosnelė ir orkaitė vienoje – praktiškas pasirinkimas, jei
virtuvė maža arba reikia papildomo kepimo prietaiso. Puikiai dera su
nerūdijančio plieno orkaite ANRÄTTA.

Didelės talpos, tradicinio stiliaus kombinuotoji krosnelė idealiai tiks, jei
virtuvė maža arba reikia papildomo kepimo prietaiso. Puikiai dera su
orkaitėmis SMAKSAK.

Didelės talpos, tradicinio stiliaus kombinuotoji mikrobangų krosnelė
idealiai tiks, jei virtuvė maža arba reikia papildomo kepimo prietaiso.
Puikiai dera su orkaitėmis SMAKSAK.

Didelės talpos, funkcionali kombinuotoji krosnelė idealiai tiks, jei virtuvė
maža arba reikia papildomo kepimo prietaiso. Puikiai dera su buitine
technika KULINARISK.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

konvekcinė mikrobangų krosnelė–orkaitė
Nerūdijantis plienas. 104.117.65

konvekcinė mikrobangų krosnelė–orkaitė

konvekcinė mikrobangų krosnelė–orkaitė

konvekcinė mikrobangų krosnelė–orkaitė
Nerūdijantis plienas. 204.168.14

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Laikmatis ir laikrodis

Laikmatis ir laikrodis

Laikmatis ir laikrodis

Laikmatis ir laikrodis

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos

Greito įšilimo funkcija „Quick start“

Greito įšilimo funkcija „Quick start“

Greito įšilimo funkcija „Quick start“

Greito įšilimo funkcija „Quick start“

Automatinio atšildymo funkcija

Automatinio atšildymo funkcija

Automatinio atšildymo funkcija

Automatinio atšildymo funkcija

Funkcija „Crisp“

Funkcija „Crisp“

Funkcija „Crisp“

Funkcija „Crisp“

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Keptuvo (grilio) funkcija

Kitos funkcijos

Kitos funkcijos

Kitos funkcijos

Kitos funkcijos

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis kaitinimas

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Duonos ir picos kepimo programa

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Nustatytosios programos

Montavimas

Montavimas

Montavimas

Montavimas

Sieninėje spintelėje

Sieninėje spintelėje

Sieninėje spintelėje

Sieninėje spintelėje

Aukštoje spintelėje

Aukštoje spintelėje

Aukštoje spintelėje

Aukštoje spintelėje

Grindinėje spintelėje

Grindinėje spintelėje

Grindinėje spintelėje

Grindinėje spintelėje

Rinkinyje

Rinkinyje

Rinkinyje

Rinkinyje

Stiklinė sukamoji lėkštė;
orkaitės grotelės, 1 vnt.;
kepimo skarda.

Padėklas stikliniu dugnu;
orkaitės grotelės, 1 vnt.;
kepimo skarda.

Padėklas stikliniu dugnu;
orkaitės grotelės, 1 vnt.;
kepimo skarda.

Padėklas stikliniu dugnu;
orkaitės grotelės, 1 vnt.;
kepimo skarda.

Techninė informacija

Techninė informacija

Techninė informacija

Techninė informacija

Didž. mikrobangų galia 900 W.
Maitinimo laidas nepridedamas. Reikia prijungti prie elektros tinklo.

Didž. mikrobangų galia 1000 W.
Maitinimo laidas nepridedamas. Reikia prijungti prie elektros tinklo.

Didž. mikrobangų galia 1000 W.
Maitinimo laidas nepridedamas. Reikia prijungti prie elektros tinklo.

Didž. mikrobangų galia 1000 W.
Maitinimo laidas nepridedamas. Reikia prijungti prie elektros tinklo.

Matmenys

Matmenys

Matmenys

Matmenys

Talpa 40 l.
P59,5×G56,6×A45,5 cm.

Talpa 43 l.
P59,4×G56,7×A45,5 cm.

Talpa 43 l.
P59,4×G56,7×A45,5 cm.

Talpa 43 l.
P59,4×G56,7×A45,5 cm.
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Daugiau apie pagrindines savybes skaitykite 32 p.

Daugiau apie pagrindines savybes skaitykite 32 p.
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Konvekcinės mikrobangų krosnelės–orkaitės

FINSMAKARE

konvekcinė mikrobangų krosnelė–orkaitė

569 €

Juoda. 504.117.68

Mikrobangų krosnelė ir orkaitė vienoje! Valdoma jutikliniu būdu, su
išmaniomis funkcijomis, todėl lengva ir patogu naudotis kasdien.
Puikiai dera su buitine technika FINSMAKARE
Pagrindinės savybės
Užraktas nuo vaikų
Laikmatis ir laikrodis
Jutiklinis valdymas, sukiojamoji rankenėlė
Danga nuo pirštų atspaudų
Pagrindinės funkcijos
Greito įšilimo funkcija „Quick start“
Automatinio atšildymo funkcija
Funkcija „Crisp“
Keptuvo (grilio) funkcija
Kitos funkcijos
Viršutinis ir apatinis kaitinimas
Priverstinė oro cirkuliacija (konvekcija)
Duonos ir picos kepimo programa
Nustatytosios programos
Montavimas
Sieninėje spintelėje
Aukštoje spintelėje
Grindinėje spintelėje
Rinkinyje
Padėklas stikliniu dugnu;
orkaitės grotelės, 1 vnt.;
kepimo skarda.
Techninė informacija
Didž. mikrobangų galia 1000 W.
Maitinimo laidas nepridedamas. Reikia prijungti prie elektros tinklo.
Matmenys
Talpa 43 l.
P59,4×G56,7×A45,5 cm.

40

Daugiau apie pagrindines savybes skaitykite 32 p.

FINSMAKARE konvekcinė
mikrobangų krosnelė–orkaitė.
504.117.68

569 €

Laiką ir energiją
taupantis pasirinkimas
41

Kaitlentės
Norėdami suteikti džiaugsmo mėgstantiems suktis virtuvėje,
pasistengėme, kad netrūktų dėmesio vertų kaitlenčių: nuo greitai ir
tiksliai veikiančių dujinių iki ypač lengvai valdomų ir elektros energiją
taupančių indukcinių. Visos jos yra unikalios, kaip ir jūsų maisto
ruošimo stilius. Reikia tik išsirinkti: kompaktiška su viena maisto
ruošimo zona ar funkcionalesnė – su keliomis?

Kaip išsirinkti kaitlentę?
01

02

03

Pasvarstykite, kaip
dažnai naudojate
kaitlentę. IKEA‘oje rasite
ir nešiojamųjų kaitlenčių
su viena maisto ruošimo
zona, ir aukščiausios
klasės dujinių bei
indukcinių.

Pagalvokite, kiek maisto
ant jos ruošite vienu
metu. Turime įvairaus
dydžio kaitlenčių – nuo
mažų su 1–2 maisto
ruošimo zonomis iki
skirtų itin dideliems
puodams ir keptuvėms.

Nuspręskite, kaip
mėgstate gaminti,
ir išsirinkite dujinę
arba indukcinę
kaitlentę. Arba –
kaitlentę „domino“ ir
suderinkite jas abi.
Taip pat galite rinktis
kaitlentę su keičiamo
dydžio kaitvietėmis,
pritaikomomis prie
turimų puodų ir
keptuvių dydžio.

5

Buitinei technikai, išskyrus
prietaisus TILLREDA ir LAGAN,
taikome 5–erių metų garantiją.

Tvarus pasirinkimas
Gaminkite ir taupykite laiką bei elektros energiją tuo
pačiu metu! Mėgstate ruošti maistą, bet vis pritrūksta
laiko? Turėdami indukcinę kaitlentę, gaminsite kur
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kas efektyviau. Be to, indukcinės kaitlentės kaitina tik
puodą arba keptuvę, todėl naudoja mažiau elektros
energijos ir yra saugesnės.
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Kaitlentės

Kaitlentės

Kaitlenčių tipai

Apžvalga
Indukcinės kaitlentės

TILLREDA
Plotis 30 cm

MÖJLIG
Plotis 29 cm

BEJUBLAD
Plotis 59 cm

Indukcinės kaitlentės

Stiklo keramikos kaitlentės

Indukcinės kaitlentės veikia iki 50 proc. greičiau
ir naudoja iki 40 proc. mažiau elektros energijos.
Paprastas valdymas – reikiamą veikimo programą
įjungsite vienu paspaudimu.

Stiklo keramikos kaitlentės yra praktiškos ir lengvai
valdomos. Kai kurios – su reguliuojamomis kaitvietėmis.
Tai reiškia, kad kaitviečių dydį galima pritaikyti pagal
puodų ir keptuvių dugno dydį.

OTROLIG
Plotis 58 cm

MATMÄSSIG
Plotis 59 cm

TREVLIG
Plotis 58 cm

SMAKLIG
Plotis 59 cm

FÖRDELAKTIG
Plotis 83 cm

HÖGKLASSIG
Plotis 78 cm

Stiklo keramikos kaitlentės

LAGAN HGC3K
Plotis 59 cm

MÖJLIG
Plotis 29 cm

MATMÄSSIG
Plotis 59 cm

DAGLIG
Plotis 59 cm

Dujinės kaitlentės

Dujinės kaitlentės

Kaitlentės „domino“

Dujinės kaitlentės mėgstamos tiek profesionalių
virėjų, tiek kulinarų–mėgėjų, nes itin patogu ir lengva
kontroliuoti temperatūrą skrudinant ir kepant maistą.

Kaitlentes „domino“ galima derinti su standartinėmis
kaitlentėmis, taip pat jos puikiai tinka mažose virtuvėse,
nes užima labai nedaug vietos.
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LAGAN
Plotis 59 cm

SMÅKOKA
Plotis 58 cm

MÖJLIG
Plotis 29 cm

MATMÄSSIG
Plotis 60 cm

LIVSLÅGA
Plotis 58 cm

LIVSGNISTA
Plotis 59 cm
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Kaitlentės

Kaitlentės

Indukcinių kaitlenčių savybės

Kilnojamoji kaitlentė – puikus pasirinkimas, jei virtuvė maža arba
reikia papildomos kaitvietės. Lengva nusinešti ir padėti, kur reikia,
neužima daug vietos, o kai nenaudojama, galima laikyti pakabinus ant
sienos.

Apsvarstykite savo poreikius ir pagal tai, kiek maisto įprastai gaminate
vienu metu, rinkitės kaitlentę, kuri turi pakankamai kaitviečių.
Pas mus rasite 1, 2, 3 ir 4 kaitviečių kaitlentes. Taip pat atkreipkite
dėmesį į kaitlentės plotį – kuo jis didesnis, tuo daugiau erdvės turėsite
puodams ir keptuvėms pastatyti.

Funkcija „tiltas“ pravers ruošiant valgį dideliame puode ar keptuvėje,
nes galima sujungti dvi kaitvietes į vieną.

Keičiamo dydžio kaitvietės: galite panaudoti visą kaitlentės paviršių
arba kiekvieną kaitvietę pavieniui. Ir nesvarbu, kokio dydžio ar formos
yra maisto ruošimo indai.

Pasirinkę pauzės funkciją, laikinai sustabdysite visas veikiančias
kaitvietes. Dar kartą spustelėjus tą patį mygtuką, kaitvietės akimirksniu
įkais iki buvusios temperatūros. Patogu, kai reikia trumpam atsitraukti
nuo gaminamo patiekalo.

Palaikykite užrakto nuo vaikų mygtuką 4 sekundes, ir kaitlentės
įjungimo bei temperatūros keitimo funkcijos bus užblokuotos.
Norėdami vėl naudotis kaitlente, dar 4 sekundes palaikykite tą patį
mygtuką. Ši funkcija pravers ir tvarkantis, jei valydami kaitlentės
paviršių nenorite jos netyčia įjungti.

Jutiklinis paspaudžiamasis valdymo skydelis padeda greitai ir
tiksliai nustatyti būtent tokią temperatūrą, kokios reikia, spaudžiant
temperatūros didinimo arba mažinimo mygtukus „+“ bei „–“..

Braukdami pirštu per jutiklinį braukiamąjį valdymo skydelį, galite
keisti kaitviečių temperatūrą ir kitus nustatymus.

Kiekviena kaitvietė turi po laikmatį, todėl patogu sekti skirtingų
patiekalų virimo ar kepimo laiką, ypač kiaušinių, ryžių, makaronų.

Galios didinimo funkcija leidžia vienu mygtuko spustelėjimu staigiai
ir intensyviai pakaitinti pasirinktą kaitvietę. Patogu, kai reikia apkepti
mėsą ar greitai pačirškinti daržoves.

Mėgstantiems gaminti tikrai patiks lanksčiai naudojama kaitvietė.
Pastatę ant jos puodą ar keptuvę, galėsite rinktis aukštą, vidutinę arba
žemą temperatūrą.
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Kaitlentės

Kaitlentės

Indukcinės kaitlentės

TILLREDA

kilnojamoji indukcinė kaitlentė

39,99 €

Balta. 003.316.27

MÖJLIG

TREVLIG

MATMÄSSIG

189 €

219 €

239 €

indukcinė kaitlentė
Juoda. 302.371.38

indukcinė kaitlentė
Juoda. 302.916.15

indukcinė kaitlentė
Juoda. 303.688.22

Puikus pasirinkimas, jei virtuvė maža arba reikia papildomos
kaitvietės. Lengva nusinešti ir padėti, kur reikia, neužima
daug vietos.

Patogu turėti vieną mažoje virtuvėje, o prireikus galima
derinti su kitomis šios serijos dujinėmis ar stiklo keramikos
kaitlentėmis.

Kai pakanka trijų kaitviečių, rinkitės greitai ir efektyviai veikiančią
kaitlentę su visomis svarbiausiomis funkcijomis. Su papildoma
apsauga nuo skysčių išsiliejimo tvarkytis bus kur kas paprasčiau.

