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

iki

TURINYS

04 p.

06 p.

Stiliaus
paieškos

Planavimas
Nubraižykite virtuvės eskizą, kad
būtų lengviau įsivaizduoti, kaip
ji atrodys. Mielai pasidalinsime
rekomendacijomis ir patarimais.

Leiskite sau šiek tiek pasvajoti
ir įsivaizduokite idealią virtuvę.
Kaip ji turėtų atrodyti? Jei
trūksta įkvėpimo ir idėjų,
žinome, kur galite jų rasti.

05 p.

Matavimas
Labai svarbu tiksliai viską
išmatuoti – būtent nuo to
prasideda virtuvės planavimas.
Reikia pagalbos? Mes čia.

Turinys
02

12 p.

Paslaugos
Viską galite daryti patys, bet
neprivalote. Čia rasite mūsų
teikiamas paslaugas.

11 p.

14 p.

Nuo
užsakymo iki
įrengimo

Daugiau
informacijos
ir patarimų

Užsisakę naująją virtuvę, parsivežkite
ją į namus patys arba leiskite
mums tai padaryti už jus. Galite
savarankiškai įrengti ją visą arba
pasinaudokite mūsų paslaugomis, kad
viskas įvyktų tarsi savaime.

Kad įsirenginėti naują virtuvę
būtų smagu ir lengva, ieškokite
įkvėpimo mūsų brošiūrose,
naudokitės 3D planavimo programa
ir lengvai suprantamomis montavimo
instrukcijomis.
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STILIAUS PAIEŠKOS

Stiliaus paieškos
Leiskite sau pasvajoti
Šiame etape jūsų sumanymai ir svajonės pradeda įgauti formą.
Svajodami kartu apsvarstykite savo kasdienius poreikius ir esame
tikri, kad pas mus rasite visus lūkesčius atitinkantį sprendimą.

Nuspręskite, ar
norite klasikinės
virtuvės su
daugybe visiems
matomų stalčių ir
elementų...

...ar jums labiau
patinka modernus
dizainas su
stalčiais, paslėptais
už spintelių
fasadų,...

...o gal sunku
apsispręsti ir mielai
suderintumėte abu?

Atraskite mūsų siūlomą stilių,
funkcijų ir idėjų įvairovę.
2019

Virtuvė
Visos brošiūroje nurodytos kainos galioja iki 2019 m. rugpjūčio,
ir gali būti tik žemesnės (kainos gali keistis, keičiantis PVM).
Daugiau apie virtuvę RINGHULT 18 p.

BEKVÄM virtuvinis
staliukas su
ratukais, žr. 21 p.

49,99 €
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Prekybos vietose

Internete

Kviečiame pasižvalgyti po
parduotuvėje ir IKEA prekių
užsakymo ir atsiėmimo vietose
įrengtas įvairių stilių ir dydžių
virtuves. Apžiūrėkite, kas
yra stalčių ir spintelių viduje,
išbandykite buitinės technikos
funkcijas ir pakalbinkite mūsų
virtuvės ekspertus, kurie mielai
pasidalins idėjomis ir patarimais.

Mūsų interneto svetainėje visada
rasite stilingų, praktiškų idėjų,
o virtuvių galerijoje – įvairių
stilių ir dydžių virtuvių. Beje,
šalia kiekvieno virtuvės projekto
pateikiame ir jame esančias
prekes, kad rinktis, derinti ir kurti
virtuvę patiems būtų lengviau.
Apsilankykite www.IKEA.lt.

Virtuvių
brošiūroje
Dar vienas idėjų ir įkvėpimo
šaltinis yra mūsų virtuvės baldų
brošiūra. Joje pateikiame tik dalį
iš tūkstančių įmanomų derinių,
kuriuos galite sukurti patys.
Ieškokite brošiūros prekybos
vietose arba pasklaidykite
skaitmeninę jos versiją internete.

MATAVIMAS

Matavimas
Kruopščiai viską išmatuokite
Išmatuoti patalpą, kurioje bus jūsų naujoji virtuvė, visai
paprasta, bet labai svarbu padaryti tai tinkamai. Nuo jūsų
matmenų priklausys visas tolesnis planavimas.
Skirkite tam pakankamai laiko, kad matavimus
atliktumėte tiksliai. Jei norite, kad nauji virtuvės baldai
tilptų ir tiktų turimoje patalpoje, matuokite milimetro
tikslumu.

