
Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti: kreipkitės į darbuotojus arba patikrinkite prekių likutį 
internete www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje ar IKEA interneto svetainėje.  
Visus baldus reikia surinkti.

Kokybė, apgalvotas dizainas ir dėmesys detalėms 
Miegamojo baldai NORDLI pasižymi aukšta kokybe ir moderniu 
dizainu. Projektuojant šią kolekciją, labai daug dėmesio buvo 
skiriama baldų funkcionalumui, todėl visi jie yra savaip praktiški: 
naktinės spintelės yra su laidų tvarkyklėmis, stalčiai su stabdikliais, 
lovos su stalčiais, kad būtų kur sudėti patalynę ar kitus daiktus, o 
puikiąsias komodas lengva pritaikyti įvairaus dydžio kambariuose, 
prieškambariuose ar netgi biuruose.

PIRKĖJO GIDAS

Dizaineris
Ola Wihlborg

Priežiūra
Valykite drėgna šluoste.  
Jei reikia, naudokite švelnų ploviklį.
Nusausinkite švaria, sausa šluoste.

DĖMESIO!
NEPRITVIRTINUS
GALI NUVIRSTI!
Prie sienos nepritvirtinti baldai 
gali nuvirsti. Pritvirtinkite juos 
naudodami su baldais gautus 
laikiklius.            

NORDLI
miegamojo baldai
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Jei jums reikalingo sienų tipo šiame sąraše nėra arba kilo klausimų, kreipkitės į artimiausios tvirtinimo detalių parduotuvės darbuotojus.

Sieninio tvirtinimo instrukcija

Visi norime jaustis saugūs namuose ir apsaugoti nuo galimų 
nelaimių vaikus. Kartu galime pasirūpinti savo ir mažųjų 
saugumu – reikia tik trupučio pastangų.

• Naudokite kartu su baldais gautus tvirtinimo laikiklius ir 
pagal namų sienų tipą parinktus varžtus bei kitas tvirtinimo 
detales. Pasitarkite su specialistais, jei reikia.

• Niekada nelaikykite televizoriaus ar kitų sunkių daiktų ant 
komodos ir visų, tam neskirtų, baldų.

• Sunkius daiktus laikykite apatiniuose stalčiuose.
• Neleiskite vaikams lipti ant atidarytų stalčių, atvirų lentynų 

ir kitaip karstytis ant baldų.

Sienų tipas: gipso kartono sienos su 
medinėmis sijomis.

Tvirtinimo detalės: varžtą įsukite į siją. 
Pavyzdžiui, 5 mm medvaržtį iš IKEA varžtų 
ir kaiščių rinkinio FIXA.

Sienų tipas: gipso kartono sienos be 
medinių sijų.

Tvirtinimo detalės: įtaisykite sienoje 
kaištį ir įsukite į jį varžtą. Pvz., 8 mm kaištį 
iš IKEA varžtų ir kaiščių rinkinio FIXA.

Sienų tipas: mūrinės sienos.

Tvirtinimo detalės, jei siena ištisinė: 
įtaisykite sienoje kaištį ir įsukite į jį varžtą. 
Pvz., 8 mm kaištį iš IKEA varžtų ir kaiščių 
rinkinio FIXA.

Tvirtinimo detalės, jei siena 
tuščiavidurė: naudokite varžtus su 
sparneliais.
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NORDLI lovos rėmas su stalčiais, baltas. Lovos lentjuosčių 
pagrindas įskaičiuotas į kainą (centrinė sija SKORVA 
nereikalinga).

P140×I202 cm 403.498.47 299 €
P160×I202 cm 003.498.49 329 €

Lovos rėmas ir kitos prekės

PRIEDAI

LANGESUND veidrodis, Ø 50 cm.

Balta 602.886.83 34,99 €

SALTRÖD veidrodis, P50×A68 cm.

Geltona 802.970.02 29 €

VIKANES durys.

Balta

P50×A195 cm 703.115.60 50 €

P50×A229 cm 503.115.61 55 €

NISSEDAL veidrodis.

Balta

P65×A65 cm 203.203.12 25 €

P40×A150 cm 303.203.16 29 €

P65×A150 cm 103.203.17 49 €

Juoda
P65×A65 cm 503.203.20 25 €
P40×A150 cm 303.203.21 29 €
P65×A150 cm 703.203.19 49 €

Baltai beicuoto ąžuolo raštas

P65×A65 cm 603.908.74 25 €

P40×A150 cm 803.908.68 29 €

P65×A150 cm 203.908.71 49 €

* Šį baldą būtina pritvirtinti prie sienos specialiais laikikliais, kuriuos gausite kartu su baldu, kad nenuvirstų.
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DĖMESIO! NEPRITVIRTINTAS BALDAS GALI NUVIRSTI
Prie sienos nepritvirtintas baldas gali nuvirsti. Pritvirtinkite 
baldus prie sienos naudodami kartu su baldais gautus laikiklius. 
Primename, kad rekomenduojamas didžiausias komodų 
NORDLI aukštis yra 145 cm.