Su visomis svarbiausiomis funkcijomis ir dviem kaitvietėmis,
turinčiomis galio stiprintuvus – patogu, kai reikia apkepti mėsą,
daržoves ar greitai užvirinti vandenį. Užraktas nuo vaikų saugo
mažuosius padėjėjus.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Kilnojamoji

Kilnojamoji

Kilnojamoji

Kilnojamoji

Viena kaitvietė

2 kaitvietės

3 kaitvietės

4 kaitvietės

Pauzės funkcija

Pauzės funkcija

Pauzės funkcija

Pauzės funkcija

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Laikmatis

Laikmatis

Laikmatis

Laikmatis

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Funkcija „tiltas“

Funkcija „tiltas“

Funkcija „tiltas“

Funkcija „tiltas“

Keičiamo dydžio kaitvietės

Keičiamo dydžio kaitvietės

Keičiamo dydžio kaitvietės

Keičiamo dydžio kaitvietės

Jutiklinis paspaudžiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis paspaudžiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis paspaudžiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis paspaudžiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis braukiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis braukiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis braukiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis braukiamasis valdymo skydelis

Nustatytosios maisto ruošimo programos

Nustatytosios maisto ruošimo programos

Nustatytosios maisto ruošimo programos

Nustatytosios maisto ruošimo programos

Įmontuotas gartraukis

Įmontuotas gartraukis

Įmontuotas gartraukis

Įmontuotas gartraukis

Techninė informacija
Rinkinyje yra maitinimo laidas.
Kaitvietės matmenys 185 mm.
Kaitvietės galia 2000 W.
Srovė 8,5 A.
Matmenys
P30×G38,5×A5,4 cm.
Svoris 3 kg.
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Daugiau apie pagrindines savybes skaitykite 46 p.

Techninė informacija
Laidinis įrengimas (maitinimo laidas nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Kaitviečių matmenys 2×180 mm.
Kaitviečių su galios stiprintuvais galia 2×1800–2500 W.
Srovė 1×16 A.

Techninė informacija
Laidinis įrengimas (maitinimo laidas nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Kaitviečių matmenys: 1×145 mm, 1×180 mm, 1×210 mm.
Kaitviečių galia: 1×1200 W, 1×1800 W, 1×2100 W.
Srovė: 2×16 A arba 1×32 A.

Techninė informacija
Laidinis įrengimas (maitinimo laidas nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Kaitviečių matmenys: 1×145 mm, 2×180 mm, 1×210 mm.
Kaitviečių galia: 1×1400 W, 2×1800 W, 1×2200 W.
Srovė: 2×16 A arba 1×32 A.

Matmenys
P29×G52 cm.

Matmenys
P58×G51 cm.

Matmenys
P59×G52 cm.

Daugiau apie pagrindines savybes skaitykite 46 p.
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Kaitlentės

Kaitlentės

Indukcinės kaitlentės

SMAKLIG

BEJUBLAD

OTROLIG

HÖGKLASSIG

329 €

349 €

349 €

469 €

indukcinė kaitlentė
Juoda. 202.228.30

indukcinė kaitlentė
Balta. 803.039.32

indukcinė kaitlentė
Juoda. 403.039.34

indukcinė kaitlentė
Juoda. 603.039.33

Skirta mėgstantiems daug ir dažnai gaminti. Su „tilto“ funkcija:
galima sujungti dvi kaitvietes į vieną didelę, kad tilptų dideli ar
nestandartinės formos puodai.

Minimalistinio dizaino, elektrą taupanti kaitlentė. Su „tilto“
funkcija: galima sujungti dvi kaitvietes į vieną didelę, kad
tilptų dideli ar nestandartinės formos puodai.

Veikia greitai ir taupo elektros energiją. Lanksčios kaitvietės leidžia
panaudoti visą kaitlentės paviršių arba kiekvieną kaitvietę pavieniui.
Ir nesvarbu, kokio dydžio ar formos yra puodai bei keptuvės.

Veikia greitai, sumaniai ir taupo elektros energiją. Mėgstantiems
gaminti tikrai patiks funkcijų įvairovė ir lanksčios kaitvietės. Pastatę
puodą ar keptuvę galėsite rinktis aukštą, vidutinę arba žemą
temperatūrą.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Kilnojamoji

Kilnojamoji

Kilnojamoji

Kilnojamoji

4 kaitvietės

4 kaitvietės

4 kaitvietės

4 kaitvietės

Pauzės funkcija

Pauzės funkcija

Pauzės funkcija

Pauzės funkcija

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Laikmatis

Laikmatis

Laikmatis

Laikmatis

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Funkcija „tiltas“

Funkcija „tiltas“

Funkcija „tiltas“

Funkcija „tiltas“

Keičiamo dydžio kaitvietės

Keičiamo dydžio kaitvietės

Keičiamo dydžio kaitvietės

Keičiamo dydžio kaitvietės

Jutiklinis paspaudžiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis paspaudžiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis paspaudžiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis paspaudžiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis braukiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis braukiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis braukiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis braukiamasis valdymo skydelis

Nustatytosios maisto ruošimo programos

Nustatytosios maisto ruošimo programos

Nustatytosios maisto ruošimo programos

Nustatytosios maisto ruošimo programos

Įmontuotas gartraukis

Įmontuotas gartraukis

Įmontuotas gartraukis

Įmontuotas gartraukis

Techninė informacija
Laidinis įrengimas (maitinimo laidas nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Kaitviečių matmenys: 1×145 mm, 1×180 mm, 2×210 mm.
Kaitviečių galia: 1×1400 W, 1×1800 W, 2×2300 W.
Srovė: 2×16 A arba 1×32 A.

Techninė informacija
Laidinis įrengimas (maitinimo laidas nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Kaitviečių matmenys: 1×145 mm, 1×180 mm, 2×210 mm.
Kaitviečių galia: 1×1400 W, 1×1800 W, 2×2300 W.
Srovė: 2×16 A arba 1×32 A.

Techninė informacija
Laidinis įrengimas (maitinimo laidas nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Kaitviečių matmenys: 1×145 mm, 1×210 mm, 2×180×230 mm.
Kaitviečių galia: 1×1200 W, 2×1800 W, 1×2200 W.
Srovė: 2×16 A arba 1×32 A.

Techninė informacija
Laidinis įrengimas (maitinimo laidas nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Kaitviečių matmenys: 1×180 mm, 1×210 mm, 2×240×220 mm.
Kaitviečių galia: 1×1800 W, 1×2300 W, 2×2400 W.
Srovė: 2×16 A arba 1×32 A.

Matmenys
P59×G52 cm.

Matmenys
P59×G52 cm.

Matmenys
P58×G51 cm.

Matmenys
P78×G52 cm.
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Daugiau apie pagrindines savybes skaitykite 46 p.

Daugiau apie pagrindines savybes skaitykite 46 p.

51

Kaitlentės

Indukcinė kaitlentė su įmontuotu gartraukiu

FÖRDELAKTIG

indukcinė kaitlentė su įmontuotu gartraukiu

1 599 €

Prie puodų –
trumpiau

Juoda. 504.494.03

Ant indukcinės kaitlentės valgį
paruošite perpus greičiau.

Funkcionali kaitlentė ir gartraukis viename. Ypač tinka atviro plano
virtuvėse su virtuvės sala patalpos viduryje. Praktiškas pasirinkimas, jei
nenorite standartinio gartraukio.
Pagrindinės savybės
Kilnojamoji
4 kaitvietės
Pauzės funkcija
Užraktas nuo vaikų
Laikmatis
Galios didinimo funkcija
Funkcija „tiltas“
Keičiamo dydžio kaitvietės
Jutiklinis paspaudžiamasis valdymo skydelis
Jutiklinis braukiamasis valdymo skydelis
Nustatytosios maisto ruošimo programos
Įmontuotas gartraukis
Techninė informacija
Laidinis įrengimas (maitinimo laidas nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Kaitviečių matmenys: 4×220×185 mm.
Kaitviečių su galios stiprintuvais galia: 4×2100–3700 W.
Srovė: 2×16 A arba 1×32 A
Veikimas:
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++.
Traukimo galia, veikiant padidinto galingumo ištraukimo veiksena 700 m³/h.
Traukimo galia, veikiant ištraukimo veiksena 550 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 66 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 380 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos veiksenos greičiu 73 dBA.

HÖGKLASSIG
indukcinė kaitlentė
603.039.33

469 €

Matmenys
P83×G52 cm.
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Daugiau apie pagrindines savybes skaitykite 46 p.
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Kaitlentės

Kaitlentės

Stiklo keramikos kaitlenčių savybės

Stiklo keramikos kaitlentės

LAGAN HGC3K

MÖJLIG

119 €

179 €

stiklo keramikos kaitlentė
Juoda. 501.823.52

Apsvarstykite savo poreikius ir pagal tai, kiek maisto įprastai gaminate
vienu metu, rinkitės kaitlentę, kuri turi pakankamai kaitviečių.
IKEA’oje rasite 1, 2, 3 ir 4 kaitviečių kaitlentes. Taip pat atkreipkite
dėmesį į kaitlentės plotį – kuo jis didesnis, tuo daugiau erdvės bus
puodams ir keptuvėms.

Palaikykite užrakto nuo vaikų mygtuką
4 sekundes, ir kaitlentės įjungimo bei
temperatūros keitimo funkcijos bus
užblokuotos. Norėdami vėl naudotis
kaitlente, dar 4 sek. palaikykite tą patį
mygtuką. Ši funkcija pravers ir tvarkantis,
jei valydami kaitlentės paviršių nenorite jos
netyčia įjungti.
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Juoda. 502.371.37

Pasirinkę pauzės funkciją, laikinai išjungsite visas veikiančias kaitvietes.
Dar kartą spustelėjus tą patį mygtuką, kaitvietės įkais iki buvusios
temperatūros. Patogu, kai reikia trumpam atsitraukti nuo gaminamo
patiekalo. Įjungus pauzę, automatiškai įjungiama kaitviečių šildymo
programa.

Kiekviena kaitvietė turi po laikmatį, todėl
patogu sekti skirtingų patiekalų virimo ar
kepimo laiką, ypač kiaušinių, ryžių, makaronų.

Braukdami pirštu per jutiklinį braukiamąjį valdymo skydelį, galite
keisti kaitviečių temperatūrą ir kitus nustatymus.

stiklo keramikos kaitlentė

Keičiamo dydžio kaitvietės leidžia panaudoti
visą kaitlentės paviršių arba kiekvieną
kaitvietę pavieniui. Ir nesvarbu, kokio dydžio
ar formos yra puodai bei keptuvės.

Paprastai valdoma kaitlentė su visomis svarbiausiomis funkcijomis. Valdymo
rankenėlėmis patogu didinti ir mažinti temperatūrą, o glotnų stiklo keramikos
paviršių lengva valyti.

Patogu turėti vieną mažoje virtuvėje, o prireikus galima derinti su kitomis šios
serijos indukcinėmis ar dujinėmis kaitlentėmis.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

3 kaitvietės

2 kaitvietės

Pauzės funkcija

Pauzės funkcija

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Laikmatis

Laikmatis

Keičiamo dydžio kaitvietės

Keičiamo dydžio kaitvietės

Jutiklinis paspaudžiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis paspaudžiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis braukiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis braukiamasis valdymo skydelis

Techninė informacija
Laidinis įrengimas (maitinimo laidas nepridedamas). Montavimo darbus turi
atlikti kvalifikuotas specialistas.
Kaitviečių matmenys: 1×145 mm, 1×180 mm, 1×210 mm.
Kaitviečių galia: 1×1200 W, 1×1800 W, 1×2300 W.
Srovė: 2×16 A arba 1×32 A.

Techninė informacija
Laidinis įrengimas (maitinimo laidas nepridedamas). Montavimo darbus turi
atlikti kvalifikuotas specialistas.
Kaitviečių matmenys: 1×145 mm, 1×120/180 mm.
Kaitviečių galia: 1×1200 W, 1×700–1700 W.
Srovė 1×16 A.

Matmenys
P59×G52 cm.

Matmenys
P29×G52 cm.

Jutiklinis paspaudžiamasis valdymo skydelis padeda greitai ir
tiksliai nustatyti būtent tokią temperatūrą, kokios reikia, spaudžiant
temperatūros didinimo arba mažinimo mygtukus „+“ bei „–“.
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Kaitlentės

Stiklo keramikos kaitlentės

MATMÄSSIG

DAGLIG

149 €

239 €

stiklo keramikos kaitlentė
Juoda. 103.688.23

stiklo keramikos kaitlentė
Juoda. 702.228.18

Stiliaus
detalė jūsų
virtuvei
Tvirta ir funkcionali dujinė kaitlentė
su puodų laikikliais iš ketaus
papuoš kiekvieną virtuvę.

Paprasta naudotis, lengva palaikyti švarą ir keisti temperatūrą
prisilietimu. Karščio indikatorius užgęsta, kai kaitvietės atvėsta, todėl
netyčia nusideginti beveik neįmanoma. Užraktas nuo vaikų saugo
mažuosius padėjėjus.

Paprasta naudotis, lengva palaikyti švarą ir keisti temperatūrą
prisilietimu. Karščio indikatorius užgęsta, kai kaitvietės atvėsta, todėl
netyčia nusideginti beveik neįmanoma. Užraktas nuo vaikų saugo
mažuosius padėjėjus.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

4 kaitvietės

4 kaitvietės

Pauzės funkcija

Pauzės funkcija

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Laikmatis

Laikmatis

Keičiamo dydžio kaitvietės

Keičiamo dydžio kaitvietės

Jutiklinis paspaudžiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis paspaudžiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis braukiamasis valdymo skydelis

Jutiklinis braukiamasis valdymo skydelis

Techninė informacija
Laidinis įrengimas (maitinimo laidas nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Kaitviečių matmenys: 2×145 mm, 1×180 mm, 1×210 mm.
Kaitviečių galia: 2×1200 W, 1×1800 W, 1×2300 W.
Srovė: 2×16 A arba 1×32 A.

