Pirkėjo gidas

TROFAST

Daiktų laikymo sistema
Dizainas
Mia Gammelgaard ir „Studio
Copenhagen“

Medžiagos
Rėmai ir lentynos TROFAST
gali būti iš pušies masyvo arba
medienos drožlių plokščių.
Daiktadėžės, dangčiai ir
bėgeliai pagaminti iš plastiko.

Priežiūra
Rėmus valykite drėgna šluoste,
nusausinkite švaria sausa šluoste.
Plastikines dėžes dar paprasčiau
prižiūrėti – tiesiog prireikus
praskalaukite jas vandeniu.
Plastikinius stalčius galima valyti
drėgna šluoste su švelniu valikliu.
Nusausinkite sausa šluoste.

Saugumas
Vaikų elgesys dažnai būna
nenuspėjamas. Jie lipa, ropščiasi
ir žaidžia su daiktais pačiais
netikėčiausiais būdais. Štai kodėl
visus baldus, aukštesnius nei
60 cm, būtinai pritvirtinkite prie
sienos.

Žaislams ir ne tik
Vaikams reikia ne tik vietos žaisti, bet ir vietos žaislams laikyti.
Idealu, jei daiktų laikymo sprendimas yra vaikams patogaus aukščio,
talpus ir atrodo tvarkingai. Tokios idėjos vedini mes suprojektavome
TROFAST – tarpusavyje derinamus baldus, kuriuos sudaro tvirti
mediniai ar medienos drožlių plokščių rėmai ir lengvos, išimamosios
plastikinės dėžės. Jas galima ištraukti kaip stalčius ir pasiimti bei
susidėti žaislus arba kitus daiktelius.
Serija TROFST pasižymi rėmų ir plastikinių dėžių įvairove, todėl jų
derinius lengva pritaikyti namuose, priderinti prie kambario interjero. Skirtingo dydžio dėžėse tikrai atsiras vietos mažmožiams ir
didesniems žaislams, pavyzdžiui, konstruktoriui ar lėlės drabužėliams.
Na, o ant atvirų lentynų patogu laikyti knygas ir įvairius rankdarbius.

Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti. Kreipkitės į mūsų darbuotojus arba
ieškokite www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje arba internete.
Visus baldus reikia surinkti.

Galimi deriniai

Bendras dydis: 46×30×145 cm
Derinio kaina: 49 € (493.359.21)

Bendras dydis: 46×30×145 cm
Derinio kaina: 47 € (992.284.76)

Jums reikės:

Jums reikės:
TROFAST rėmas, 46×30×145 cm, baltas

301.711.23

1 vnt.

TROFAST rėmas, 46×30×145 cm, baltas

301.711.23

1 vnt.

TROFAST dėžė, 42×30×23 cm, balta

956.851.00

5 vnt.

TROFAST dėžė, 42×30×10 cm, žalia

404.662.85

4 vnt.

TROFAST dėžė, 42×30×23 cm, balta

956.851.00

3 vnt.

TROFAST rėmas, 44×30×91 cm, baltai beic. pušies masyv.
mediena

103.086.93

1 vnt.

TROFAST dėžė, 42×30×23 cm, balta

956.851.00

3 vnt.

Bendras dydis: 44×30×91 cm
Derinio kaina: 27 € (793.376.31)

Bendras dydis: 44×30×91 cm
Derinio kaina: 39 € (291.030.07)

Jums reikės:

Jums reikės:

TROFAST rėmas, 44×30×91 cm, baltas

300.914.52

1 vnt.

TROFAST dėžė, 42×30×23 cm, balta

956.851.00

2 vnt.

TROFAST dėžė, 42×30×10 cm, žalia

404.662.85

2 vnt.
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Galimi deriniai

Bendras dydis: 94×44×91 cm
Derinio kaina: 77 € (891.020.95)

Bendras dydis: 94×44×52 cm
Derinio kaina: 67 € (091.025.32)

Jums reikės:

Jums reikės:

TROFAST rėmas, 94×44×91 cm, baltai beic. pušies masyv.
mediena

603.086.95

1 vnt.

