
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.

Indvidualūs poreikiai – individualus stalas
Iš tiesų puiki galimybė: išsirinkti stalviršį, priderinti kojas ir 
džiaugtis savos kūrybos stalu. Rašomasis ar valgomojo stalas, jis 
tikrai atitiks lūkesčius ir tiks prie interjero.

SAUGUMAS
Visų stalviršių, žirgių, kojų ir 
rėmų didžiausia leidžiamoji 
apkrova – 50 kg.
Būkite atsargūs su grūdintu 
stiklu! Jis gali netikėtai skilti, jei 
pažeisite kraštą ar subraižysite 
paviršių. Toks stiklas dūžta 
į smulkias, neaštrias šukes. 
Stiklas padengtas plastikine 
plėvele, kad šukės plačiai 
nepabirtų.

Komplektuojamieji stalai
PIRKĖJO GIDAS
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Daug ir visokių
Rinkitės iš skirtingų dydžių ir formų stalviršių, kurie gali 
būti juodi, balti ar spalvoti, priderinkite kojas: reguliuo-
jamas, nereguliuojamas ar su ratukais, arba stalo žirges. 
Rinktis yra iš ko! Jei reikia idėjų ir pavyzdžių, žiūrėkite kitą 
pirkėjo gido puslapį.

KAIP DERINTI?
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DERINIAI

LINNMON/OLOV Prie šio stalo galite dirbti ar valgyti 
stovėdami ir sėdėdami, nes kojų ilgis yra 60–90 cm. 
Dydis: 120×60 cm.
Derinio kaina: 59,99 €

LINNMON/KRILLE Kojos su ratukais, todėl stalą lengva 
nustumti, kur reikia.  
Dydis: 120×60 cm, A74 cm. 
Derinio kaina: 59,99 €

KLIMPEN Stalas su stalčių spintele, lentyna ir papildoma 
lentynėle. Turėsite daug vietos raštinės reikmenims ir 
dokumentams laikyti, lengvai juos pasieksite ir greitai 
susitvarkysite.
Dydis: 150×75 cm, A73 cm.
Derinio kaina: 189 €

LINNMON/ODDVALD Rinkitės stalviršį ir žirges pagal 
savo skonį ir galimybes.
Dydis: 150×75 cm, A74 cm.
Derinio kaina: 44,99 €

KLIMPEN/LALLE Stalas, kuris vienodai puikiai atrodys 
svetainėje ir darbo kambaryje.
Dydis: 120×60 cm, A73 cm.
Derinio kaina: 99,99 €

Čia ir kitame puslapyje – vos keletas derinių iš daugybės galimų. Galite rinktis iš pavyzdžių arba susikomplektuoti patys.
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DERINIAI

HILVER/HILVER Stalviršis iš bambuko – patvarios 
atsinaujinančios žaliavos.
Dydis: 140×65 cm, A73 cm.
Derinio kaina: 119 €

LINNMON/ADILS Patogus kampinis stalas. Stabilumui 
užtikrinti reikia papildomos kojos.
Dydis: 120×120 cm, A74 cm.
Derinio kaina: 49 €

LINNMON/ALEX Didelis stalas ir puiki darbo vieta dviem.
Dydis: 200×60 cm, A74 cm.
Derinio kaina: 158,99 €

LINNMON/ADILS/ALEX Stalas su papildoma dalimis 
rašikliams ir kitokiems mažmožiams laikyti.
Dydis: 120×60 cm, A74 cm.
Derinio kaina: 65,99 €
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STALVIRŠIAI – VISOS DALYS IR JŲ KAINOS

LINNMON stalviršis, 100×60 cm. Su angomis kojoms 
pritvirtinti.

Baltas 002.511.35 9 €
Juodai rudas 002.513.38 9 €

LINNMON stalviršis, 120×60 cm. Su angomis kojoms 
pritvirtinti.

Juodai rudas 002.513.43 14,99 €
Ąžuolo raštas 702.513.49 14,99 €
Baltas 602.511.37 14,99 €
Baltai beicuoto ąžuolo 
raštas

803.537.38 14,99 €

Mėlynas 503.537.30 19,99 €
Smėlinis, geometrinis 603.537.58 19,99 €
Mėlynas, geometrinis 203.537.55 19,99 €

 
LINNMON stalviršis, 150×75 cm. Su angomis kojoms 
pritvirtinti.