Galite rinktis iš mūsų siūlomų derinių arba sugalvoti savo. 
Dalį mūsų sugalvotų pavyzdžių rasite šiame pirkėjo gide, o 
daugiau – interneto svetainėje www.IKEA.lt. 

Jei projektuosite komodą patys, atlikite du paprastus žingsnius. 
Pirma, pasirinkite baldo plotį. Komodos NORDLI viršus ir 
pagrindas parduodami kartu ir yra 40, 80, 120 arba 160 cm 
pločio. Tarp jų įstatomi stalčiai. Antra, apsispręskite dėl 
komodos dydžio. Komodų dydžiai nurodyti žemiau.

Modulinė komoda: kaip derinti?

Visos dalys ir jų kainos

* Šį baldą būtina pritvirtinti prie sienos specialiais laikikliais,  
kuriuos gausite kartu su baldu, kad nenuvirstų.

VIRŠUTINĖS IR APATINĖS PLOKŠTĖS
NORDLI viršutinė ir apatinė plokštės, P40×G47 cm. 

Balta 503.834.83 19 €
Antracito spalva 503.914.21 19 €

NORDLI viršutinė ir apatinė plokštės, P80×G47 cm.

Balta 303.834.84 29 €
Antracito spalva 303.660.07 29 €

NORDLI viršutinė ir apatinė plokštės, P120×G47 cm. 
Balta 403.834.74 39 €
Antracito spalva 803.659.96 39 €

NORDLI viršutinė ir apatinė plokštės, P160×G47 cm.

Balta 303.834.79 59 €
Antracito spalva 203.660.03 59 €

MODULINĖS KOMODOS
NORDLI komoda su 2 stalčiais, P40×G47×A45 cm. 

Antracito spalva 003.659.24 49,99 €
Balta 903.834.57 50 €

NORDLI komoda su 2 stalčiais, P80×G47×A45 cm. 

Balta 103.834.61 60 €
Antracito spalva 603.658.55 60 €

NORDLI komoda su 3 stalčiais, P40×G47×A68 cm.*

Balta 203.834.65 60 €
Antracito spalva 103.659.28 60 €

NORDLI komoda su 3 stalčiais, P80×G47×A68 cm.*

Balta 403.834.69 70 €
Antracito spalva 403.659.41 70 €

NORDLI komoda, P40×G47×A45 cm.

Balta 404.019.01 50 €

Antracito spalva 304.150.36 50 €
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Deriniai

NORDLI komoda su 2 stalčiais.
Dydis: P40×G47×A54 cm
Balta. 092.398.27
Antracito spalva. 292.398.31
Derinio kaina 69 €

NORDLI komoda su 4 stalčiais.*
Dydis: P40×G47×A99 cm
Balta. 792.398.43
Antracito spalva. 892.398.47
Derinio kaina 119 €

NORDLI komoda su 3 stalčiais.* 
Dydis: P40×G47×A76 cm
Balta. 392.398.35
Antracito spalva. 592.398.39
Derinio kaina 79 € 

NORDLI komoda su 6 stalčiais.*
Dydis: P80×G47×A145 cm
Balta. 892.394.99
Antracito spalva. 792.116.98
Derinio kaina 169 €

NORDLI komoda su 7 stalčiais.*
Dydis: P80×G47×A122 cm
Balta. 992.395.02
Antracito spalva. 592.116.99
Derinio kaina 199 €

NORDLI komoda su 2 stalčiais
Dydis: P80×G47×A54 cm
Balta. 992.394.94
Antracito spalva. 892.116.93
Derinio kaina 89 € 

NORDLI komoda su 3 stalčiais.*
Dydis: P80×G47×A76 cm
Balta. 692.394.95
Antracito spalva. 692.116.94
Derinio kaina 99 €

NORDLI komoda su 6 stalčiais.
Dydis: P120×G47×A54 cm
Balta. 292.394.97
Antracito spalva. 192.116.96
Derinio kaina 189 €

* Šį baldą būtina pritvirtinti prie sienos specialiais laikikliais, kuriuos gausite kartu su baldu, kad nenuvirstų.
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Deriniai

NORDLI komoda su 6 stalčiais.*
Dydis: P120×G47×A76 cm
Balta. 092.394.98
Antracito spalva. 992.116.97
Derinio kaina 169 €

NORDLI komoda su 8 stalčiais.*
Dydis: P120×G47×A99 cm
Balta. 792.395.03
Antracito spalva. 192.117.00
Derinio kaina 259 €