TROFAST rėmas, 94×44×52 cm, baltai beic. pušies masyv.
mediena

203.086.97

1 vnt.

TROFAST dėžė, 42×30×23 cm, balta

956.851.00

6 vnt.

TROFAST dėžė, 42×30×36 cm, balta

200.892.42

3 vnt.

TROFAST rėmas, 94×44×52 cm, baltai beic. pušies masyv.
mediena

203.086.97

1 vnt.

TROFAST dėžė, 42×30×10 cm, žalia

404.662.85

9 vnt.

Bendras dydis: 99x44x56 cm
Derinio kaina: 55 € (893.355.04)

Bendras dydis: 94×44×52 cm
Derinio kaina: 73 € (593.315.50)

Jums reikės:

Jums reikės:

TROFAST rėmas, 99×44×56 cm, baltas

801.538.00

1 vnt.

TROFAST dėžė, 42×30×23 cm, rausva

504.662.75

3 vnt.

TROFAST dėžė, 42×30×10 cm, balta

800.892.39

3 vnt.

TROFAST sieninė lentyna, 93×21×30 cm, baltai beic. pušies
masyv. mediena

203.087.01

1 vnt.

TROFAST dėžė, cm, baltas

700.914.12

6 vnt.

Bendras dydis: 93×21×30 cm
Derinio kaina: 36 € (491.023.04)
Jums reikės:
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Visos dalys ir kainos
Iš skirtingų rėmų, dėžių bei lentynų galite sukurti jūsų
vaiko poreikius geriausiai atitinkantį derinį. Atminkite, kad
aukštesnius nei 60 cm baldus būtina pritvirtinti prie sienos, kad
nenuvirstų.

Rėmai ir sieninės lentynos

Dėžės, kentynos ir dangčiai

TROFAST rėmas, 46×30×145 cm.
Baltas

TROFAST dėžė, 20×30×10 cm.
301.711.23

32 €

Balta

700.914.12

2€

Juoda

002.525.78

2€

Geltona

503.080.02

2€

Baltas

800.892.39

2€

Žalia

404.662.85

2€

Oranžinė

304.662.81

3€

Rausva

504.662.75

3€

Baltas

956.851.00

3€

Juoda

102.525.73

3€

200.892.42

4€

900.914.54

8€

TROFAST dėžė, 42×30×10 cm.

TROFAST rėmas, 46×30×94 cm.
Baltas

300.914.52

17 €

103.086.93

30 €

TROFAST rėmas, 44×30×91 cm.
Baltai beic. pušies masyv. mediena

TROFAST dėžė, 42×30×23 cm.

TROFAST rėmas, 99×44×94 cm.
100.914.53

35 €

Baltai beic. pušies masyv. mediena 603.086.95

59 €

Baltas foil

TROFAST dėžė, 42×30×36 cm.

TROFAST rėmas, 94×44×91 cm.

TROFAST rėmas, 99×44×56 cm.
Baltas

801.538.00

40 €

TROFAST rėmas, 94×44×52 cm.
Baltai beic. pušies masyv. mediena 203.086.97

55 €

TROFAST lentyna, 42×30 cm., 2 vnt.
Balta

Baltai beic. pušies masyv. mediena 803.086.99

10 €

TROFAST dangtis, 20×28 cm. Tinka: TROFAST dėžė
20×30 cm.

Wall sieninė lentyna, 99×21×30 cm.
Balta

Balta

501.711.22

20 €

203.087.01

24 €

Baltas

000.914.15

1€

Wall storage, 93×21×30 cm.
Baltai beic. pušies masyv. mediena

TROFAST dangtis, 40×28 cm. Tinka: TROFAST dėžė
42×30 cm.
2020.10

Baltas

574.545.00

1€
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