Patalpos matavimas

01 Pirmiausia išmatuokite sienų aukštį nuo grindų
iki lubų. Paskui jų plotį ir atstumą nuo sienų kampų
iki durų.

02 Išmatuokite visus langus ir atstumą nuo jų iki
lubų, grindų bei sienų kampų. Tuo pačiu principu
išmatuokite duris.

03 Pasižymėkite visus patalpoje liekančius
išsikišusius objektus: radiatorius, vėdinimo groteles
ir vamzdžius.
Išmatuokite ir pasižymėkite esamų elektros lizdų
bei jungiklių vietas. Taip pat pasižymėkite, kur
norite įrengti naujuosius.
Įsidėmėkite, kurioje vietoje yra jūsų kanalizacijos
ir vandentiekio jungtys. Jei ketinate keisti jų vietą,
pasižymėkite, kur jas perkelsite.

Daugiau apie matavimo paslaugą 12 p.
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VIRTUVĖS PLANAVIMAS

Virtuvės planavimas
Laikas įgyvendinti jūsų
sumanymus ir svajones
Reikės apgalvoti daugybę dalykų, todėl neskubėkite.
Išnaudokite laiką protingai, kad galiausiai virtuvė išeitų
tokia, kokios ir norėjote. Tolesniuose puslapiuose rasite
naudingų patarimų ir rekomendacijų, sudėliosiančių viską
į savas vietas.
Pagalvokite, ką įprastai veikiate virtuvėje ir ko reikia, kad
joje būtų patogu. Apžiūrėkite savo dabartinę virtuvę ir
surašykite visus jos pliusus bei minusus.

A:

Judėjimas virtuvėje
Planuodami savo virtuvę
apgalvokite tris darbo zonas:

Pasiruošimo / valgio ruošimo
Plovimo
Produktų laikymo

Šių darbo zonų išdėstymas
ir atstumai tarp jų sudaro
vadinamąjį funkcinį trikampį.
Tinkamai parinktas funkcinis
trikampis leidžia greičiau ir
patogiau judėti nuo vieno
darbo prie kito, ypač jei
tuo pačiu metu virtuvėje
darbuojasi ne vienas žmogus.
Kai galite natūraliai judėti nuo šaldytuvo
iki kaitlentės ir plautuvės, darbas virtuvėje
tampa kur kas lengvesnis.
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Daugiau apie planavimo paslaugą 12 p.

VIRTUVĖS PLANAVIMAS

B:

Išdėstymas

1 Ištisinis virtuvės baldų komplektas yra puikus
sprendimas, kai turite mažai erdvės. Funkcinis
trikampis tokioje virtuvėje nebus aiškiai išreikštas,
tačiau trys jo taškai išliks.
2 Lygiagrečiai įrengti du baldų komplektai
ypač pravers didesniam namų ūkiui, žmonėms,
mėgstantiems gaminti drauge su kažkuo.
Čia yra daug vietos maistui ruošti ir laikyti.

3 L formos virtuvė puikiai išnaudoja kampus.
Rinkitės tokią, jei planuojate centre statyti valgomojo stalą arba virtuvinę salą.

4 Jei turite pakankamai erdvės, įsirenkite virtuvinę
salą. Ji suteiks papildomos vietos indams ir
įrankiams, maistui ruošti ir, aišku, bendrauti. Tarp
salos ir kitų spintelių palikite 1200 mm tarpą, kad
būtų patogu judėti aplink.

5 Didžiulėse virtuvėse labiausiai tinka U formos
baldų išdėstymas. Lieka daugiau erdvės judėti ir yra
užtektinai taip reikalingų spintelių.
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VIRTUVĖS PLANAVIMAS

Už ir prieš
Rekomendacijos ir patarimai kuriantiems idealią
virtuvę: ką daryti ir ko ne.

Rekomendacijos

1200 mm
800 mm

01 Tinkamiausia vieta maistui
ruošti – stalviršis tarp viryklės ir
plautuvės.

500 mm

02 Tarp priešais stovinčių spintelių
palikite tiek erdvės, kad pakaktų
atverti priešais esančių spintelių
duris tuo pačiu metu.