Ąžuolo raštas 202.513.37 19,99 €
Smėlinis 203.537.36 24,99 €
Juodai rudas 102.513.52 24,99 €
Mėlynas 103.537.32 24,99 €
Baltas 202.511.39 24,99 €
Baltai beicuoto ąžuolo 
raštas

203.537.41 24,99 €

LINNMON stalviršis, 200×60 cm. Papildomai reikia 
įsigyti dar vieną koją stabilumui užtikrinti. Su angomis 
kojoms pritvirtinti.

Baltas 802.511.41 37,99 €
Juodai rudas 802.513.58 37,99 €

LINNMON kampinis stalviršis, 120×120 cm. 
Papildomai reikia įsigyti penkias kojas stabilumui 
užtikrinti. Su angomis kojoms pritvirtinti.
Dizaineris Jon Karlsson.

Baltas 502.511.33 34 €
Juodai rudas 602.513.35 34 €

GERTON stalviršis, 155×75 cm. Su angomis kojoms 
pritvirtinti. Masyvinė mediena – natūrali ir patvari.

Buko mediena 501.067.73 99 €

HILVER stalviršis, 140×65 cm. Su angomis 
kojoms pritvirtinti. Viršus iš bambuko – patvarios 
atsinaujinančios žaliavos.
Bambukas 802.782.87 59 €

KLIMPEN stalviršis, 120×60 cm. Su angomis kojoms 
pritvirtinti. 
Pilkas 803.563.41 39,99 €

KLIMPEN stalviršis, 150×75 cm. Su angomis kojoms 
pritvirtinti. 
Pilkas 903.537.47 49 €

ÅMLIDEN stalviršis, 120×60 cm. Su angomis kojoms 
pritvirtinti. 
Pilkai žalia 103.654.57 39 €

ALEX papildoma dalis, 120×10 cm. Patogu laikyti 
rašiklius ir kitus raštinės reikmenis.
Balta 202.607.18 39 €

KLIMPEN papildoma dalis, 58×23 cm. Galima laikyti 
ant stalviršio ar kabinti ant sienos. 

Pilka 003.537.61 20 €

SIGNUM horizontali laidų tvarkyklė, 70×16 cm. 
Paprasta sutvarkyti elektros prietaisų ir kompiuterio 
laidus. Skirta tvirtinti po stalviršiu, išskyrus stiklinius 
stalviršius.
Sidabro spalvos 302.002.53 5,99 €

LINNMON jungiamosios detalės / 2 vnt. Skirtos 
IKEA stalviršiams pritvirtinti, išskyrus stalviršius 
HILVER ir stiklinius stalviršius.

Nikeliuoti 402.610.57 7 €
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KOJOS – VISOS DALYS IR JŲ KAINOS

ADILS koja / vnt. 70 cm aukščio. Reguliuojamoji, 
todėl stalas tvirtai stovės ir ant nelygių grindų.

Balta 902.179.72 3 €
Juoda 702.179.73 3 €
Sidabro spalvos 102.179.71 3 €
Mėlyna 203.262.91 3 €

GODVIN koja / vnt. 70 cm aukščio. Galite montuoti 
platesne arba plonesne puse.

Balta 502.002.71 5 €

HILVER kūgio formos koja / vnt. 70 cm aukščio. 
Bambukas – tvirta natūrali žaliava.
Bambukas 802.782.73 15 €

KRILLE koja su ratuku / vnt. 70 cm aukščio. 
Stalą su ratukais patogu nustumti, kur reikia, galima 
užfiksuoti, kad nejudėtų. Dizaineris Francis Cayouette. 

Balta 302.502.57 10 €

LALLE koja / vnt. 70 cm aukščio. Iš masyvinės 
medienos – tvirtos natūralios žaliavos. Dizainerė Tina 
Christensen. 

Juoda 402.378.40 15 €

GERTON koja / vnt. 67–107 cm aukščio. Keičiamo 
ilgio, todėl stalą galėsite pakelti ar nuleisti iki patogaus 
aukščio.

Chromuota 602.616.26 20 €

OLOV koja / vnt. 60–90 cm aukščio. Keičiamo ilgio, 
todėl stalą galėsite pakelti ar nuleisti iki patogaus 
aukščio.