Techninė informacija
Laidinis įrengimas (maitinimo laidas nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Kaitviečių matmenys: 2×145 mm, 1×120/175/210 mm, 1×170/265 mm.
Kaitviečių galia: 2×1200 W, 1×1500–2400 W, 1×800–1600–2300 W.
Srovė: 2×16 A arba 1×32 A.

Matmenys
P59×G52 cm.

Matmenys
P59×G52 cm.
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MATMÄSSIG
dujinė kaitlentė
703.768.44

149 €
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Kaitlentės

Kaitlentės

Dujinių kaitlenčių savybės

Dujinės kaitlentės

LAGAN

SMÅKOKA

99 €

129 €

dujinė kaitlentė
Balta. 404.441.61

Apsvarstykite savo poreikius ir pagal tai, kiek maisto įprastai gaminate
vienu metu, rinkitės kaitlentę, kuri turi pakankamai degiklių. Galime
pasiūlyti kaitlenčių su 2 ir 4 degikliais.
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dujinė kaitlentė
Nerūdijantis plienas. 402.780.72

Daugiau jokių degtukų, nes visos mūsų dujinės kaitlentės su elektriniu
uždegimu. Norint įžiebti ugnį, užtenka nuspausti ir pasukti rankenėlę.

Ši kaitlentė greitai įkaista ir dar greičiau paklūsta jūsų komandoms.
Paprasta reguliuoti gaminimo temperatūrą keturiomis valdymo
rankenėlėmis.

Dujiniais degikliais lengva kontroliuoti temperatūrą gaminant. Be to,
nebereikia degtukų: norint įžiebti ugnį, tereikia nuspausti ir pasukti
rankenėlę. Visos rankenėlės saugiai ir patogiai įtaisytos kaitlentės
priekyje.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

4 kaitvietės

4 kaitvietės

Elektrinis uždegimas

Elektrinis uždegimas

Techninė informacija
Laidinis įrengimas (maitinimo laidas nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Kaitviečių galia: 1×1000 W, 2×2000 W, 1×3000 W.

Techninė informacija
Laidinis įrengimas (maitinimo laidas nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Kaitviečių galia: 1×1000 W, 2×2000 W, 1×3000 W.

Matmenys
P59,4×G51 cm.

Matmenys
P58×G51 cm.
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Kaitlentės

Kaitlentės

Dujinės kaitlentės

MÖJLIG

MATMÄSSIG

LIVSLÅGA

LIVSGNISTA

189 €

149 €

199 €

259 €

dujinė kaitlentė
Juoda. 402.371.52

dujinė kaitlentė

Nerūdijantis plienas. 703.768.44

dujinė kaitlentė
Tamsiai pilka. 302.780.82

dujinė kaitlentė

Juoda. 402.780.67

Patogu turėti vieną mažoje virtuvėje, o prireikus galima derinti su
kitomis šios serijos indukcinėmis ar stiklo keramikos kaitlentėmis.
Kaitlentę su glotniu stikliniu paviršiumi lengviau valyti nei įprastą dujinę
kaitlentę.

Ant šios dujinės kaitlentės galėsite gaminti tiksliau ir įvairesnius
patiekalus. Keturiais degikliais paprasta kontroliuoti procesą, o tvirti
plokšti ketaus laikikliai tinka įvairaus dydžio puodams ir keptuvėms.

Ši kaitlentė leis pagaminti įvairesnių patiekalų. Su tvirtais ketaus
laikikliais, kad maisto ruošimo indai stabiliai stovėtų virš ugnies.

Ši kaitlentė leis pagaminti įvairesnių patiekalų. Glotnų stiklinį
paviršių lengva valyti.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

2 kaitvietės

4 kaitvietės

4 kaitvietės

4 kaitvietės

Elektrinis uždegimas

Elektrinis uždegimas

Elektrinis uždegimas

Elektrinis uždegimas

Techninė informacija
Laidinis įrengimas (maitinimo laidas nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Kaitviečių galia: 1×1000 W, 1×2900 W.

Techninė informacija
Laidinis įrengimas (maitinimo laidas nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Kaitviečių galia: 1×1000 W, 2×1850 W, 1×4000 W.

Techninė informacija
Laidinis įrengimas (maitinimo laidas nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Kaitviečių galia: 1×1000 W, 2×2000 W, 1×3500 W.

Techninė informacija
Laidinis įrengimas (maitinimo laidas nepridedamas).
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Kaitviečių galia: 1×1000 W, 2×2000 W.

Matmenys
P29×G52 cm.

Matmenys
P59,5×G51 cm.

Matmenys
P58×G51 cm.

Matmenys
P59×G51 cm.
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Gartraukiai
Gartraukis yra tiek puošybos elementas, tiek švaraus oro garantas
virtuvėje, nes ištraukia ruošiamo maisto skleidžiamus garus, kvapus
bei riebalus. Kad ir kokio gartraukio ieškote, IKEA’oje jų rasite
pačių įvairiausių: sieninių, lubinių, visiškai įmontuojamų, iš dalies
įmontuojamų ir skirtingo galingumo, kad tiktų būtent jūsų virtuvėje.

Kaip išsirinkti gartraukį?
01

02

03

Išmatuokite kaitlentės
plotį. Gartraukis turėtų
būti tokio paties pločio
arba platesnis.

Derinkite prie virtuvės
ir namų interjero.
Jei virtuvės nuo kitų
kambarių neskiria durys,
rinkitės tyliai veikiantį
gartraukį (pagal triukšmo
lygį).

Pagalvokite, kokio
tipo gartraukio
norite: jungiamo prie
ventiliacijos ar veikiančio
su anglies filtru? Pirmasis
ištraukia orą lauk per
ortakį, o antrasis pašalina
iš jo riebalus, kvapus ir
grąžina atgal į patalpą.

Triukšmo lygis
Buitinių prietaisų skleidžiamo garso stiprumas
matuojamas decibelais (dB). Taip pat ir IKEA
buitinės technikos.

5
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Buitinei technikai, išskyrus
prietaisus TILLREDA ir LAGAN,
taikome 5–erių metų garantiją.

dB

50

60

70

80<

Gartraukių skleidžiamam garso stiprumui gali
turėti įtakos veikimo greitis ir jūsų pasirinktas
montavimo būdas.
Kiekvieno gartraukio skleidžiamas triukšmo
lygis nurodomas kartu su kita technine
informacija, kad galėtumėte palyginti ir išsirinkti
tinkamiausią.
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Gartraukiai

Gartraukiai

Gartraukių tipai

Apžvalga
Įmontuojamieji gartraukiai

LAGAN
Plotis 60 cm

LAGAN
Plotis 60 cm

UTDRAG
Plotis 60 cm

UNDERVERK
Plotis 60 cm

UNDERVERK
Plotis 80 cm

Sieniniai gartraukiai

Įmontuojamieji gartraukiai

Sieniniai gartraukiai

Šio tipo gartraukiai įrengiami virtuvinėse spintelėse,
kad virtuvės baldų komplektas atrodytų vientisas, be
akivaizdžių papildomų detalių.

Turime įvairių formų, dydžių ir stilių sieninių gartraukių.
Rinkitės tą, kuris labiausiai patinka ir dera prie kitų
prietaisų bei virtuvės interjero. Svarbiausia, kad būtų
tokio paties pločio kaip kaitlentė arba platesnis.

RYTMISK
Plotis 60 cm

RYTMISK
Plotis 90 cm

MATÄLSKARE
Plotis 60 cm

MATTRADITION
Plotis 60 cm

BEJUBLAD
Plotis 66 cm

BALANSERAD
Plotis 80 cm

BEMÖTA
Plotis 66 cm

FINSMAKARE
Plotis 70 cm

FOKUSERA
Plotis 70 cm

FÖLJANDE
Plotis 80 cm

FULLSTÄNDIG
Plotis 80 cm

KULINARISK
Plotis 90 cm

Lubiniai gartraukiai
Lubiniai gartraukiai
Lubiniai gartraukiai yra puikus pasirinkimas, jei maisto
gaminimo vieta įrengta virtuvės saloje.
SVÄVANDE
Plotis 90 cm

64

OMNEJD
Plotis 90 cm
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Gartraukiai

Gartraukiai

Įmontuojamieji gartraukiai

Gartraukių savybės

LAGAN

LAGAN

39,99 €

69 €

gartraukis
Baltas. 504.013.83

Visi IKEA gartraukiai yra su elektros energiją taupančiu šviesos diodų
LED apšvietimu, kuris ryškiai apšvies kaitlentę, palengvindamas darbą
virtuvėje, ir tarnaus tol, kol veiks pats gartraukis.

Reguliuojamas apšvietimas leidžia jums patiems nuspręsti, kokio
ryškumo šviesos reikia virš kaitlentės. Rekomenduojame gaminant
maistą įjungti ryškią, o atsisėdus pavalgyti – jaukiai pritemdytą šviesą.
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gartraukis
Nerūdijantis plienas. 203.889.67

Kai daug gaminant virtuvėje ima kauptis tiršti garų ir dūmų debesys,
labai praverčia galios didinimo funkcija. Įjungus ją, didesniu už
maksimalų greičiu gartraukis gali veikti net iki 6 minučių.

Jutiklinis valdymas: tinkamą ištraukimo greitį pasirinksite lengvai ir
greitai.

Gartraukis su LED apšvietimu ir visomis svarbiausiomis funkcijomis.
Galima montuoti sieninėje spintelėje, kad darniai įsilietų į interjerą.
Derinkite su orkaite ir kaitlente LAGAN.

Gartraukis su LED apšvietimu ir visomis svarbiausiomis funkcijomis.
Galima montuoti sieninėje spintelėje, kad darniai įsilietų į interjerą.
Derinkite su orkaite ir kaitlente LAGAN.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

LED apšvietimas

LED apšvietimas

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Šviesos ryškumo reguliavimas

Šviesos ryškumo reguliavimas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė D (nuo E iki A++).
Traukos galia 273 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 71 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 75 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 71 dBA.

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė C (nuo E iki A++).
Traukos galia 322 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 73 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 116 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 77 dBA.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – Naudokite ortakį NYTTIG TUB 125.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 900.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – Naudokite ortakį NYTTIG TUB 125.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 900.

Matmenys
Plotis 600 mm.
Gylis 510 mm.
Aukštis 130 mm.
Laido ilgis 1330 mm.
Variklio galia 115 W.

Matmenys
Plotis 600 mm.
Gylis 510 mm.
Aukštis 130 mm.
Laido ilgis 1330 mm.
Variklio galia 115 W.
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Gartraukiai

Įmontuojamieji gartraukiai

Sieniniai gartraukiai

UTDRAG

UNDERVERK

UNDERVERK

RYTMISK

99 €

279 €

349 €

139 €

įmontuojamasis gartraukis
Nerūdijantis plienas. 103.891.42

įmontuojamasis gartraukis
Nerūdijantis plienas. 703.891.39

įmontuojamasis gartraukis
Nerūdijantis plienas. 103.939.74

sieninis gartraukis
Nerūdijantis plienas. 803.889.69

Norite gartraukio, kurio nesimatytų? Įmontuojamasis gartraukis
UTDRAG su LED apšvietimu tiesiog pranyksta už sieninės spintelės
durų. Jis įjungiamas ir išjungiamas traukiojant apačią.

Galingas spintelėje montuojamas gartraukis su LED apšvietimu.
Apšviečia kaitlentę, kad būtų patogiau gaminti.

Galingas spintelėje montuojamas gartraukis su LED apšvietimu.
Apšviečia kaitlentę, kad būtų patogiau gaminti.

Klasikinio stiliaus gartraukis su visomis svarbiausiomis funkcijomis.
Nesenstantis dizainas tinka įvairiuose interjeruose ir puikiai dera su
kita nerūdijančio plieno buitine technika. Su LED apšvietimu, kad būtų
patogiau gaminti.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Šviesos ryškumo reguliavimas

Šviesos ryškumo reguliavimas

Šviesos ryškumo reguliavimas

Šviesos ryškumo reguliavimas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė B (nuo E iki A++).
Traukos galia 340 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 67 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 140 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 72 dBA.

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo E iki A++).
Traukos galia 630 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 64 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 365 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 79 dBA.

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo E iki A++).
Traukos galia 630 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 64 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 365 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 79 dBA.

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė B (nuo E iki A++).
Traukos galia 400 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 66 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 190 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 71 dBA.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 120.
Taip pat reikia lankstaus gartraukio vamzdžio NYTTIG TUB 150.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 500.
Taip pat reikia lankstaus gartraukio vamzdžio NYTTIG TUB 150.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 500.
Taip pat reikia lankstaus gartraukio vamzdžio NYTTIG TUB 150.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 400.

Matmenys
Plotis 599 mm.
Gylis 387–644 mm.
Aukštis 215 mm.
Laido ilgis 1090 mm.
Variklio galia 110 W.

Matmenys
Plotis 599 mm.
Gylis 358 mm.
Aukštis 245 mm.
Laido ilgis 1090 mm.
Variklio galia 250 W.

Matmenys
Plotis 799 mm.
Gylis 358 mm.
Aukštis 245 mm.
Laido ilgis 1090 mm.
Variklio galia 250 W.

Matmenys
Plotis 598 mm.
Gylis 471 mm.
Didž. aukštis, ištraukimo veiksena: 620–995 mm.
Didž. aukštis, recirkuliacijos veiksena: 715–995 mm.
Dūmtraukio plotis 167 mm.
Dūmtraukio gylis 169 mm.
Laido ilgis 1090 mm.
Variklio galia 110 W.
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Gartraukiai

Gartraukiai

Sieniniai gartraukiai

RYTMISK

MATÄLSKARE

MATÄLSKARE

MATTRADITION

239 €

189 €

189 €

189 €

sieninis gartraukis
Nerūdijantis plienas. 703.893.42

sieninis gartraukis

Nerūdijantis plienas. 903.688.00

sieninis gartraukis
Juoda. 103.889.77

sieninis gartraukis

Nerūdijantis plienas. 703.688.01

Klasikinio stiliaus gartraukis su visomis svarbiausiomis funkcijomis.
Dera su kita nerūdijančio plieno buitine technika. Su LED apšvietimu,
kad būtų patogiau gaminti.