500 mm

04 Abiejose kaitlentės pusėse
palikite vietos karštų puodų ir
keptuvių stovams ar padėkliukams.

550 mm

C:

03 Sienines spinteles kabinkite
pakankamai aukštai, kad stovint
prie jų neužstotų stalviršio.

50 mm

05 Pritvirtinkite gartraukį virš
kaitlentės saugiame ir patogiame
aukštyje, kuris nurodytas
surinkimo instrukcijose.

50 mm

06 Palikite erdvės šalia gartraukio
numatytų spintelių dengiamosioms
plokštėms.

> 250 mm
50 mm

07 Įterpkite 50 mm pločio apdailos
juostą tarp sienos ir pastatomų
bei sieninių spintelių, kad būtų
patogiau darinėti kraštinių spintelių
duris ir stalčius.
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08 Jei stalviršis išsikiša daugiau
nei 250 mm už spintelės rėmo,
įrenkite papildomas atramas.

Daugiau apie IKEA namų planavimo programą 14 p.

09 Kaitlentę ir plautuvę
įmontuokite toje pačioje spintelių
linijoje, kad nereikėtų nešti karštų
puodų ar keptuvių virš grindų.

VIRTUVĖS PLANAVIMAS

D:

Patarimai

01 Įmontavus orkaitę aukščiau,
nebereikės prie jos lenktis.

02 Įmontavę indaplovę šalia
plautuvės ir indų džiovyklos,
lengviau sudėsite ir ištrauksite
indus, neaptaškysite grindų.

03 Virtuvinius reikmenis, puodus
ir keptuves laikykite šalia kaitlentės
ir plautuvės, kad gaminant būtų
patogu pasiekti. Stalo įrankiams
parinkite stalčių arčiau stalo.

04 Stalčiai leidžia patogiai
apžiūrėti ir lengvai išsiimti viską,
ko reikia. Paklokite juose specialius
kilimėlius, kad darinėjant daiktai
viduje neslankiotų ir nebarškėtų.

05 Rūšiavimo šiukšliadėžes
laikykite lengvai pasiekiamame
stalčiuje po plautuve ar šalia jos.

06 Atidarymo spustelėjus
mechanizmai praverčia, kai reikia
atidaryti stalčių, o rankos užimtos
arba nešvarios – įremkite kelį arba
alkūnę ir apsaugosite paviršių nuo
pirštų atspaudų.

07 Už spintelių fasadų įrenkite
vidinių stalčių – sumaniai
išnaudosite visą vietą viduje.

08 Apšvieskite stalčius, kad būtų
lengviau rasti tai, ko ieškote, net
kai virtuvėje tamsu.

09 Demonstruokite gražiausias
taures grūdinto stiklo lentynose už
stiklinių durų. Apšvietę spinteles iš
vidaus, sukursite jaukią atmosferą,
o virtuvė atrodys erdvesnė.

10 Dalį virtuvinių reikmenų
kabinkite ant sieninių skersinių –
sumaniai išnaudosite sienas,
išvengsite netvarkos ant stalviršio,
o būtiniausi daiktai gaminant
visada bus po ranka.

11 Jei turite vietos, virtuvėje
pastatykite vežimėlį ar papildomą
stalą – čia galėsite laikyti dar
daugiau daiktų.
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VIRTUVĖS PLANAVIMAS

E:

Svarbu

01 Kai plautuvė prie lango,
tvarkytis kur kas maloniau.
Tačiau jei jūsų langai atsidaro į
vidų, įsitikinkite, kad vandens
maišytuvas jiems netrukdys.

02 Nereikėtų įrengti plautuvės
prie sienos ar spintelių eilės gale –
tai trukdo patogiai judėti virtuvėje
ir palieka mažiau erdvės jums.

03 Kaitlentė prie sienos – ne pats
protingiausias sprendimas. Įrengę
ją čia, paliekate mažiau erdvės
sau ir rizikuojate aptaškyti sienas
riebalais, apgadinti jas karštais
garais.

