
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.

Kiekvienas nusipelnė gero dušo
Pas mus rasite dušo prekių su daugybe privalumų: nekaistančių 
termostatinių maišytuvų, skirtingų srovių dušo galvų ir rankinių 
dušų bei idealiai derančių priedų. Dušo galvose ir rankiniuose 
dušuose įtaisyti srauto reguliatoriai sumažina vandens ir elektros 
sąnaudas iki 30 proc., todėl prausdamiesi taip, kaip esate įpratę, 
dar ir taupysite. 
 

PIRKĖJO GIDAS

DIZAINAS
H. Preutz ir N. Karlsson.

PRIEŽIŪRA
Valykite drėgna šluoste, 
naudokite švelnų ploviklį, jei 
reikia. Niekada nešveiskite 
plieninėmis kempinėlėmis, 
nenaudokite šveičiamųjų 
miltelių, nukalkinimo priemonių 
ir valiklių su alkoholiu. 
Perplaukite švariu vandeniu, 
nublizginkite švaria sausa 
šluoste. Kalkių nuosėdas 
valykite vandens ir baltojo acto 
tirpalu.

NAUDINGA 
ŽINOTI
Rinkinyje su preke gausite 
tvirtinimo detalių. Jei abejojate, 
ar pavyks įrengti patiems, 
kreipkitės į specialistus. 
Įrengimo darbai privalo atitikti 
vietinius pastatų priežiūros 
ir vandentiekio įrengimo 
reikalavimus.

SAUGUMAS
Termostatinis vandens 
maišytuvas turi saugios 
temperatūros ribą, kuri yra 
38 °C. Vandentiekio sistemos 
skirtingos, todėl vandens 
maišytuvą gali tekti sukalibruoti  
pagal jo įrengimo ir priežiūros 
instrukcijas.

Daugiau apie sąlygas – 
garantijos buklete.

Dušai
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Turėdami kelių srovių rankinį dušą galėsite mėgautis 
jomis po vieną arba deriniuose: įprasta + masažinė, 
įprasta + dulksna, ir pan.

4. Ketinantiems visiškai atnaujinti dušą, rekomenduojame 
mūsų dušo komplektus su termostatiniais maišytuvais 
ir funkcionaliomis dušo galvutėmis. Kartu galėsite įsigyti 
derančių vandens maišytuvų ir vonios kambario priedų 
iš kolekcijų BROGRUND ar VOXNAN.

1. Prieš pirkdami pagalvokite, kokio dušo reikėtų. Gal 
ieškote pamainos senam dušo komplektui? Tada verta 
rinktis dušo stovą su rankiniu dušu arba dušo galvos ir 
rankinio dušo su diverteriu komplektą. Dušo maišytuvas 
gali būti ir kito gamintojo. Pas mus rasite tris dušo 
prekių kolekcijas: VALLAMOSSE, BROGRUND, VOXNAN. 
Visos skirtingo stiliaus, kad būtų lengviau pritaikyti 
vonios kambario interjerui. 

2. Seną dušo maišytuvą galite pakeisti termostatiniu dušo 
arba vonios / dušo maišytuvu. Vonios / dušo maišytuvą 
galima įrengti tiek dušo kabinoje, tiek vonioje. Mūsų 
termostatiniai maišytuvai VALLAMOSSE, BROGRUND, 
VOXNAN – puikus pasirinkimas. Visi jie su lentynėlėmis, 
ribinės saugios temperatūros, kuri yra 38 °C, mygtukais, 
nekaistantys (tai reiškia, kad saugu prisiliesti – 
nenusideginsite).  

3. Jei norite atnaujinti tik dalį dušo komplekto, galite 
įsigyti rankinį dušą arba dušo žarną. Pas mus rasite 
vienos arba trijų ir penkių skirtingų srovių dušo 
galvų. Pavyzdžiui, įprasta srovė maloniai apgaubs ir 
atpalaiduos, masažinė srovė palepins kontrastais: nuo 
švelniu lietumi iki intensyviai krentančiu vandeniu, 
o dulksna pašalins per dieną susikaupusią įtampą. 