Minimalistinio dizaino gartraukis puikiai tinka moderniame interjere.
Su LED apšvietimu, kad būtų patogiau gaminti, ir veikia ypač tyliai, tad
netrukdys mėgautis pokalbiu virtuvėje.

Minimalistinio dizaino gartraukis puikiai tinka moderniame interjere.
Su LED apšvietimu, kad būtų patogiau gaminti, ir veikia ypač tyliai, tad
netrukdys mėgautis pokalbiu virtuvėje.

Gartraukis užapvalintais kampais puikiai tinka tradiciniame interjere.
Su LED apšvietimu, kad būtų patogiau gaminti, ir veikia ypač tyliai, tad
netrukdys mėgautis pokalbiu virtuvėje.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Šviesos ryškumo reguliavimas

Šviesos ryškumo reguliavimas

Šviesos ryškumo reguliavimas

Šviesos ryškumo reguliavimas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė B (nuo E iki A++).
Traukos galia 400 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 65 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 190 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 70 dBA.

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A (nuo E iki A++).
Traukos galia 511 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 65 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 398 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 70 dBA.

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A (nuo E iki A++).
Traukos galia 511 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 65 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 398 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 70 dBA.

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A (nuo E iki A++).
Traukos galia 552 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 63 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 371 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 70 dBA.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 400.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 559.
Taip pat reikia lankstaus gartraukio vamzdžio NYTTIG TUB 150.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 559.
Taip pat reikia lankstaus gartraukio vamzdžio NYTTIG TUB 150.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 440.
Taip pat reikia lankstaus gartraukio vamzdžio NYTTIG TUB 150.

Matmenys
Plotis 898 mm.
Gylis 471 mm.
Didž. aukštis, ištraukimo veiksena: 620–995 mm.
Didž. aukštis, recirkuliacijos veiksena: 715–995 mm.
Dūmtraukio plotis 167 mm.
Dūmtraukio gylis 169 mm.
Laido ilgis 1200 mm.
Variklio galia 110 W.

Matmenys
Plotis 598 mm.
Gylis 458 mm.
Didž. aukštis, ištraukimo veiksena: 635–1075 mm.
Didž. aukštis, recirkuliacijos veiksena: 635–1088 mm.
Dūmtraukio plotis 237 mm.
Dūmtraukio gylis 247 mm.
Laido ilgis 1200 mm.
Variklio galia 210 W.

Matmenys
Plotis 598 mm.
Gylis 458 mm.
Didž. aukštis, ištraukimo veiksena: 635–1075 mm.
Didž. aukštis, recirkuliacijos veiksena: 635–1088 mm.
Dūmtraukio plotis 237 mm.
Dūmtraukio gylis 247 mm.
Laido ilgis 1200 mm.
Variklio galia 210 W.

Matmenys
Plotis 598 mm.
Gylis 458 mm.
Didž. aukštis, ištraukimo veiksena: 745–1067 mm.
Didž. aukštis, recirkuliacijos veiksena: 745–1142 mm.
Dūmtraukio plotis 237 mm.
Dūmtraukio gylis 247 mm.
Laido ilgis 1380 mm.
Variklio galia 210 W.
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Gartraukiai

Gartraukiai

Sieniniai gartraukiai

MATTRADITION

MATTRADITION

BALANSERAD

FOKUSERA

189 €

189 €

239 €

329 €

sieninis gartraukis

Juodas. 703.891.44

sieninis gartraukis
Baltas. 403.891.45

sieninis gartraukis

Nerūdijantis plienas ir stiklas. 903.889.64

sieninis gartraukis
Juodas. 503.893.38

Gartraukis užapvalintais kampais puikiai tinka tradiciniame interjere.
Su LED apšvietimu, kad būtų patogiau gaminti, ir veikia ypač tyliai, tad
netrukdys mėgautis pokalbiu virtuvėje.

Gartraukis užapvalintais kampais puikiai tinka tradiciniame interjere.
Su LED apšvietimu, kad būtų patogiau gaminti, ir veikia ypač tyliai, tad
netrukdys mėgautis pokalbiu virtuvėje.

Stiklinis gartraukis atrodo lengvas ir beveik nematomas. Patogu
pasiekti priekyje įtaisytus mygtukus. Su LED apšvietimu, ypač platus,
tad efektyviai ištraukia dūmus net virš didesnių kaitlenčių.

Išskirtinio dizaino gartraukis puikiai atrodys bet kurioje virtuvėje. Su LED
apšvietimu, kad būtų patogiau gaminti.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Reguliuojamas šviesos ryškumas

Reguliuojamas šviesos ryškumas

Reguliuojamas šviesos ryškumas

Reguliuojamas šviesos ryškumas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A (nuo E iki A++).
Traukos galia 552 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 65 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 398 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 71 dBA.

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A (nuo E iki A++).
Traukos galia 552 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 65 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 398 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 71 dBA.

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo E iki A++).
Traukimo galia, veikiant padidinto galingumo ištraukimo veiksena 753 m³/h.
Traukos galia 453 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 60 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 422 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 70 dBA.

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo E iki A++).
Traukos galia 669 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 64 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 384 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 69 dBA.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 440.
Taip pat reikia lankstaus gartraukio vamzdžio NYTTIG TUB 150.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 440.
Taip pat reikia lankstaus gartraukio vamzdžio NYTTIG TUB 150.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 559.
Taip pat reikia lankstaus gartraukio vamzdžio NYTTIG TUB 150.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 440.
Taip pat reikia lankstaus gartraukio vamzdžio NYTTIG TUB 150.

Matmenys
Plotis 598 mm.
Gylis 458 mm.
Didž. aukštis, ištraukimo veiksena: 745–1067 mm.
Didž. aukštis, recirkuliacijos veiksena: 745–1142 mm.
Dūmtraukio plotis 237 mm.
Dūmtraukio gylis 247 mm.
Laido ilgis 1380 mm.
Variklio galia 210 W.

Matmenys
Plotis 598 mm.
Gylis 458 mm.
Didž. aukštis, ištraukimo veiksena: 745–1067 mm.
Didž. aukštis, recirkuliacijos veiksena: 745–1142 mm.
Dūmtraukio plotis 247 mm.
Dūmtraukio gylis 237 mm.
Laido ilgis 1380 mm.
Variklio galia 210 W.

Matmenys
Plotis 798 mm.
Gylis 452 mm.
Didž. aukštis, ištraukimo veiksena: 734–1262 mm.
Didž. aukštis, recirkuliacijos veiksena: 696–1195 mm.
Dūmtraukio plotis 310 mm.
Dūmtraukio gylis 290 mm.
Laido ilgis 1390 mm.
Variklio galia 210 W.

Matmenys
Plotis 698 mm.
Gylis 450 mm.
Didž. aukštis, ištraukimo veiksena: 770–1014 mm.
Didž. aukštis, recirkuliacijos veiksena: 770–1083 mm.
Dūmtraukio plotis 310 mm.
Dūmtraukio gylis 250 mm.
Laido ilgis 1390 mm.
Variklio galia 260 W.
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Gartraukiai

Gartraukiai

Sieniniai gartraukiai

FULLSTÄNDIG

BEJUBLAD

BEMÖTA

FINSMAKARE

359 €

469 €

449 €

469 €

sieninis gartraukis
Baltas. 703.893.37

sieninis gartraukis
Nerūdijantis plienas. 403.319.08

sieninis gartraukis
Nerūdijantis plienas. 903.893.36

sieninis gartraukis

Juodas. 503.891.40

Išskirtinio dizaino gartraukis puikiai atrodys bet kurioje virtuvėje.
Su LED apšvietimu, kad būtų patogiau gaminti.

Modernus minimalistinio dizaino gartraukis, kurio stiklinį paviršių ypač
lengva valyti. Nuožulnus, todėl palieka daugiau erdvės virš viryklės.
Taupiai naudoja elektros energiją ir puikiai dera su buitine technika
BEJUBLAD.

Ergonomiško dizaino, elektros energiją taupantis gartraukis su galios
didinimo funkcija ir LED apšvietimu, kad būtų patogiau gaminti.

Modernus minimalistinio dizaino gartraukis, kurio stiklinį paviršių ypač
lengva valyti. Nuožulnus, todėl palieka daugiau erdvės virš viryklės. Su
reguliuojamo ryškumo LED apšvietimu, kad būtų patogiau gaminti.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Reguliuojamas šviesos ryškumas

Reguliuojamas šviesos ryškumas

Reguliuojamas šviesos ryškumas

Reguliuojamas šviesos ryškumas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo E iki A++).
Traukos galia 640 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 63 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 383 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 68 dBA.

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo E iki A++).
Traukimo galia, veikiant padidinto galingumo ištraukimo veiksena 720 m³/h.
Traukos galia 580 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 62 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 360 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 70 dBA.

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++ (nuo E iki A++).
Traukimo galia, veikiant padidinto galingumo ištraukimo veiksena 700 m³/h.
Traukos galia 380 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 60 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 380 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 78 dBA.

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++ (nuo E iki A++).
Traukimo galia, veikiant padidinto galingumo ištraukimo veiksena 740 m³/h.
Traukos galia 400 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 59 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 380 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 74 dBA.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 440.
Taip pat reikia lankstaus gartraukio vamzdžio NYTTIG TUB 150.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 500.
Taip pat reikia lankstaus gartraukio vamzdžio NYTTIG TUB 150.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 500.
Taip pat reikia lankstaus gartraukio vamzdžio NYTTIG TUB 150.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 500.
Taip pat reikia lankstaus gartraukio vamzdžio NYTTIG TUB 150.

Matmenys
Plotis 798 mm.
Gylis 498 mm.
Didž. aukštis, ištraukimo veiksena: 756–1023 mm.
Didž. aukštis, recirkuliacijos veiksena: 756–1095 mm.
Dūmtraukio plotis 240 mm.
Dūmtraukio gylis 250 mm.
Laido ilgis 1390 mm.
Variklio galia 260 W.

Matmenys
Plotis 660 mm.
Gylis 378 mm.
Didž. aukštis, ištraukimo veiksena: 782–1157 mm.
Didž. aukštis, recirkuliacijos veiksena: 902–1157 mm.
Dūmtraukio plotis 210 mm.
Dūmtraukio gylis 180 mm.
Laido ilgis 1000 mm.
Variklio galia 270 W.

Matmenys
Plotis 698 mm.
Gylis 381 mm.
Didž. aukštis, ištraukimo veiksena: 815–1065 mm.
Didž. aukštis, recirkuliacijos veiksena: 912–1185 mm.
Dūmtraukio plotis 300 mm.
Dūmtraukio gylis 200 mm.
Laido ilgis 1090 mm.
Variklio galia 270 W.

Matmenys
Plotis 698 mm.
Gylis 384 mm.
Didž. aukštis, ištraukimo veiksena: 782–1057 mm.
Didž. aukštis, recirkuliacijos veiksena: 907–1157 mm.
Dūmtraukio plotis 298 mm.
Dūmtraukio gylis 200 mm.
Laido ilgis 1090 mm.
Variklio galia 270 W.
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Gartraukiai

Gartraukiai

Sieniniai gartraukiai

Lubiniai gartraukiai

FÖLJANDE

KULINARISK

SVÄVANDE

OMNEJD

469 €

419 €

469 €

599 €

sieninis gartraukis
Nerūdijantis plienas. 303.889.62

sieninis gartraukis
Nerūdijantis plienas ir stiklas. 303.831.44

lubinis gartraukis
Nerūdijantis plienas. 403.890.89

lubinis gartraukis
Nerūdijantis plienas. 203.889.86

Jei norite turėti daugiau vietos ant darbastalio ir kartu pabrėžti tradicinį
interjero stilių, gartraukis su prieskonių laikikliu ir skersiniu virtuviniams
įrankiams pakabinti – puikus pasirinkimas. Su šviesadiodžiu apšvietimu,
kad būtų patogiau gaminti.

Paprasto dizaino ir šiuolaikiškų funkcijų derinys. Didelis gartraukis
puikiai ištraukia garus ir kvapus, turi jutiklinį valdymo skydelį ir šviesos
diodų juostą, tolygiai apšviečiančią paviršių po juo. Dera su kitais
prietaisais KULINARISK.

Nesenstantis nerūdijančio plieno dizainas ir stilinga išvaizda – šio
gartraukio išskirtinumas. Veiksmingai ištraukia kvapus ir garus, o
šviesos diodai puikiai apšviečia paviršius po juo.

Prieskonių laikiklis ir virtuvės reikmenims kabinti skirti skersiniai
išgelbės nuo netvarkos ant darbastalio, suteiks įkvėpimo gaminti.
Didelis, todėl tiks virš didesnės viryklės ar kaitvietės, LED lemputės
tolygiai apšvies paviršių po juo.

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

Pagrindinės savybės

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija

Reguliuojamas šviesos ryškumas

Reguliuojamas šviesos ryškumas

Reguliuojamas šviesos ryškumas

Reguliuojamas šviesos ryškumas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++ (nuo E iki A++).
Traukimo galia, veikiant padidinto galingumo ištraukimo veiksena 813 m³/h.
Traukos galia 437 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 59 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 296 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 67 dBA.

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++ (nuo E iki A++).
Traukimo galia, veikiant padidinto galingumo ištraukimo veiksena 700 m³/h.
Traukos galia 380 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 59 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 340 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 74 dBA.

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo E iki A++).
Traukimo galia, veikiant padidinto galingumo ištraukimo veiksena 710 m³/h.
Traukos galia 360 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 60 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 350 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 75 dBA.