04 Virtuvės kampuose įrengta
buitinė technika (orkaitė, indaplovė
ar gartraukis) gali trukdyti patogiai
darinėti šalia esančius stalčius bei
spinteles.

F:

Išradingumas mažoje erdvėje

Kai erdvė ribota, kartais tenka leistis į
kompromisus.
400 mm

100 mm

01 Naudokite mažesnę plautuvę,
kuri telpa 600 mm spintelės rėme.
Nuo plautuvės iki stalviršio kraštų
palikite bent 100 mm atstumą, kad
konstrukcija išliktų tvirta.

02 Bent 400 mm stalviršio tarp
kaitlentės ir plautuvės palikite
maistui ruošti.

370 mm

04 Jei jūsų virtuvė per siaura
standartinėms 600 mm gylio
spintelėms, galite rinktis mažesnes
(370 mm gylio).
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05 Išnaudokite virtuvės sienas –
čia galite laikyti daugybę daiktų ir
sutaupyti vietos ant stalviršio.

Daugiau apie planavimo programą 12 p.

200 mm

03 Dėl tvarkos ir saugumo tarp
kaitlentės ir sienos palikite bent
200 mm tarpą.

NUO UŽSAKYMO IKI ĮRENGIMO

Nuo užsakymo
iki įrengimo
Kai būsite patenkinti savo virtuvės planu, galite įsigyti
baldus
Prieš tai darant rekomenduojame apsilankyti IKEA’oje ir pasikalbėti su virtuvės ekspertais. Jie
padės išsklaidyti visas kilusias abejones ir patikrins, ar jūsų planas teisingas. Viską aptarę,
galėsite čia pat užsisakyti.

Įsigyti virtuvės baldus galite IKEA parduotuvėje ar prekių užsakymo ir
atsiėmimo vietose.

IKEA virtuvės komplektą
lengvai sumontuosite patys
Apsilankykite IKEA prekybos vietose ir
pasiimkite virtuvės montavimo gidą arba
susiraskite skaitmeninę jo versiją IKEA
interneto svetainėje. Jame matysite, kaip
žingsnis po žingsnio sumontuoti virtuvės
komplektą patiems. Taip pat vadovaukitės
surinkimo instrukcijomis, kurios pridedamos
prie kiekvienos jūsų įsigytos prekės.

Montavimo
gidas
Perskaitę šį gidą, sužinosite,
kokia eilės tvarka montuoti
IKEA virtuvės komplektą bei
ką daryti susidūrus su tam
tikrais iššūkiais.
Apie montavimo
paslaugą žr.
13 p.

Naujos
IKEA virtuvės
montavimas

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

Jei montuojant virtuvę prireiktų pagalbos, galite kreiptis
į savo pasirinktą meistrą arba pasinaudoti mūsų siūloma
virtuvės montavimo paslauga.
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PASLAUGOS

Paslaugos
Suprantame, kad nauja virtuvė yra sudėtingas projektas, reikalaujantis priimti daugybę sprendimų. Kad
jis keltų daugiau malonumo nei nerimo, pasinaudokite mūsų teikiamomis paslaugomis ir kvalifikuota
darbuotojų pagalba.
Platus mūsų siūlomų paslaugų spektras leidžia ne tik susikurti virtuvę pagal kiekvieno kišenę, bet ir
nuspręsti, kuriuos darbus norite daryti patys, o kuriuos mieliau paliktumėte mums.
Toliau pateikiame visas mūsų siūlomas paslaugas bei jų kainas.

Planavimo paslauga

Matavimo paslauga

Planuodami savo naująją virtuvę, susitikite
su IKEA virtuvės ekspertu. Į IKEA atvykite
su patalpos matmenimis ir brėžiniu arba
nuotrauka, o mes pasidalinsime žiniomis,
įkvepiančiais, funkcionaliais sprendimais,
apšviestimo ir daiktų laikymo idėjomis.

Greitai ir kokybiškai išmatuosime jūsų
virtuvės patalpą. Įsigijusiems virtuvės
baldų komplektą grąžinsime už šią paslaugą
sumokėtą sumą.

