Pirkėjo gidas

SMÅSTAD

vaiko kambario baldai
Saugumas
Vaikai smalsūs, kūrybingi ir kartais
nenuspėjami, todėl projektuodami
jiems skirtas prekes visada
atliekame rizikos vertinimus ir
kiekvieną atsakingai išbandome.
Jūsų prašome įsigytus 60 cm ir
aukštesnius baldus namuose
pritvirtinti prie sienų naudojant
rinkinyje su baldais esančius
laikiklius, kad nenuvirstų.

Baldai augantiems
Baldai SMÅSTAD suprojektuoti atsižvelgus į vaiko poreikius ir elgseną.
Norėjome, kad jiems būtų smagu būti savarankiškais – rengtis ir
tvarkytis daiktus be nuolatinės suaugusiųjų pagalbos. Vaikai vertina
ir priima aplinką kitaip nei suaugusieji, augdami keičiasi ir tobulėja,
todėl ši vaikų kambario baldų serija yra modulinė, sudaryta iš vystymo
stalo, suolo, aukštos lovos su rašomuoju stalu, drabužių spintų
bei komodų. Apgalvoto dizaino priedais turimus baldus lengvai
pritaikysite vaiko amžiui ir norams, tad jie tarnaus ilgus metus,
leisdami jums sutaupyti.

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.
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SMÅSTAD – baldai, augantys su vaikais

Sumanus sprendimas ankštam kambariui
Vaikai auga, bet namai dažniausiai ne. Pasirinkę baldus
SMÅSTAD, turimą vietą namuose išnaudosite maksimaliai, nes
jie pritaikomi prie besikeičiančių poreikių. Pavyzdžiui, aukšta
lova SMÅSTAD gali tapti kambariu kambaryje – su rašomuoju
stalu, lentynomis ir spinta. Vystymo stalą SMÅSTAD kūdikiui
paaugus galima transformuoti į rašomąjį.

Beribės galimybės
Baldai SMÅSTAD – itin funkcionalūs. Savo derinį galite
projektuoti iš skirtingų rėmų, fasadų ir priedų, rinktis norimas
rankenėles, kitas detales. Toks derinys geriausiai atitiks jūsų
vaiko poreikius ir tiks būtent jūsų namams. Taip pat galite rinktis
iš jau paruoštų derinių.

Sukurti vaikams
Baldus SMÅSTAD projektavome atsižvelgdami į vaiko poreikius
ir raidą. Pavyzdžiui, įrengus kabliukų patogiame aukštyje,
vaikams lengviau įprasti kabinti drabužius, nenumesti ant
grindų. Neabejotinas vaiko poreikis yra saugumas, todėl baldų
SMÅSTAD kampai nėra aštrūs, briaunos užapvalintos, durų
lankstai – švelnaus uždarymo, kad neprivertų pirštų.

Saugumas ir priežiūra
Kartais sunku nuspėti vaiko elgesį, ypač jam žaidžiant,
todėl visas vaikiškas prekes kuriame atsakingai, į prekybą
paleidžiame tik atlikę rizikos vertinimą ir bandymus. Jūsų
prašome visus 60 cm ir aukštesnius baldus namuose pritvirtinti
prie sienų naudojant rinkinyje su baldais esančius laikiklius,
kad neužvirstų. Žinoma, jie turi būti surinkti pagal instrukcijas.
Kalbant apie baldų priežiūrą, rėmams ir fasadams valyti
naudokite šluostę ir švelnų ploviklį, nusausinkite švaria šluoste.
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Naudinga žinoti
Jei turite vaikų, tikriausiai sutiksite, jog gyvenimas su jais yra
nuolat besikeičiantis. Kaip tik todėl baldai SMÅSTAD yra tokie
funkcionalūs ir lengvai pritaikomi.