Veikimas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++ (nuo E iki A++).
Traukimo galia, veikiant padidinto galingumo ištraukimo veiksena 813 m³/h.
Traukos galia 437 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. ištraukimo greičiu 59 dBA.
Traukimo galia, veikiant recirkuliacijos veiksena 296 m³/h.
Triukšmo lygis, veikiant didž. recirkuliacijos greičiu 67 dBA.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 440.
Taip pat reikia lankstaus gartraukio vamzdžio NYTTIG TUB 150.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 650.
Taip pat reikia lankstaus gartraukio vamzdžio NYTTIG TUB 150.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 650.
Taip pat reikia lankstaus gartraukio vamzdžio NYTTIG TUB 150.

Montavimas
Kanalinis įrengimas – naudokite ortakį NYTTIG TUB 150.
Recirkuliacinis įrengimas – naudokite anglies filtrą NYTTIG FIL 440.
Taip pat reikia lankstaus gartraukio vamzdžio NYTTIG TUB 150.

Matmenys
Plotis 800 mm.
Gylis 480 mm.
Didž. aukštis, ištraukimo veiksena: 990–1535 mm.
Didž. aukštis, recirkuliacijos veiksena: 990–1535 mm.
Dūmtraukio plotis 279 mm.
Dūmtraukio gylis 240 mm.
Laido ilgis 1090 mm.
Variklio galia 160 W.

Matmenys
Plotis 898 mm.
Gylis 460 mm.
Didž. aukštis, ištraukimo veiksena: 730–890 mm.
Didž. aukštis, recirkuliacijos veiksena: 730–1010 mm.
Dūmtraukio plotis 300 mm.
Dūmtraukio gylis 260 mm.
Laido ilgis 1090 mm.
Variklio galia 270 W.

Matmenys
Plotis 898 mm.
Gylis 598 mm.
Didž. aukštis, ištraukimo veiksena: 740–1025 mm.
Didž. aukštis, recirkuliacijos veiksena: 830–1075 mm.
Dūmtraukio plotis 350 mm.
Dūmtraukio gylis 290 mm.
Laido ilgis 1090 mm.
Variklio galia 270 W.

Matmenys
Plotis 900 mm.
Gylis 600 mm.
Didž. aukštis, ištraukimo veiksena: 1040–1310 mm.
Didž. aukštis, recirkuliacijos veiksena: 1040–1310 mm.
Dūmtraukio plotis 277 mm.
Dūmtraukio gylis 278 mm.
Laido ilgis 1380 mm.
Variklio galia 160 W.
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Gartraukiai

Anglies filtrai
Anglies filtrai efektyviai šalina nemalonius kvapus.
Filtrus reikėtų valyti bent kartą per tris mėnesius, kad
jie būtų tinkami naudoti 2–3 metus.

NYTTIG FIL 120 anglies filtras.
904.213.36

25 €

NYTTIG FIL 400 anglies filtras.

NYTTIG FIL 440 anglies filtras.

704.019.47

704.019.52

30 €

35 €

SVÄVANDE
lubinis gartraukis
Nerūdijantis plienas.
403.890.89

NYTTIG FIL 500 anglies filtras.
004.019.55

30 €

469 €

NYTTIG FIL 559 anglies filtras.
900.279.72

35 €

NYTTIG FIL 650 anglies filtras.
003.953.51

35 €

NYTTIG FIL 900 anglies filtras.
604.019.57

30 €

Dekoratyvinis gartraukio vamzdis

Lankstieji vamzdžiai (ortakiai)

Galingas ir tylus?
Žinoma.
Mūsų tyliai veikiantys gartraukiai netrukdys
bendrauti, ruošiant valgį.

NYTTIG TUB 125 lankstus vamzdis.

600.899.85

78

13 €

NYTTIG TUB 150 lankstus vamzdis.

902.502.59

18 €

LAGAN dekoratyvinis vamzdis.
Nerūdijantis plienas. P21×G17,5 cm.
Aukštis: maž. 48 cm, didž. 89 cm.
900.690.66

35 €
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Šaldytuvai ir
šaldikliai
Dauguma IKEA šaldytuvų pasižymi šiuolaikiškomis funkcijomis ir
yra su praktiškais priedais, reikalingais maisto produktams tinkamai
laikyti. Juos paprasta valyti, o nedidelės elektros sąnaudos maloniai
nustebins kiekvieną. Galite rinktis iš A+ ir A+++ klasės atskirai
pastatomų arba įmontuojamų šaldytuvų.

Kaip išsirinkti šaldytuvą ir (ar) šaldiklį?

Tvarus pasirinkimas

01

02

03

Pasvarstykite, kokio
dydžio šaldytuvo pagal
jūsų apsipirkimo įpročius
ar šeimos poreikius
reikėtų. Turime įvairios
talpos ir matmenų
šaldytuvų bei šaldiklių.

Galbūt jums svarbu, kad
šaldytuvas pasižymėtų
ne tik pagrindinėmis,
bet ir papildomomis
funkcijomis? Jei taip,
rinkdamiesi atsižvelkite
ir į tai.

Nuspręskite, koks stilius
jums labiau patinka ir
kas tiks jūsų virtuvėje:
atskirai pastatomas
šaldytuvas gali tapti
išskirtiniu akcentu, o
įmontuojamas – darniai
įsilieti į interjerą.

Ar žinote, kad išmetama beveik 25 proc. įsigyto maisto? Tai tas pats
kaip nusipirkti keturis krepšius produktų ir vieną iš jų išmesti tiesiai
į šiukšliadėžę! IKEA šaldytuvai ir šaldikliai sukurti tam, kad padėtų
išsaugoti maistą ilgiau. Nešvaistydami išleisite mažiau ir galėsite
rečiau eiti į parduotuvę. Be to, visi mūsų šaldytuvai ir šaldikliai yra nuo
A+ iki A+++ klasės, tad kartu sutaupysite ir elektros.

A+++
A++
A+

Patarimai

5
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Buitinei technikai, išskyrus
prietaisus TILLREDA ir LAGAN,
taikome 5–erių metų garantiją.

Ar žinote, kad įmontuotas ventiliatorius padeda
ilgiau išlaikyti maistą šviežią? Jis tolygiai paskirsto
orą ir palaiko vienodą temperatūrą visame šaldytuve.
Todėl visų rūšių maisto produktus galima laikyti bet
kurioje lentynoje.

Ar žinote, kad nebereikia grandyti šerkšno ir gremžti
ledo? Mūsų šaldytuvai pasižymi funkcija „No Frost“.
Tai reiškia, kad jie patys reguliuoja drėgmės lygį, kad
šaldant nesusidarytų ledas ar šerkšnas.
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Šaldytuvų ir šaldiklių tipai

Apžvalga
Įmontuojami

Įmontuojamieji
Jei virtuvėje siekiate vientisumo, šaldytuvą montuokite
už tų pačių fasadų kaip ir spintelių rėmus.

SVALNA šaldytuvas
Talpa 142 l

SVALKAS šaldytuvas su
šaldikliu
Talpa: šaldytuvo 109 l,
šaldiklio 14 l.

DJUPFRYSA šaldiklis
Talpa 98 l.

FÖRKYLD šaldytuvas su
šaldikliu
Talpa: šaldytuvo 173 l,
šaldiklio 14 l.

RÅKALL šaldytuvas su
šaldikliu
Talpa: šaldytuvo 152 l,
šaldiklio 79 l.

TINAD šaldytuvas su
šaldikliu
Talpa: šaldytuvo 210 l,
šaldiklio 79 l.

FROSTIG šaldytuvas
Talpa 314 l.

Šaldiklis FRYSA
Talpa 201 l.

KÖLDGRADER šaldytuvas
su šaldikliu
Talpa: šaldytuvo 207 l,
šaldiklio 60 l.

ISANDE šaldytuvas su
šaldikliu
Talpa: šaldytuvo 192 l,
šaldiklio 61 l.

KYLIG šaldytuvas su
šaldikliu
Talpa: šaldytuvo 220 l,
šaldiklio 91 l.

KYLSLAGEN šaldytuvas su
šaldikliu
Talpa: šaldytuvo 220 l,
šaldiklio 91 l.

Montuojami po stalviršiu

HUTTRA šaldytuvas su
šaldikliu
Talpa: šaldytuvo 108 l,
šaldiklio 18 l.

KALLNAT šaldytuvas
Talpa 144 l.

GENOMFRYSA šaldiklis
Talpa 91 l.

Atskirai pastatomi

Montuojami po stalviršiu

Atskirai pastatomi

Jei jūsų virtuvė maža ir joje gaminate nedaug, patogu
turėti nedidelį šaldytuvą ir (ar) šaldiklį, montuojamą
tarp dviejų pastatomų spintelių, po stalviršiu.

Jei norite, kad šaldytuvas ir (arba) šaldiklis būtų
virtuvės dėmesio centre, rinkitės atskirai pastatomus
modelius. Jie užima nedaug vietos, o viduje telpa kur
kas daugiau maisto produktų nei įmontuojamuosiuose.
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TILLREDA šaldytuvas
Talpa 45 l

LAGAN šaldytuvas su
šaldikliu
Talpa: šaldytuvo 97 l,
šaldiklio 16 l.

LAGAN šaldytuvas su
šaldikliu
Talpa: šaldytuvo 194 l,
šaldiklio 109 l.
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Svarbiausios savybės ir funkcijos

Įmontuojamieji šaldytuvai su šaldikliais

SVALKAS

A++

įmontuojamasis šaldytuvas su
šaldikliu

Greito užšaldymo funkcija: staigiai sumažina temperatūrą ir išsaugo
produktų šviežumą bei maistingumą, net jei maistą laikote dideliais
kiekiais.

84

A+

įmontuojamasis šaldytuvas su
šaldikliu

Įmontuojamasis šaldytuvas su
šaldikliu

329 €

402.822.91

Nedidelis šaldytuvas su šaldikliu, turintiems
mažą virtuvę ar namuose laikantiems nedaug
maisto.

Vidutinio dydžio šaldytuvas su šaldymo
kamera ir keičiamo aukščio lentynomis, kurias
galite pritaikyti savo poreikiams.

Šaldytuvas-šaldiklis su reguliuojamomis
lentynomis. Paprasta pritaikyti

Funkcijos

Funkcijos

Funkcijos

Daugiau nebereikės grandyti šerkšno ir gremžti ledo, nes šaldytuvai
pasižymi funkcija „No Frost“: patys reguliuoja drėgmės lygį, kad šaldant
nesusidarytų ledas ar šerkšnas.

Nerūdijančio plieno paviršius su danga nuo pirštų atspaudų, kad ant
durelių neliktų žymių ir būtų lengviau palaikyti tvarką.

Kitos funkcijos
„Atostogų“ režimas leidžia palikti šaldytuvą tuščią, kai esate išvykę, ir
apsaugo nuo nemalonių kvapų.

RÅKALL

203.421.73

602.823.46

Jutikliniu valdymo skydeliu lengvai ir greitai pasirinksite norimą
veikimo programą ir šaldymo temperatūrą, geriausiai tinkančią
vėsinant desertus, šaldant daržoves ar paliekant šaldytuvą vieną
namuose.

A++

329 €

219 €

Šaldytuvo ventiliatorius tolygiai paskirsto orą ir išlaiko vienodą
temperatūrą, todėl visų rūšių maisto produktus galima laikyti bet
kurioje lentynoje.

FÖRKYLD

Greito vėsinimo funkcija: akimirksniu atvėsinsite šviežią maistą ir
gėrimus, parsineštus iš parduotuvės.

Ventiliatorius

Ventiliatorius

Ventiliatorius

Greito vėsinimo funkcija

Greito vėsinimo funkcija

Greito vėsinimo funkcija

„Atostogų“ režimas

„Atostogų“ režimas

„Atostogų“ režimas

Sistema „No frost“ / automatinis atšildymas

Sistema „No frost“ / automatinis atšildymas

Sistema „No frost“ / automatinis atšildymas

Greito užšaldymo funkcija

Greito užšaldymo funkcija

Greito užšaldymo funkcija

Butelių vėsinimo funkcija

Butelių vėsinimo funkcija

Butelių vėsinimo funkcija

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Neuždarytų durų signalas

Neuždarytų durų signalas

Neuždarytų durų signalas

Padidėjusios temperatūros signalas

Padidėjusios temperatūros signalas

Padidėjusios temperatūros signalas

Rinkinyje
3 reguliuojamos lentynos;
vaisių ir daržovių stalčius;
kiaušinių dėklas;
ledukų šaldymo forma;
ledo grandiklis.

Rinkinyje
3 reguliuojamos lentynos;
2 vaisių ir daržovių stalčiai;
kiaušinių dėklas;
butelių lentyna;
ledukų šaldymo forma;
ledo grandiklis.

Rinkinyje
4 reguliuojamos lentynos;
vaisių ir daržovių stalčius;
kiaušinių dėklas;
3 šaldiklio stalčiai;
ledukų šaldymo forma;
ledo grandiklis;
šaldymo elementas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++
(nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 151 kWh.
Triukšmo lygis 38 dBA.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++
(nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 174 kWh.
Triukšmo lygis 35 dBA.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+
(nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 279 kWh.
Triukšmo lygis 35 dBA.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Talpa litrais: šaldytuvo 109, šaldiklio 14.

Talpa litrais: šaldytuvo 173, šaldiklio 14.

Talpa litrais 152/79.

Matmenys
P54×G54,9×A87,3 cm.

Matmenys
P54×G54,9×A121,8 cm.

Matmenys
P54×G55×A157,6 cm.