Nemokama paslauga

Pirkimas išsimokėtinai
Džiaukitės pirkiniais jau šiandien, o
atsiskaitysite po truputį.
IKEA‘oje pirkimo išsimokėtinai paslaugas
teikia „General Financing“. Išsimokėtinai
atsiskaityti galite už IKEA prekes, kurių vertė
siekia nuo 50 iki 15 000 EUR.
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Matavimo paslaugą sudaro:
• grindų bei kambario ilgio, pločio ir
aukščio matavimas;
• sienų konstrukcijų ir būklės įvertinimas
bei kampų nustatymas;
• langų bei durų matavimai ir padėties
nustatymas;
• kištukinių lizdų, vandens ir dujų jungčių,
radiatorių, santechnikos ir kitų įtaisų padėčių
nustatymas;
• specialiųjų sąlygų, galinčių turėti įtakos
montavimui ir pristatymui, įvertinimas;
• paslaugos vykdymo įvertinimas pagal
standartinį kontrolinį sąrašą.
Paslaugos kaina nuo 39 €

PASLAUGOS

GALITE DARYTI PATYS,
BET NEPRIVALOTE

Prekių pristatymas
Jūsų prekes pristatysime nurodytu adresu,
jums tinkamu laiku.
Paslaugos kaina nuo 17 €

Užsakymo paruošimas ir
pristatymas
Užsisakius šią paslaugą, vienintelė jūsų
užduotis – pateikti mums pirkinių sąrašą.
Visa kita padarysime už jus. Prekes
pristatysime nurodytu adresu, jums
tinkamu laiku.
Paslaugos kaina nuo 34 €

Virtuvės montavimas
Mūsų teikiama virtuvės baldų ir buitinės
technikos montavimo paslauga apima visus
reikiamus darbus. Jūsų virtuvė bus įrengta
pagal aukščiausius kokybės ir profesionalumo
reikalavimus, o atliktiems darbams suteikta
garantija.
Atliekami darbai:
• baldų surinkimas nekeičiant jų
konstrukcijos;
• tvirtinimas prie sienos, jei tai
numatyta prekės instrukcijoje;
• durelių tvirtinimas ir reguliavimas;
• stalčių ir kitų vidinių dalių montavimas;
• rankenėlių, dekoratyvinių elementų
montavimas;
• plautuvių ir vandens maišytuvų montavimas
bei prijungimas;
• buitinės technikos montavimas bei
prijungimas*
• apšvietimo įrengimas.
* Montuojama tik IKEA buitinė technika.
Dujinės buitinės technikos neprijungiame.
Paslaugos kaina nuo 130 €
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DAUGIAU INFORMACIJOS IR PATARIMŲ

IKEA namų
planavimo programa
Kurdami svajonių virtuvę su
sistema METOD ir 3D planavimo
programa, žinosite kiekvienos
dalies ir viso virtuvės komplekto
kainą. Savo brėžinius ir prekių
sąrašą galite atsispausdinti
namuose arba išsaugoti savo
paskyroje IKEA interneto
svetainėje. Jei reikia, mūsų
Virtuvių skyriaus darbuotojai
peržiūrės jūsų planą, patars,
pakonsultuos.
Daugiau www.IKEA.lt.

www.IKEA.lt
Mūsų interneto svetainėje jūsų
laukia daugybė įkvepiančių
įdėjų, kurios padės pritaikyti
sistemą METOD tiek planuojant
naują virtuvę, tiek atnaujinant
senąją. Be to, čia rasite didelį
prekių pasirinkimą, leidžiantį
kiekvienam susikurti savo
svajonių virtuvę.

2019

Virtuvė
Visos brošiūroje nurodytos kainos galioja iki 2019 m. rugpjūčio,
ir gali būti tik žemesnės (kainos gali keistis, keičiantis PVM).
Daugiau apie virtuvę RINGHULT 18 p.

BEKVÄM virtuvinis
staliukas su
ratukais, žr. 21 p.

49,99 €

Virtuvės
baldų
brošiūra
Tai brošiūra, pilna įkvepiančių
virtuvių nuotraukų. Joje rasite
įvairių dydžių ir stilių baldų
komplektų bei mielų smulkmenų,
leidžiančių kasdien džiaugtis
virtuvėje praleistu laiku.