Nuo gimimo iki 2 metų amžiaus –
saugumas ir įpročių formavimas
Vystymo stalo, spintos ir komodos derinys SMÅSTAD leidžia
saugiai pervystyti vaiką ir patogiai laikyti jo drabužius bei
higienos reikmenis po ranka. Mažyliui kiek paaugus galėsite
pakabinti spalvotų paveiksliukų ar karuselę, kad atkreiptų
dėmesį ir linksmintų.

Nuo 3 iki 7 metų – visu greičiu pirmyn ir
galiu pats
Spintoje SMÅSTAD drabužius galima kabinti dviem aukštais.
Apačioje, ant kabliukų ir stalčiuose, – dažnai dėvimus, o viršuje –
tuos, kurių kasdien nereikia. Prisiimdamas atsakomybę už savo
daiktus ir turėdamas sąlygas savarankiškai apsirengti vaikas
ugdosi nepriklausomybės jausmą, greičiau bręsta.

Nuo 8 iki 14 metų – svarbiausia tampa
asmenybė
Tokiame amžiuje vaikas suvokia save kaip asmenybę ir
mielai ją atskleidžia aplinkiniams. Kaip tik todėl tarp visų kitų
derančių fasadų rasite pagamintus iš kamštienos. Ant jų galima
smeigtukais prisegti nuotraukas, priminimų lapelius ir pan., o
sienos liks sveikos. Ant kabliukų, kurių yra tiek spintos viduje,
tiek išorėje, patogu pasikabinti kuprinę, drabužius.
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Naudinga žinoti: ištraukiamoji dalis-stalčius
Ištraukus spintos apatinę dalį gerai matyti joje sudėti daiktai,
lengva pasiekti kabliukus ir stalčius iš abiejų pusių. Kabliukai
patogūs tuo, kad drabužius ar kitus daiktus pakabinti ir
nukabinti nereikia jokių pastangų. Spintos viršutinėje dalyje
galima laikyti rečiau dėvimus drabužius, daiktus, kurių
neprireikia kiekvieną dieną.
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1. Viršuje yra stalčius mažmožiams susidėti.

5. Durų ir stalčių kampai užapvalinti.

2. Švelnaus uždarymo lankstai: durys užsidaro ne tik tyliai, bet
ir lėtai, todėl neprivers pirštų.

6. Galima pažymėti, kas padėta stalčiuose ir spintose
paveikslėliais laikikliuose HÄNGIG.

3. Kabliukai spintos išorėje ir viduje: pasikabinti drabužius kur
kas lengviau nei ant pakabų, taip pat patogu kabinti kuprines
bei kitus daiktus.
4. Apatinės dalies kraštai paaukštinti, kad konstrukcija būtų
stabili, nekristų daiktai.
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Kaip kurti derinius SMÅSTAD?
Parduotuvėje ir interneto svetainėje visada galite rinktis iš
paruoštų derinių SMÅSTAD. Jei pageidaujate suprojektuoti patys

arba norite patobulinti jau sukurtą derinį, tą galite padaryti
nemokama internetine planavimo programa SMÅSTAD.

Kviečiame susipažinti su baldo, šiuo atveju – spintos su
ištraukiamąja dalimi, projektavimo pavyzdžiu.
Žingsnis po žingsnio:
1. išsirinkite rėmus, atsižvelgdami į vaiko poreikius ir kambario
dydį;
2. išsirinkite fasadus (duris ir stalčių priekius);
3. išsirinkite vidines dalis, atsižvelgdami į kasdienius vaiko
įpročius, turimus daiktus. Apgalvokite ir išsirinkite priedus: stalčius, vielinius krepšius, kabliukus ir kita. Išsirinkite
rankenėles.

SMÅSTAD/PLATSA spinta su ištraukiamąja dalimi,
180×55×196 cm, balta.
Derinio kaina
593.924.16
441 €

1×
SMÅSTAD
ištraukiamoji
dalis-stalčius
60×55×196 cm

2×
PLATSA
rėmai
60×55×60 cm

2×
SMÅSTAD
viršutinės
plokštės
60×55 cm

2×
SMÅSTAD
sieninės
spintelės
60×30×60 cm

1×
SMÅSTAD
durelės
30×90 cm

2×
SMÅSTAD
durelės
30×60 cm

12×
HJÄLPA
švelnaus
uždarymo
lankstai

2×
SMÅSTAD
stalčių fasadai
60×30 cm

Kitos dalys, įskaičiuotos į derinio kainą:
LÄTTHET tvirtinimo profilis, 60 cm

003.863.75

2 vnt.