Butelių vėsinimo funkcija: baigus vėsinti įsijungia garsinis signalas.
Idealu, kai reikia atšaldyti gėrimus stikliniuose buteliuose ar atvėsinti
maisto produktus.
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Įmontuojamieji šaldytuvai su šaldikliais

TINAD

A++

įmontuojamasis šaldytuvas su
šaldikliu

519 €

703.660.53

Įmontuojamieji šaldytuvai

KÖLDGRADER

A++

įmontuojamasis šaldytuvas su
šaldikliu

729 €

003.660.56

ISANDE

A++

įmontuojamasis šaldytuvas su
šaldikliu

749 €

503.778.11

Šaldytuvas-šaldiklis su reguliuojamomis
lentynomis, kad galėtumėte laikyti įvairaus
dydžio indus ir maisto produktus.

Talpus, elektros energiją taupantis šaldytuvas
su automatine atšildymo funkcija ir sumaniai
įrengtu vidumi. Maistas ilgau išliks šviežias.

Talpus, elektros energiją taupantis šaldytuvas
su automatine atšildymo funkcija ir sumaniai
įrengtu vidumi. Maistas ilgau liks šviežias.

Funkcijos

Funkcijos

Funkcijos

A+

įmontuojamasis šaldytuvas

219 €

102.823.77

FROSTIG

DJUPFRYSA

A++

įmontuojamasis šaldytuvas

A++

įmontuojamasis šaldiklis

649 €

279 €

503.660.54

603.422.32

Nedidelis šaldytuvas turintiems mažą virtuvę.
Puiki dera su šaldikliu DJUPFRYSA.

Talpus, elektros energiją taupantis šaldytuvas
su jutikliniu valdymu ir automatinio atšildymo
funkcija. Puikiai dera su šaldikliu FRYSA.

Mažas, taupiai elektros energiją naudojantis
šaldiklis su skaidriais stalčiais puikiai dera su
šaldytuvu SVALNA.

Funkcijos

Funkcijos

Funkcijos

Ventiliatorius

Ventiliatorius

Ventiliatorius

Ventiliatorius

Ventiliatorius

Ventiliatorius

Greito vėsinimo funkcija

Greito vėsinimo funkcija

Greito vėsinimo funkcija

Greito vėsinimo funkcija

Greito vėsinimo funkcija

Greito vėsinimo funkcija

„Atostogų“ režimas

„Atostogų“ režimas

„Atostogų“ režimas

„Atostogų“ režimas

„Atostogų“ režimas

„Atostogų“ režimas

Sistema „No frost“ / automatinis atšildymas

Sistema „No frost“ / automatinis atšildymas

Sistema „No frost“ / automatinis atšildymas

Sistema „No frost“ / automatinis atšildymas

Sistema „No frost“ / automatinis atšildymas

Sistema „No frost“ / automatinis atšildymas

Greito užšaldymo funkcija

Greito užšaldymo funkcija

Greito užšaldymo funkcija

Greito užšaldymo funkcija

Greito užšaldymo funkcija

Greito užšaldymo funkcija

Butelių vėsinimo funkcija

Butelių vėsinimo funkcija

Butelių vėsinimo funkcija

Butelių vėsinimo funkcija

Butelių vėsinimo funkcija

Butelių vėsinimo funkcija

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Neuždarytų durų signalas

Neuždarytų durų signalas

Neuždarytų durų signalas

Neuždarytų durų signalas

Neuždarytų durų signalas

Neuždarytų durų signalas

Padidėjusios temperatūros signalas

Padidėjusios temperatūros signalas

Padidėjusios temperatūros signalas

Padidėjusios temperatūros signalas

Padidėjusios temperatūros signalas

Padidėjusios temperatūros signalas

Rinkinyje
4 reguliuojamos lentynos;
vaisių ir daržovių stalčius;
kiaušinių dėklas;
butelių lentyna;
3 šaldiklio stalčiai;
ledukų šaldymo forma;
ledo grandiklis.

Rinkinyje
4 reguliuojamos lentynos;
2 vaisių ir daržovių stalčiai;
kiaušinių dėklas;
3 šaldiklio stalčiai;
2 ledukų šaldymo forma;
2 šaldymo elementai.

Rinkinyje
4 reguliuojamos lentynos;
2 vaisių ir daržovių stalčiai;
kiaušinių dėklas;
butelių lentyna;
3 šaldiklio stalčiai;
2 ledukų šaldymo formos;
2 šaldymo elementai.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++
(nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 239 kWh.
Triukšmo lygis 35 dBA.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++
(nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 233 kWh.
Triukšmo lygis 39 dBA.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++
(nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 228 kWh.
Triukšmo lygis 39 dBA.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Talpa litrais: šaldytuvo 210, šaldiklio 79.

Talpa litrais: šaldytuvo 207, šaldiklio 60.

Talpa litrais: šaldytuvo 192, šaldiklio 61.

Matmenys
P54×G54,5×A185,7 cm.

Matmenys
P54×G54,9×A188,4 cm.

Matmenys
P54×G54,9×A177,2 cm.
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SVALNA

Įmontuojamieji šaldikliai

Daugiau apie prietaisų funkcijas skaitykite 84 p.

Rinkinyje
4 reguliuojamos lentynos;
vaisių ir daržovių stalčius;
kiaušinių dėklas.

Rinkinyje
5 reguliuojamos lentynos;
2 vaisių ir daržovių stalčiai;
kiaušinių dėklas.

Rinkinyje
4 stalčiai;
ledukų šaldymo forma;
ledo grandiklis.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+
(nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 122 kWh.
Triukšmo lygis 38 dBA.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++
(nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 115 kWh.
Triukšmo lygis 34 dBA.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++
(nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 157 kWh.
Triukšmo lygis 34 dBA.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Talpa litrais 142.

Talpa litrais 314.

Talpa litrais 98.

Matmenys
P54×G54,9×A87,3 cm.

Matmenys
P54×G54,5×A177 cm.

Matmenys
P54×G54,9×A87,3 cm.

Daugiau apie prietaisų funkcijas skaitykite 84 p.
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Įmontuojamieji šaldikliai

FRYSA

A++

įmontuojamasis šaldikliu

749 €

203.660.55

Šaldytuvai ir šaldikliai

Atskirai pastatomi šaldytuvai su šaldikliais

Po stalviršiu montuojami šaldytuvai ir šaldikliai

HUTTRA

A++

įmontuojamasis šaldytuvas su
šaldikliu

329 €

802.823.74

KALLNAT

A++

įmontuojamasis šaldytuvas

319 €

902.822.98

GENOMFRYSA

įmontuojamasis šaldiklis

A+

289 €

902.823.02

TILLREDA
šaldytuvas

LAGAN

A+

A++

šaldytuvas su šaldikliu

99 €

179 €

Baltas. 003.316.70

Baltas. 603.349.63

Talpus, taupiai elektros energiją naudojantis
šaldiklis su jutikliniu valdymu ir automatinio
atšildymo funkcija. Puikiai dera su šaldytuvu
FROSTIG.

Nedidelis šaldytuvas su šaldymo kamera – tai,
ko reikia gyvenant mažuose namuose.

Praktiškas sprendimas gyvenantiems
mažuose namuose – šaldytuvą galima
montuoti po stalviršiu.

Nedidelis šaldiklis – praktiškas sprendimas,
jei gyvenate mažame būste arba reikia
papildomos vietos maistui šaldyti.

Nedidelis šaldytuvas turintiems mažą virtuvę
ir norintiems, kad šalti užkandžiai ir gėrimai
visada būtų po ranka. Tinka ir rūsyje, svečių
ar kitame kambaryje.

Atskirai pastatomas šaldytuvas su šaldymo
kamera, visomis svarbiausiomis funkcijomis
ir keičiamo aukščio lentynomis. Praktiškas
sprendimas turintiems mažą virtuvę.

Funkcijos

Funkcijos

Funkcijos

Funkcijos

Funkcijos

Funkcijos

Ventiliatorius

Ventiliatorius

Ventiliatorius

Ventiliatorius

Ventiliatorius

Ventiliatorius

Greito vėsinimo funkcija

Greito vėsinimo funkcija

Greito vėsinimo funkcija

Greito vėsinimo funkcija

Greito vėsinimo funkcija

Greito vėsinimo funkcija

„Atostogų“ režimas

„Atostogų“ režimas

„Atostogų“ režimas

„Atostogų“ režimas

„Atostogų“ režimas

„Atostogų“ režimas

Sistema „No frost“ / automatinis atšildymas

Sistema „No frost“ / automatinis atšildymas

Sistema „No frost“ / automatinis atšildymas

Sistema „No frost“ / automatinis atšildymas

Sistema „No frost“ / automatinis atšildymas

Sistema „No frost“ / automatinis atšildymas

Greito užšaldymo funkcija

Greito užšaldymo funkcija

Greito užšaldymo funkcija

Greito užšaldymo funkcija

Greito užšaldymo funkcija

Greito užšaldymo funkcija

Butelių vėsinimo funkcija

Butelių vėsinimo funkcija

Butelių vėsinimo funkcija

Butelių vėsinimo funkcija

Butelių vėsinimo funkcija

Butelių vėsinimo funkcija

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Neuždarytų durų signalas

Neuždarytų durų signalas

Neuždarytų durų signalas

Neuždarytų durų signalas

Neuždarytų durų signalas

Neuždarytų durų signalas

Padidėjusios temperatūros signalas

Padidėjusios temperatūros signalas

Padidėjusios temperatūros signalas

Padidėjusios temperatūros signalas

Padidėjusios temperatūros signalas

Padidėjusios temperatūros signalas

Rinkinyje
6 stalčiai;
2 šaldiklio stalčių priekiniai skydeliai;
ledukų šaldymo forma;
šaldymo elementas.

Rinkinyje
2 reguliuojamos lentynos;
2 vaisių ir daržovių stalčiai;
kiaušinių dėklas;
ledukų šaldymo forma;
ledo grandiklis.

Rinkinyje
3 reguliuojamos lentynos;
2 vaisių ir daržovių stalčiai;
kiaušinių dėklas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++
(nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 237 kWh.
Triukšmo lygis 38 dBA.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++
(nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 141 kWh.
Triukšmo lygis 38 dBA.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++
(nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 94 kWh.
Triukšmo lygis 37 dBA.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Talpa litrais 210.

Talpa litrais 108/18.

Talpa litrais 144.

Matmenys
P54×G54,5×A177 cm.

Matmenys
P59,6×G54,5×A81,5 cm.

Matmenys
P59,6×G54,5×A81,5 cm.
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Rinkinyje
3 šaldiklio stalčiai;
ledukų šaldymo forma;
ledo grandiklis;
šaldymo elementas.

Rinkinyje
Vielinė lentyna;
padėklas tirpsmo vandeniui.

Rinkinyje
2 reguliuojamos lentynos;
vaisių ir daržovių stalčius;
ledo grandiklis.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+
(nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 185 kWh.
Triukšmo lygis 38 dBA.
Aušalas R600a.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+
(nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 105 kWh.
Triukšmo lygis 42 dBA.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++
(nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 136 kWh.
Triukšmo lygis 39 dBA.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Talpa litrais 91.

Talpa litrais 45

Talpa litrais: šaldytuvo 97, šaldiklio 16.

Matmenys
P59,6×G54,5×A81,5 cm.

Matmenys
P47,2×G45×A49,2 cm.

Matmenys
P55×G57×A84,5 cm.

Daugiau apie prietaisų funkcijas skaitykite 84 p.
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Šaldytuvai ir šaldikliai

Atskirai pastatomi šaldytuvai su šaldikliais

LAGAN

A+

šaldytuvas su šaldikliu

319 €

Baltas. 102.823.63

KYLIG

A++

šaldytuvas su šaldikliu

469 €

Nerūdijantis plienas. 502.823.56

KYLSLAGEN

A+++

šaldytuvas su šaldikliu

659 €

Nerūdijantis plienas. 203.127.60

Paprasta:
pamatyti,
pasiekti,
pamėgti.
Funkcionaliai įrengtas vidus ir
ventiliatorius, tolygiai paskirstantis
šaltą orą, ir daug kitų privalumų.

Atskirai pastatomas šaldytuvas su šaldikliu ir
pagrindinėmis funkcijomis. Stalčiai skaidrūs,
todėl gerai matyti, kas juose laikoma, o
lentynas galima perkelti, kad tilptų įvairūs
produktai.

Šaldytuvas-šaldiklis su automatine atšildymo
bei kitomis svarbiomis funkcijomis ir
sumaniai įrengtu vidumi padės išlaikyti
maisto produktus šviežius ilgiau.

Elektros energiją taupantis šaldytuvas su
šaldikliu yra idealus pasirinkimas, jei norite
būti draugiški aplinkai ir savo kišenei.
Praktiškas, su automatine atšildymo ir kitomis
sumaniomis funkcijomis. Maistas ilgiau išliks
šviežias.

Funkcijos

Funkcijos

Funkcijos

Ventiliatorius

Ventiliatorius

Ventiliatorius

Greito vėsinimo funkcija

Greito vėsinimo funkcija

Greito vėsinimo funkcija

„Atostogų“ režimas

„Atostogų“ režimas

„Atostogų“ režimas

Sistema „No frost“ / automatinis atšildymas

Sistema „No frost“ / automatinis atšildymas

Sistema „No frost“ / automatinis atšildymas

Greito užšaldymo funkcija

Greito užšaldymo funkcija

Greito užšaldymo funkcija

Butelių vėsinimo funkcija

Butelių vėsinimo funkcija

Butelių vėsinimo funkcija

LED apšvietimas

LED apšvietimas

LED apšvietimas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Jutiklinis valdymas

Neuždarytų durų signalas

Neuždarytų durų signalas

Neuždarytų durų signalas

Padidėjusios temperatūros signalas

Padidėjusios temperatūros signalas

Padidėjusios temperatūros signalas

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Danga nuo pirštų atspaudų

Rinkinyje
3 reguliuojamos lentynos;
2 vaisių ir daržovių stalčiai;
kiaušinių dėklas;
3 šaldiklio stalčiai;
ledukų šaldymo forma;
ledo grandiklis.