KAIP IŠSIRINKTI?
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VISOS DALYS IR JŲ KAINOS

BROGRUND 3 srovių rankinis dušas. Rankinio dušo 
skersmuo – 90 mm.
Chromuotas paviršius 403.425.44 14,99 €

BROGRUND 5 srovių rankinis dušas. Rankinio dušo 
skersmuo – 102 mm. 
Chromuotas paviršius 603.425.43 19,99 €

BROGRUND dušo lentyna, 24×11×4 cm. 
Tinka 19-25 mm skersmens dušo laikikliams.
Chromuotas paviršius 903.285.26 12,99 €

VOXNAN dušo galvų ir termostatinio vandens 
maišytuvo rinkinys. Dušo galvos skersmuo – 
200 mm, rankinio dušo – 90 mm, sujungimo centrinis 
nuotolis – 150 mm.
Chromuotas paviršius 403.426.00 249 €

VOXNAN dušo galvų ir diverterio rinkinys. Dušo 
galvos skersmuo – 200 mm, rankinio dušo – 90 mm.
Chromuotas paviršius 503.425.91 129 €

VOXNAN dušo stovo ir rankinio dušo rinkinys. 
Rankinio dušo skersmuo – 90 mm, stovo aukštis – 
650 mm.
Chromuotas paviršius 703.426.13 49,99 €

VOXNAN dušo lentyna, 25×13×6 cm.
Tinka 19–25 mm skersmens dušo laikikliams.
Chromuotas paviršius 703.285.89 12,99 €

KOLSJÖN dušo žarna, 1,50 m.
Galite naudoti su IKEA’os arba kito gamintojo rankiniu 
dušu.
Chromuotas paviršius 603.425.95 12,99 €

VALLAMOSSE dušo stovo ir rankinio dušo 
rinkinys. Rankinio dušo skersmuo – 80 mm, stovo 
aukštis – 620 mm.
Chromuotas paviršius 103.496.60 24,99 €

VALLAMOSSE termostatinis dušo maišytuvas. 
Sujungimo centrinis nuotolis – 150 mm.
Chromuotas paviršius 103.496.55 60 €

VALLAMOSSE  vienos srovės rankinis dušas. 
Rankinio dušo skersmuo – 80 mm.
Chromuotas paviršius  203.496.50 5,99 €

BROGRUND dušo galvų ir termostatinio vandens 
maišytuvo rinkinys. Dušo galvos skersmuo – 
200 mm, rankinio dušo – 90 mm, sujungimo centrinis 
nuotolis – 150 mm.
Chromuotas paviršius 203.425.35 239 €

BROGRUND dušo galvų ir diverterio rinkinys. Dušo 
galvos skersmuo – 200 mm, rankinio dušo – 90 mm.
Chromuotas paviršius 903.425.46 139 €

BROGRUND dušo stovo ir rankinio dušo rinkinys. 
Rankinio dušo skersmuo – 90 mm, stovo aukštis – 
650 mm.
Chromuotas paviršius 103.425.45 49,99 €

BROGRUND termostatinis vonios-dušo 
maišytuvas. Sujungimo centrinis nuotolis – 150 mm.
Chromuotas paviršius 803.425.42 140 €

BROGRUND termostatinis dušo maišytuvas. 
Sujungimo centrinis nuotolis – 150 mm.
Chromuotas paviršius 403.425.39 120 €

BROGRUND vienos srovės rankinis dušas. Rankinio 
dušo skersmuo – 90 mm.
Chromuotas paviršius 003.425.41 9,99 €

Termostatiniams dušo maišytuvams taikome dešimties (10) metų garantiją, o dušo galvoms, rankiniams dušams, stovams ir žarnoms – trejų (3) metų garantiją.
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Termostatiniams dušo maišytuvams taikome dešimties (10) metų garantiją, o dušo galvoms, rankiniams dušams, stovams ir žarnoms – trejų (3) metų garantiją.

VOXNAN aukštas vandens maišytuvas, aukštis – 
30 cm. 
Chromuotas žalvaris 603.430.57 90 €

VOXNAN vandens maišytuvas, aukštis – 18 cm.

Chromuotas žalvaris 303.430.87 70 €

VOXNAN kabliukai / 2 vnt.

Chromuoti 203.285.82 3,99 €

VANDENS MAIŠYTUVAI, PRIEDAI
BROGRUND aukštas vandens maišytuvas, 
aukštis – 28 cm.
Chromuotas žalvaris 103.430.93 80 €

BROGRUND vandens maišytuvas, aukštis – 17 cm.

Chromuotas žalvaris 603.430.81 60 €

BROGRUND | rankšluosčių kabykla, ilgis – 67 cm.

Nerūdijantis plienas 303.285.34 9,99 €

BROGRUND kabliukai / 2 vnt.

Nerūdijantis plienas 603.285.42 3,49 €