Balta 102.643.02 10 €
Juoda 302.643.01 10 €
Sidabro spalvos 702.666.71 10 €

ALVARET koja / vnt. 70 cm aukščio. Šešiakampė, 
pagaminta iš masyvinės medienos, todėl labai tvirta. 
Dizaineris Jomi Evers Solheim.
Pilka 603.554.46 15 €

TORSKLINT koja / vnt. 70 cm aukščio. 
Daugiabriaunės stalo kojos sušvelnins bet kokios 
formos stalviršį
Šviesi pilka 903.654.58 15 €

ALEX stalčių spintelė, P36×G58×A70 cm. Spintelės 
nugarėlė su apdaila, todėl galite pastatyti ją nors ir 
vidury kambario. Dizainerė Johanna Asshoff. 

Balta 101.928.24 59 €
Mėlyna 404.103.40 59 €

ALEX spintelė, P36×G58×A70 cm. Viduje yra 
lentynėlė, kurią galite perkelti aukščiau ar žemiau, 
arba iš viso išimti – patogu laikyti įvairaus dydžio 
daiktus. Su anga laidams nutiesti. Dizainerė Johanna 
Asshoff

Balta 601.928.26 39 €

KLIMPEN stalčių spintelė, P33×G58×A70 cm. 
Spintelės nugarėlė su apdaila, todėl galite pastatyti ją 
nors ir vidury kambario.
Pilka 603.537.63 70 €

KLIMPEN stalo atrama su lentyna, P58×G33×A70 
cm. Lentynėlę galite perkelti aukščiau ar žemiau – 
patogu laikyti įvairaus dydžio daiktus.
Pilka 103.537.65 50 €

FINNVARD stalo žirgės su lentyna, 
P46×G70×A71–93 cm. Reguliuojamosios, todėl  
tinka plokščias bei nuožulnus stalviršiai. Masyvinė 
mediena – natūrali ir patvari.

Beržas 303.457.17 30 €
Balta 801.500.95 30 €

LERBERG stalo žirgės, P60×G39×A70 cm. Papildomai 
reikia įsigyti mažiausiai 120 cm ilgio stalviršį.

Pilkos 801.307.76 7 €

 
ODDVALD stalo žirgės, P42×G70×A70 cm. Masyvinė 
mediena – natūrali ir patvari.

Juodos 101.189.71 10 €
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NAUDINGA ŽINOTI
Apgalvojome keletą žingsnių į priekį, kad jums būtų lengviau surinkti stalą.

Išgręžtos angos
Stalviršiuose išgręžėme angų, kad jums reikėtų tik prisukti 
stalo kojas. Jos bus kampuose, tad po stalu tilps namiškių 
ir svečių kojos ar, pavyzdžiui, stalčių spintelė. Varžtų 
rinkinyje nėra.     

Stalo žirgės ypač stabilios, todėl stalviršio net nebūtina prie 
jų pritvirtinti.
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ADILS 
70 cm

ALVARET 
70 cm

GODVIN 
70 cm

HILVER
70 cm

KRILLE 
70 cm

LALLE 
70 cm

GERTON 
70–107 cm

OLOV
60–90 cm

TORSKLINT 
70 cm

LINNMON 100×60 cm

LINNMON 120×60 cm

LINNMON 150×75 cm

LINNMON 200×60 cm*

LINNMON kampinis 
120×120 cm

GERTON 155×75 cm

HILVER 140×65 cm

KLIMPEN 120×60 cm

KLIMPEN 150×75 cm

ALEX
36×58×70 cm

ALEX 
36×58×70 cm

KLIMPEN 
33×58×70 cm

KLIMPEN
58×33×70 cm

FINNVARD 
46×70×71–93 cm

LERBERG 
39×60×70 cm

ODDVALD 
42×70×70 cm

LINNMON 100×60 cm

LINNMON 120×60 cm

LINNMON 150×75 cm

LINNMON 200×60 cm*

LINNMON kampinis 
120×120 cm

GERTON 155×75 cm

HILVER 140×65 cm

KLIMPEN 120×60 cm

KLIMPEN 150×75 cm

*Dėmesio: stabilumui užtikrinti reikia papildomos kojos.
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Prekių pristatymas
Dauguma mūsų prekių 
supakuotos taip, kad 
galėtumėte parsivežti jas patys. 
Jei reikia, galime pristatyti 
pirkinius į jūsų namus ar 
biurą už papildomą mokestį. 
Paslaugos kainų teiraukitės 
Pirkėjų aptarnavimo skyriuje.

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

Pirkimas išsimokėtinai
Pirkimo išsimokėtinai paslaugą 
teikia „General Financing“. 
Išsimokėtinai atsiskaityti galite 
už IKEA prekes, kurių vertė 
siekia nuo 50 iki 15 000 €.

Mūsų paslaugos
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.