Rinkinyje
3 reguliuojamos lentynos;
2 vaisių ir daržovių stalčiai;
kiaušinių dėklas;
butelių lentyna;
3 šaldiklio stalčiai;
ledukų šaldymo forma;
2 šaldymo elementai.

Rinkinyje
3 reguliuojamos lentynos;
vaisių ir daržovių stalčius;
kiaušinių dėklas;
butelių lentyna;
3 šaldiklio stalčiai;
ledukų šaldymo forma;
2 šaldymo elementai.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+
(nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 294 kWh.
Triukšmo lygis 40 dBA.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++
(nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 239 kWh.
Triukšmo lygis 43 dBA.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+++
(nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 159 kWh.
Triukšmo lygis 43 dBA.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Talpa litrais: šaldytuvo 194, šaldiklio 109.

Talpa litrais: šaldytuvo 220, šaldiklio 91.

Talpa litrais: šaldytuvo 220, šaldiklio 91.

Matmenys
P59,5×G64,2×A174,5 cm.

Matmenys
P59,5×G67,7×A184,5 cm.

Matmenys
P59,5×G67,7×A184,5 cm.
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KYLIG
šaldytuvas su šaldikliu, A++
Nerūdijantis plienas.
502.823.56

469 €
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Indaplovės
Plaunant indus indaplovėje vandens sunaudojama mažiau, nei
plaunant juos rankomis, kaip ir elektros. Be to, taip higieniškiau.
Norime padėti jums taupyti ir gyventi tvariau, todėl visos mūsų
indaplovės yra nuo A+ iki A+++ klasės ir ypač talpios.
IKEA įmontuojamąsias indaploves galima paslėpti už durelių, taigi
ieškant tinkamos, nereikės sukti galvos, ar ji derės prie interjero, ir
galėsite visą dėmesį skirti funkcionalumui.

Kaip išsirinkti indaplovę?
01

02

Pagalvokite, kiek vietos galite skirti
indaplovei, ir rinkitės pagal patalpos ir
savo šeimos dydį. Galime pasiūlyti įvairių
matmenų ir talpos indaplovių.

Apsvarstykite, kokios indaplovės
funkcijos jums svarbiausios. Galbūt
praverstų didelė su 3 stalčiais? Tokioje
tilps daugiau nešvarių indų, o virtuvė
visada bus tvarkinga.

Tvarus pasirinkimas
dB

30

40

50

Galite taupyti neįdėdami pastangų ir mėgautis maistu
bei poilsiu, visą purviną darbą palikę indaplovei.
Ji naudoja kur kas mažiau vandens, nei jo išleidžiama
plaunant rankomis, taupo elektros energiją. Kas
svarbiausia, turėsite daugiau laiko sau, gyvensite
tvariau ir patogiau.

60<

Triukšmo lygis
Buitinių prietaisų skleidžiamo garso
stiprumas matuojamas decibelais (dB).
Taip pat ir IKEA buitinės technikos.
Kalbant apie indaploves, įtakos jų
skleidžiamam garso stiprumui gali
turėti montavimo būdas. Taip pat jis

5
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priklauso nuo jūsų pasirinktos veikimo
programos. Kiekvienos indaplovės
skleidžiamas triukšmo lygis nurodomas
kartu su kita technine informacija, kad
galėtumėte jas palyginti ir išsirinkti
tinkamiausią.

Patarimai
Buitinei technikai, išskyrus
prietaisus TILLREDA ir LAGAN,
taikome 5–erių metų garantiją.

Ar žinote, kad visos mūsų indaplovės –
įmontuojamosios? Paslėptos už derančio fasado, jos
darniai įsilies į interjerą.

Ar žinote, kad džiovindami indus galite sutaupyti
elektros? Vadiname tai „Auto Open“ – funkcija,
kuri įsijungia baigiantis plovimo programai ir
automatiškai atidaro indaplovės duris, kad indai
išdžiūtų greičiau. Gudru, tiesa?
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Indaplovės

Indaplovės

Svarbiausios funkcijos

IKEA indaplovės padeda taupyti vandenį, o indai, nepaisant mažesnio
sunaudojamo vandens kiekio, spindi švara.

Indaplovės montuojamos tarp virtuvinių spintelių su derančiu
fasadu, todėl nereikia rinktis tinkančios prie baldų ir virtuvės interjero.

Kai indaplovė įjungta, viso veikimo metu ant grindų matomas šviesos
signalas.

Ant grindų įsižiebia šviečiantis laikrodis, rodantis, kiek laiko liko iki
indaplovės programos pabaigos.

Turime ką pasiūlyti skirtingiems poreikiams ir įvairių dydžių virtuvėms.
Galite rinktis indaplovę pagal dydį: 45 cm arba 60 cm pločio su 2 arba 3
stalčiais. Tos, kurios trijų stalčių – ypač talpios.

Reguliuojamą stalčių lengva pritaikyti įvairaus dydžio indams.

Su programos paleidimo atidėjimo funkcija galėsite įjungti indaplovę
kada panorėję ir atidėti paleidimą iki 24 valandų.

Šviesos diodų LED apšvietimas suteikia jaukumo ir leidžia patogiai
sudėti bei ištraukti indus.

Veikimo programos

Stikliniai indai nenukentės, nes indaplovėse yra taurių laikikliai ir
plastikiniai antgaliai, kurie sumažina dūžių tikimybę iki minimumo.
Stalo įrankiai specialiame krepšelyje išplaunami geriau, o juos sudėti ir
ištraukti – patogiau.
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Baigiantis plovimo programai įsijungia funkcija „Auto Open“:
automatiškai atidaromos durys, kad indai greičiau išdžiūtų.

Kitos programos

AUTO
Tinka visų tipų indams plauti: lėkštėms,
puodams, keptuvėms, stalo įrankiams.

ĮPRASTAS PLOVIMAS
Tinka indams ir stalo įrankiams plauti.

DRY PLUS
Daugiau karščio per paskutinį indų
džiovinimo ciklą.

EKO
Tvaresnis, dar labiau vandenį taupantis
pasirinkimas. Tinka indams ir stalo įrankiams
plauti.

NAKTINIS REŽIMAS
Veikia ypač tyliai, todėl tinka atviro plano
namuose arba kai šalia stovi valgomojo
stalas. Tinka indams ir stalo įrankiams plauti.

EXTRA HYGIENE
Bent apie 10 minučių trunkantis skalavimas
karštesniu, nei įprasta, vandeniu (70 °C).
Dezinfekuoja, užtikrina geresnį rezultatą.

GREITASIS PLOVIMAS
Skubantiems arba turintiems daug ir dažnai
naudojamų indų.

STIKLO TAURIŲ PROGRAMA
Tinka lengvai dūžtantiems, stikliniams ne itin
nešvariems indams plauti.

INTENSYVUSIS PLOVIMAS
Tinka itin nešvariems visų tipų indams
plauti: lėkštėms, puodams, keptuvėms, stalo
įrankiams.

PIRMINIS PLOVIMAS
Ši programa skirta itin nešvariems indams
plauti.
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Indaplovės

Indaplovės

Apžvalga

Įmontuojamosios indaplovės

MEDELSTOR

A+

įmontuojamoji indaplovė

Indaplovės

329 €

203.857.99

MEDELSTOR A+
Talpa – 9 indų komplektai.
Plotis 45 cm

SKINANDE A++
Talpa – 13 indų komplektų.
Plotis 60 cm

LAGAN A+
Talpa – 13 indų komplektų.
Plotis 60 cm

RENODLAD A+++
Talpa – 13 indų komplektų.
Plotis 60 cm

Baldinio fasado tvirtinimo profiliai
VÅGLIG. Pritvirtinus baldinį fasadą
prie indaplovės durelių naudojant
profilius VÅGLIG, ji neišsiskirs virtuvės
interjere, baldų komplektas atrodys
vientisas.
503.086.05
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12 €

903.934.37

A

įmontuojamoji indaplovė

279 €

803.857.96

HYGIENISK A+++
Talpa – 15 indų komplektų.
Plotis 60 cm

Nėra didelė, tačiau pasižymi keliomis, ruošą palengvinančiomis,
funkcijomis. Puikus pasirinkimas, jei virtuvė maža.

Indaplovė, kuria galima pasitikėti – pagelbės kiekvieną dieną.

Funkcijos

Funkcijos

Garsinis signalas

Garsinis signalas

Šviesos signalas ant grindų

Šviesos signalas ant grindų

Šviečiantis laikrodis ant grindų

Šviečiantis laikrodis ant grindų

Reguliuojamas viršutinis stalčius

Reguliuojamas viršutinis stalčius

Paleidimo atidėjimas iki 24 val.

Paleidimo atidėjimas iki 24 val.

Paleidimo atidėjimas 3, 6 ar 9 val.

Paleidimo atidėjimas 3, 6 ar 9 val.

Vandens išjungimo sistema

Vandens išjungimo sistema

Vidinis LED apšvietimas

Vidinis LED apšvietimas

Automatinis durų atidarymas

Automatinis durų atidarymas

Ištraukiamas stalo įrankių dėklas

Ištraukiamas stalo įrankių dėklas
Plovimo programos

Auto

Auto

Įprastas plovimas

Įprastas plovimas

EKO

EKO

Intensyvusis plovimas

Intensyvusis plovimas

Greitasis plovimas

Greitasis plovimas

Stiklo taurių programa

Stiklo taurių programa

Pirminis plovimas

Pirminis plovimas

Naktinis režimas

Naktinis režimas

Kitos plovimo programos

Slankieji lankstai įmontuojamajai
indaplovei BEHJÄLPLIG. Naudokite
durelėms įrengti. Tinka įvairioms
indaplovėms.

A+

RENGÖRA A+
Talpa – 13 indų komplektų.
Plotis 60 cm

Plovimo programos

Indaplovių priedai

LAGAN

Kitos plovimo programos

DryPlus

DryPlus

ExtraHygiene

ExtraHygiene

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 222 kWh.
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus – 0,789 kWh/standartinis ciklas,
eko programa.
Vandens suvartojimas: 9.5 l/standartinis ciklas, eko programa.
Triukšmo lygis 47 dBA.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 290 kWh.
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 1,02 kWh/standartinis ciklas,
eko programa.
Vandens suvartojimas: 15 l/standartinis ciklas, eko programa.
Triukšmo lygis 52 dBA.

Montavimas
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Montavimas
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Talpa – 9 indų komplektai.

Talpa – 13 indų komplektų.

Matmenys
P44,6×G55,5×A81,8 cm.

Matmenys
P59,6×G55,5×A81,8 cm.

39 €

Daugiau apie prietaisų funkcijas skaitykite 94 p.

97

Indaplovės

Indaplovės

Įmontuojamosios indaplovės

RENGÖRA

A+

įmontuojamoji indaplovė

349 €

703.858.34

SKINANDE

A++

įmontuojamoji indaplovė

399 €

003.858.37

RENODLAD

A+++

įmontuojamoji indaplovė

519 €

803.520.36

HYGIENISK

A+++

įmontuojamoji indaplovė

659 €

303.319.37

Daugiau nereikės plauti didelių lėkščių ir aukštų taurių ar stiklinių
rankomis, nes viršutinis indaplovės stalčius yra reguliuojamo
aukščio. Tai reiškia, kad galėsite pritaikyti jį pagal indus. Dar vienas
būdas palengvinti buitį!

Ši indaplovė taupo ne tik elektros energiją ir vandenį, bet ir jūsų
laiką, praleistą virtuvėje. Daugybė funkcijų ir veikimo programų
pravers plaunant įvairių rūšių indus.

Elektros energiją ir vandenį taupanti indaplovė pasižymi visomis
svarbiausiomis funkcijomis, kurios gali palengvinti jūsų buitį. Veikia
tyliai, todėl puikiai tinka atviro plano namuose.

Talpi, elektros energiją ir vandenį taupanti indaplovė pasižymi
visomis svarbiausiomis funkcijomis, kurios gali palengvinti jūsų buitį.
Veikia taip tyliai, kad netrukdys, net jei virtuvėje praleidžiate labai
daug laiko.

Funkcijos

Funkcijos

Funkcijos

Funkcijos

Garsinis signalas

Garsinis signalas

Garsinis signalas

Garsinis signalas

Šviesos signalas ant grindų

Šviesos signalas ant grindų

Šviesos signalas ant grindų

Šviesos signalas ant grindų

Šviečiantis laikrodis ant grindų

Šviečiantis laikrodis ant grindų

Šviečiantis laikrodis ant grindų

Šviečiantis laikrodis ant grindų

Reguliuojamas viršutinis stalčius

Reguliuojamas viršutinis stalčius

Reguliuojamas viršutinis stalčius

Reguliuojamas viršutinis stalčius

Paleidimo atidėjimas iki 24 val.

Paleidimo atidėjimas iki 24 val.

Paleidimo atidėjimas iki 24 val.

Paleidimo atidėjimas iki 24 val.

Paleidimo atidėjimas 3, 6 ar 9 val.

Paleidimo atidėjimas 3, 6 ar 9 val.

Paleidimo atidėjimas 3, 6 ar 9 val.

Paleidimo atidėjimas 3, 6 ar 9 val.