Daugiau informacijos
ir patarimų
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DAUGIAU INFORMACIJOS IR PATARIMŲ

PIRKĖJO GIDAS

Virtuvės baldai METOD

Virtuvės baldams METOD
taikoma 25 metų garantija.
Apie sąlygas skaitykite
garantijos buklete.

Daugiau nei tik virtuvinės spintelės
Kaip atrodo jūsų svajonių virtuvė? Skirtingi žmonės, skirtingi ir
poreikiai, norai, pageidavimai. Virtuvės baldų komplektai METOD,
kaip ir jų savininkai, gali būti įvairūs: pritaikyti didelėms arba
mažoms erdvėms, sukomplektuoti iš skirtingo dydžio spintelių ir
stalčių, parinkus atitinkamas vidines dalis ir fasadus iš daugybės
galimų, atrodyti vis kitaip ir pasižymėti kitokiomis funkcijomis.
Variantų begalė!
Penkiasdešimt metų patirties
IKEA projektuoja virtuves jau pusę amžiaus, visą laiką
įsiklausydama į žmonių poreikius, atsižvelgdama į gyvenimiškas
aplinkybes. Ilgametė patirtis padeda rasti balansą tarp baldų
grožio, stiliaus ir funkcionalumo, todėl rezultatas – kasdienybės
iššūkius pakeliančios virtuvės – džiugina ir kūrėjus, ir pirkėjus.
Sukauptomis žiniomis ir išmanymu mielai dalijamės su kiekvienu,
ieškančiu išsvajotos virtuvės.

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

Pirkėjo gidas
METOD
Čia rasite išsamią informaciją
apie virtuvines spinteles METOD,
jų priedus ir komplektavimo
galimybes.
Naujos
IKEA virtuvės
montavimas

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

Gidas
perkantiems
IKEA buitinę
techniką

Gidas
perkantiems
IKEA virtuvę

BUITINĖ
TECHNIKA

IKEA
virtuvės

Visa mūsų buitinė technika pritaikyta
IKEA virtuvės baldams ir jūsų
poreikiams. Kad ir ką mėgstate
veikti virtuvėje – greitai pasišildyti
maistą mikrobangų krosnelėje ar
neskaičiuojant valandų bandyti
naujus receptus – šiame gide rasite
jums tinkamų prekių ir naudingos
informacijos.

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.

Virtuvės baldų ir
buitinės technikos
gidai
Išsami informacija apie pas mus
parduodamus virtuvės baldus ir
buitinę techniką. Skaitmenines
versijas rasite interneto
svetainėje
www.IKEA.lt

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

Pasiimkite šias brošiūras ir gidus prekybos
vietose arba pasklaidykite skaitmenines jų
versijas interneto svetainėje www.IKEA.lt.
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Svarbu
Kad jūsų virtuvės planavimas būtų lengvas, greitas
ir efektyvus, pas virtuvės ekspertus į IKEA atvykite
pasiruošę.

Su savimi turėkite:
Virtuvės matmenų sąrašą ir patalpos planą.
IKEA namų planavimo programos prisijungimus.

Iš anksto pagalvokite apie:

Persigalvojote?
Galite grąžinti.
Jei virtuvės komplektas jums
neatnešė džiaugsmo, per
90 dienų galite jį grąžinti.
Tik išsaugokite pirkimo kvitą,
kad būtų dar paprasčiau.
Daugiau apie prekių grąžinimą
www.IKEA.lt

spinteles, stalčius ir lentynas;
duris ir rankenėles;
stalviršius;
plautuves;
vandens maišytuvus;
orkaitę;
mikrobangų krosnelę;
kaitlentę;
gartraukį (kokio tipo vėdinimo sistemą turite?)
šaldytuvą-šaldiklį;

Jei kyla klausimų, drąsiai
kreipkitės:

indaplovę;

Pirkėjų aptarnavimas

apšvietimą.

Tel. +370 5 250 00 55 darbo
dienomis 9.00–18.00 val.
El. p. info@ikea.lt

Išsirinkite paslaugas:
Matavimo paslauga
Planavimo paslauga
Pirkimas išsimokėtinai
Užsakymo paruošimas ir pristatymas
Prekių pristatymas
Baldų surinkimas
Įrangos montavimas
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