NORDLI komoda su 12 stalčių.*
Dydis: P120×G47×A145 cm
Balta. 992.394.89
Antracito spalva. 892.116.88
Derinio kaina 369 €

NORDLI komoda su 8 stalčiais.
Dydis: P160×G47×A54 cm
Balta. 592.395.04
Antracito spalva. 992.117.01
Derinio kaina 259 €

NORDLI komoda su 12 stalčių.*
Dydis: P160×G47×A99 cm
Balta. 592.394.91
Antracito spalva. 492.116.90
Derinio kaina 379 €

NORDLI komoda su 4 stalčiais.
Dydis: P160×G47×A54 cm
Balta. 492.394.96
Antracito spalva. 392.116.95
Derinio kaina 179 €

* Šį baldą būtina pritvirtinti prie sienos specialiais laikikliais, kuriuos gausite kartu su baldu, kad nenuvirstų.
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Deriniai

NORDLI komoda su 8 stalčiais.*
Dydis: P120×G47×A99 cm
Baltos ir antracito spalvos. 792.117.59
Derinio kaina 258,99 €

NORDLI komoda su 9 stalčiais.*
Dydis: P160×G47×A76 cm
Balta. 892.395.07
Antracito spalva. 392.117.04
Derinio kaina 249 €

NORDLI komoda su 7 stalčiais.*
Dydis: P80×G47×A122 cm
Baltos ir antracito spalvos. 992.117.58
Derinio kaina 198,99 €

NORDLI komoda su 6 stalčiais.*
Dydis: P80×G47×A99 cm
Baltos ir antracito spalvos. 592.117.60
Derinio kaina 188,98 €

NORDLI komoda su 12 stalčių.* 
Dydis: P160×G47×A145 cm
Balta. 792.394.90
Antracito spalva. 692.116.89
Derinio kaina 339 €

NORDLI komoda su 8 stalčiais.* 
Dydis: P160×G47×A99 cm
Balta. 292.395.05
Antracito spalva. 792.117.02
Derinio kaina 299 €

* Šį baldą būtina pritvirtinti prie sienos specialiais laikikliais, kuriuos gausite kartu su baldu, kad nenuvirstų.
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Deriniai

NORDLI komoda su 5 stalčiais.*
Dydis: P120×G47×A76 cm
Balta. 492.480.33
Antracito spalva. 592.480.37
Derinio kaina 168 €

NORDLI komoda su 9 stalčiais.*
Dydis: P160×G47×A99 cm
Balta. 192.480.15
Antracito spalva. 092.480.49
Derinio kaina 287 €

NORDLI komoda su 10 stalčių.*
Dydis: P160×G47×A99 cm
Balta. 292.480.10
Antracito spalva. 792.480.41
Derinio kaina 318 €

© Inter IKEA Systems B.V. 2013/2018                             

NORDLI komoda su 7 stalčiais.*
Dydis: P80×G47×A99 cm
Balta. 092.480.06
Antracito spalva. 892.480.45
Derinio kaina 198 €

NORDLI komoda su 6 stalčiais.
Dydis: P160×G47×A54 cm
Baltos ir antracito spalvos. 192.117.57
Derinio kaina 218,99 €

* Šį baldą būtina pritvirtinti prie sienos specialiais laikikliais, kuriuos gausite kartu su baldu, kad nenuvirstų.





Mūsų paslaugos

PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI
Parduotuvėje IKEA pirkimo išsimokėtinai paslaugas teikia  
„General Financing“. Išsimokėtinai atsiskaityti galite už 
parduotuvėje IKEA esančias prekes, kurių vertė siekia
nuo 50 iki 15 000 €.

PREKIŲ PRISTATYMAS
Dauguma mūsų prekių supakuotos taip, kad galėtumėte  
parsivežti jas patys. Jei reikia, galime pristatyti pirkinius į 
jūsų namus ar biurą už papildomą mokestį. Paslaugos kainų  
teiraukitės Pirkėjų aptarnavimo skyriuje.

IKEA prekės sukurtos taip, kad galėtumėte parsivežti ir surinkti jas patys.  
Jei reikia pagalbos, pasinaudokite mūsų teikiamomis paslaugomis. Daugiau  
informacijos apie paslaugas ir jų kainas teiraukitės IKEA parduotuvėje arba  
apsilankykite interneto svetainėje www.IKEA.lt.

BALDŲ SURINKIMAS
IKEA baldus paprasta surinkti patiems. Jei pageidausite,  
už papildomą mokestį galėsime surinkti įsigytus baldus  
jūsų namuose ar biure. Paslaugos kainos teiraukitės Pirkėjų  
aptarnavimo skyriuje. 
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