Vandens išjungimo sistema

Vandens išjungimo sistema

Vandens išjungimo sistema

Vandens išjungimo sistema

Vidinis LED apšvietimas

Vidinis LED apšvietimas

Vidinis LED apšvietimas

Vidinis LED apšvietimas

Automatinis durų atidarymas

Automatinis durų atidarymas

Automatinis durų atidarymas

Automatinis durų atidarymas

Ištraukiamas stalo įrankių dėklas

Ištraukiamas stalo įrankių dėklas

Ištraukiamas stalo įrankių dėklas

Plovimo programos

Plovimo programos

Plovimo programos

Ištraukiamas stalo įrankių dėklas
Plovimo programos

Auto

Auto

Auto

Auto

Įprastas plovimas

Įprastas plovimas

Įprastas plovimas

Įprastas plovimas

EKO

EKO

EKO

EKO

Intensyvusis plovimas

Intensyvusis plovimas

Intensyvusis plovimas

Intensyvusis plovimas

Greitasis plovimas

Greitasis plovimas

Greitasis plovimas

Greitasis plovimas

Stiklo taurių programa

Stiklo taurių programa

Stiklo taurių programa

Stiklo taurių programa

Pirminis plovimas

Pirminis plovimas

Pirminis plovimas

Pirminis plovimas

Naktinis režimas

Naktinis režimas

Naktinis režimas (42 dB)

Naktinis režimas (40 dB)

Kitos plovimo programos

Kitos plovimo programos

Kitos plovimo programos

Kitos plovimo programos

DryPlus

DryPlus

DryPlus

DryPlus

ExtraHygiene

ExtraHygiene

ExtraHygiene

ExtraHygiene

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 295 kWh.
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 1,05 kWh/standartinis ciklas,
eko programa.
Vandens suvartojimas: 12 l/standartinis ciklas, eko programa.
Triukšmo lygis 47 dBA.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++ (nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 262 kWh.
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 0,932 kWh/standartinis ciklas,
eko programa.
Vandens suvartojimas: 9,9 l/standartinis ciklas, eko programa.
Triukšmo lygis 45 dBA.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+++ (nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 234 kWh.
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 0,832 kWh/standartinis ciklas,
eko programa.
Vandens suvartojimas: 10,5 l/standartinis ciklas, eko programa.
Triukšmo lygis 44 dBA.

Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+++ (nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 241 kWh.
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus 0,857 kWh/standartinis ciklas,
eko programa.
Vandens suvartojimas: 11 l/standartinis ciklas, eko programa.
Triukšmo lygis 42 dBA.

Montavimas
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Montavimas
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Montavimas
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Montavimas
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas
Rinkinyje yra maitinimo laidas.

Talpa – 13 indų komplektų.

Talpa – 13 indų komplektų.

Talpa – 13 indų komplektų.

Talpa – 15 indų komplektų.

Matmenys
P59,6×G55,5×A81,8 cm.

Matmenys
P59,6×G55,5×A81,8 cm.

Matmenys
P59,6×G55×A81,8 cm.

Matmenys
P59,6×G55×A81,8 cm.

98

Daugiau apie prietaisų funkcijas skaitykite 94 p.

Daugiau apie prietaisų funkcijas skaitykite 94 p.
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Įmontuojamoji skalbyklė

TVÄTTAD

A+++

įmontuojamoji skalbyklė

549 €

704.334.44

Skalbyklė
Rinkdamiesi IKEA skalbyklę galite būti ramūs – jūsų drabužiai ir
kiti medžiaginiai gaminiai (net pasiūti iš lepių audinių) bus švariai
ir saugiai skalbiami. Ja lengva naudotis, ji pasižymi įvairiausiomis
veikimo programomis, tad skalbimas nekels jokių rūpesčių.
Be to, įmontuojamoji skalbyklė puikiai derės jūsų interjere – tereikės
priderinti dureles.

Talpioji skalbyklė pasveria, kiek skalbinių įdėta į
būgną ir pagal tai sureguliuoja vandens kiekį bei
skalbimo trukmę. Garų ir kitos funkcijos palengvins
įvairių tekstilės gaminių priežiūrą.
Funkcijos
• Įprastos skalbimo programos: medvilnės EKO, sintetinių
audinių, delikačių skalbinių, sporto drabužių ir kitos.
• Specialiosios skalbimo programos: vilnos, džinsų,
skalbimas rankomis, garais.
• Skalbyklė pasveria, kiek skalbinių įdėta į būgną ir pagal
tai sureguliuoja vandens kiekį bei skalbimo trukmę.
Taip ji taupo elektros energiją ir veikia kaip įmanoma
ekonomiškiau.

Patarimai
Ar žinote, kad skalbyklė pasveria, kiek
skalbinių įdėta į būgną ir pagal tai
sureguliuoja vandens kiekį bei skalbimo
trukmę? Taip ji taupo elektros energiją ir
veikia kaip įmanoma ekonomiškiau.

• Garų funkcija: švelniai, bet greitai atgaivinsite ir išlyginsite
skalbinius.
• Specialaus dizaino būgnas labiau tausoja skalbinius, jie
geriau išlaiko formą, o skalbimo kokybė išlieka puiki.
• Putojimo kontrolė: jei skalbyklėje per daug skalbimo
priemonės, ji automatiškai įjungia papildomus skalavimo
ciklus.
• Visiškai įmontuojama: paslepiama už virtuvės spintelių
durelių, todėl išgaunamas vientisumo įspūdis.
Techninė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+++ (nuo D iki A+++).
Suvartojamos el. energijos kiekis per metus apie 196 kWh.
Suvartojamo vandens kiekis per metus apie 10,999 l.
Apsukos: 800, 1200, 1400 aps./min.

5

Montavimas
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Buitinei technikai, išskyrus
prietaisus TILLREDA ir LAGAN,
taikome 5–erių metų garantiją.

Talpa
Iki 8 kg skalbinių.
Matmenys
P59,6×G54,4×A82 cm.
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Garantija

Paslaugos

Buitinės technikos garantija

5

Kiek laiko galioja ši garantija?
Ji galioja penkerius (5) metus nuo prekės įsigijimo
IKEA’oje dienos. Buitinei technikai LAGAN ir TILLREDA
taikoma dvejų (2) metų garantija nuo įsigijimo
dienos. Garantija galioja tik pateikus prekės pirkimo
įrodymą – kasos kvitą. Jei garantinio laikotarpio metu
atliekami garantinio aptarnavimo darbai, technikai ir
naujoms dalims suteikta garantija nepratęsiama.

Kam taikoma ši garantija?
Ji taikoma bet kokiam buitinės technikos gedimui, atsiradusiam dėl
nekokybiškos konstrukcijos ir (ar) medžiagų nuo pirkinio įsigijimo
IKEA’oje datos. Ši garantija taikoma tik namuose naudojamoms
prekėms. Išimtys nurodomos skyriuje „Kam ši garantija netaikoma?“.
Kokiai buitinei technikai taikoma ši garantija?
Penkerių metų (5) garantija taikoma visai namuose naudojamai buitinei
technikai ir apima jos medžiagų bei gamybos defektus.

Bendrieji teisiniai reikalavimai
Ši garantija suteikia jums tam tikrų papildomų teisių, kurios jokiais
atvejais neriboja vartotojų teisių pagal jūsų šalies įstatymus.
Konsultacija prieš perkant
Kilus klausimų apie buitinę techniką, kreipkitės į IKEA Pirkėjų
aptarnavimo skyriaus darbuotojus, ieškokite informacijos interneto
svetainėje www.IKEA.lt.

Paslaugos
Galite nuspręsti, kuriuos darbus norite daryti
patys, o kuriuos mieliau paliktumėte mums.
Čia matote keletą iš mūsų siūlomų paslaugų bei jų
kainas. Pasinaudojus jomis įsirengti naują virtuvę
bus daug paprasčiau. Daugiau mūsų paslaugų
internete www.IKEA.lt/paslaugos.

Prekių pristatymas
Atvešime jūsų pirkinius į namus arba biurą.
Paslaugos kaina nuo 19,90 €

Kokiai buitinei technikai nesuteikiama ši garantija?
Buitinei technikai LAGAN ir TILLREDA, kurioms taikoma dvejų (2) metų
garantija nuo jos įsigijimo dienos.
Kaip IKEA sprendžia garantinius klausimus?
IKEA įvertina prekės būklę ir sprendžia, ar taikytinos garantinės sąlygos.
Tada gali būti šalinami prekės defektai arba ji keičiama tokia pačia arba
panašia preke. Tokiais atvejais IKEA savo sąskaita taiso, tiekia ir keičia
atsargines dalis, siunčia specialistus, jei nėra kliūčių pasiekti prekės
buvimo vietą nepatiriant papildomų išlaidų. Šios sąlygos netaikomos,
kai darbai atliekami be IKEA leidimo. Visos pakeistos nekokybiškos
detalės tampa IKEA nuosavybe. Jei IKEA’oje nebeparduodama tam
tikra prekė, ji keičiama savo savybėmis artimiausia preke. Tokiu atveju
IKEA sprendžia, kokia prekė yra tinkamiausia keitimui. Be šių sąlygų,
taip pat taikomi ES direktyvoje 99/44/EB ir šalies įstatymuose nustatyti
reikalavimai.
Kas atliks garantinio aptarnavimo darbus?
Paslaugas teikia IKEA aptarnavimo paslaugų teikėjas arba įgaliotųjų
serviso partnerių tinklas.
Kam ši garantija netaikoma?
• Tyčia ar dėl nerūpestingumo atsiradusiam gedimui, gedimui
dėl buitinės technikos naudojimo ne pagal instrukciją, netinkamo
montavimo ir (ar) įrengimo, prijungimo prie netinkamo energijos
šaltinio, žalai dėl cheminės ar elektrocheminės reakcijos, rūdžių,
korozijos ar vandens padarytai žalai, taip pat gedimui, kurį sukėlė labai
kietas vanduo, gedimui dėl netinkamų aplinkos sąlygų;
• sunaudojamoms dalims, pavyzdžiui, baterijoms ir lemputėms;
• nefunkcionalioms ir dekoratyvioms dalims, kurios nedaro įtakos
normaliam buitinės technikos veikimui, jų apgadinimo atveju
(įbrėžimams ar pan.) ir pasikeitus spalvai; • į buitinę techniką patekusių
svetimkūnių sukeltam gedimui, taip pat filtrų ir vandens įleidimo /
išleidimo sistemų bei ploviklių skyrelių atkimšimui ir valymui;
• toliau išvardintų dalių apgadinimui: stiklo keramikos papuošimų, indų
ir įrankių, vandens įleidimo / išleidimo vamzdžių, tarpiklių, lempučių
ir jų dangtelių, ekranų, rankenėlių, korpusų ir jų dalių, jei šių dalių
defektai nėra gamykliniai; • atvejams, kai specialistui apsilankius
nenustatomi jokie pažeidimai; • remonto darbams, atliktiems ne mūsų
techninio aptarnavimo paslaugas teikiančių atstovų ir (ar) įgaliotų jų
partnerių, arba atliktiems naudojant neoriginalias detales;
• gedimui dėl netinkamo, ne pagal specifikaciją atlikto buitinės
technikos montavimo, įrengimo ir pan.; • jei buitinė technika
naudota ne namuose, t. y. profesionaliai veiklai vykdyti; • gabenant
atsiradusiems defektams. Jei pirkėjas pats gabena buitinę techniką
į namus ar kitu adresu, IKEA neatsako už jokius gabenimo metu
galinčius atsirasti defektus. Tačiau jei prekę pirkėjui į namus pristato
IKEA, atsiradusius prekės defektus ištaisys arba padengs IKEA (tačiau
tai nebus garantijos objektas). Norėdami kreiptis dėl šios paskutinės
sąlygos, susisiekite su IKEA Pirkėjų aptarnavimo skyriaus darbuotojais
el. paštu info@ikea.lt; • garantija taip pat netaikoma išlaidoms už
IKEA buitinės technikos montavimo darbus. Apribojimai netaikomi
darbams, kuriuos tinkamai ir kokybiškai atlieka kvalifikuoti specialistai,
naudodami originalias detales, kai buitinę techniką reikia pritaikyti
pagal techninės saugos reikalavimus, galiojančius kitose Europos
Sąjungos šalyse.
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Virtuvės planavimo programa

Virtuvės planavimas

Naudodamiesi nemokama planavimo programa, galėsite
neišeidami iš namų susiprojektuoti virtuvę. Programoje matysite 3D vaizdą, prekių kainas, rasite daug naudingų funkcijų.
Projektą ir pirkinių sąrašą galėsite atsispausdinti namuose
arba išsaugoti savo paskyroje www.IKEA.lt, kad atvykus į IKEA
būtų patogu pasitarti su darbuotojais bei apsipirkti.
Daugiau informacijos www.IKEA.lt.

Nebūtina nemiegoti naktimis, kad suplanuotumėte virtuvę,
kokios norite – mūsų Virtuvių skyriaus darbuotojai mielai
pagelbės.
Nemokamai

Daugiau naudingos informacijos

Naujos
IKEA virtuvės
montavimas

Gidas
perkantiems
IKEA virtuvę
®

IKEA
virtuvės
®

Jūsų naujoji
IKEA virtuvė
nuo

Jei planuojate įsigyti virtuvės sistemą
METOD ar kitą virtuvinių baldų
komplektą, šiame pirkėjo gide rasite
visą informaciją apie prekes, įskaitant
jų kainas, padėsiančią įsirengti
svajonių virtuvę.

MONTAVIMO
GIDAS
Šiame gide rasite naudingų patarimų
ir aprašymų, kurie padės žingsnis po
žingsnio sumontuoti virtuvę patiems.

iki

Vadovaudamiesi šia instrukcija,
lengvai įveiksite visus žingsnius
naujosios IKEA virtuvės link: nuo
stiliaus pasirinkimo, patalpos
matavimo iki baldų planavimo,
užsakymo ir įrengimo.

1

Pirkėjo gidas

Planavimo gidas

Montavimo gidas

Išsamesnė informacija apie virtuvines prekes:
funkcijų aprašymai, dydžiai, kainos ir kiti
naudingi dalykai. Rasite elektroninį interneto
svetainėje www.IKEA.lt.

Praktiški patarimai, kaip išmatuoti virtuvės
patalpą, užsisakyti baldų komplektą, jį įrengti,
ir dar daugiau. Rasite prekybos vietose arba
elektroninį interneto svetainėje www.IKEA.lt.

Praktiški patarimai, kaip greičiau ir lengviau
įsirengti virtuvę. Rasite prekybos vietose arba
elektroninį interneto svetainėje www.IKEA.lt.
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