LÄTTHET kabliukas-spaustukas

104.369.78

3 vnt.

LÄTTHET reguliuojamos kojelės, balta, 4 vnt.

203.311.98

2 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinio kabliukai

904.461.48

1 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.
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2×
KONSTRUERA
stalčiai be
fasadų
30 cm

2×
KONSTRUERA
lentynėlės
60×30 cm

2×
HJÄLPA
lentynėlės
60×55 cm

Paruošti deriniai
Derinio dydis: P×G×A.

Čia matote keletą iš jau paruoštų derinių. Daugiau ieškokite prekybos vietose bei
interneto svetainėje www.IKEA.lt.

Derinio dydis 60×55×196 cm.
Derinio kaina su baltais fasadais 205 € (293.890.19)
Derinyje yra:
SMÅSTAD ištraukiamoji dalis-stalčius, 60×55×196 cm

504.369.62

1 vnt.

SMÅSTAD durelės, 30×90 cm, balta, 2 vnt.

204.341.63

1 vnt.

HJÄLPA švelnaus uždarymo lankstas

903.828.82

4 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinio kabliukai, 2 vnt.

904.461.48

1 vnt.

LÄTTHET kabliukai-spaustukai, 2 vnt.

104.369.78

2 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.

Derinio dydis 80×55×108 cm.
Derinio kaina su baltais fasadais 207 € (193.884.16)
Derinyje yra:
SMÅSTAD ištraukiamoji dalis-stalčius, 80×55×108 cm

804.369.65

1 vnt.

KONSTRUERA vielinis krepšys, 25 cm

204.513.79

5 vnt.

HJÄLPA bėgeliai krepšiams, 55 cm, balta, 2 vnt.

103.311.94

5 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinio kabliukai, 2 vnt.

904.461.48

1 vnt.

LÄTTHET kabliukai-spaustukai, 2 vnt.

104.369.78

2 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.

Derinio dydis 90×50×48 cm.
Derinio kaina su baltais fasadais 65 € (193.891.52)
Derinyje yra:
SMÅSTAD suoliukas, 90×50×48 cm, balta

804.335.42

1 vnt.

SMÅSTAD dėžė, 90×49×48 cm, balta

604.341.42

1 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.
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Paruošti deriniai
Derinio dydis: P×G×A.

Derinio dydis 60×30×60 cm
Derinio kaina su baltais fasadais 55 € (393.884.44)
Derinyje yra:
SMÅSTAD sieninė spintelė, 60×30×60 cm

004.335.22

1 vnt.

LÄTTHET tvirtinimo profilis, 60 cm

003.863.75

1 vnt.

SMÅSTAD durelės, 30×60 cm, balta, 2 vnt.

904.342.30

1 vnt.

HJÄLPA švelnaus uždarymo lankstas

903.828.82

4 vnt.

KONSTRUERA lentynėlė, 60×30 cm, balta

804.367.86

1 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.

Derinio dydis 60×55×120 cm
Derinio kaina su baltais fasadais 136 € (593.876.55)
Derinyje yra:
PLATSA rėmas, 60×55×120 cm, balta

503.309.46

1 vnt.

LÄTTHET reguliuojamos kojelės, balta, 4 vnt.

203.311.98

1 vnt.

SMÅSTAD daiktų laik. sist. dalies viršus, 60×55 cm

504.728.27

1 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×15 cm, balta

004.340.98

4 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 15 cm

504.367.78

4 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×30 cm, balta

704.341.13

2 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 30 cm

404.367.74

2 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.

Derinio dydis 60×55×120 cm
Derinio kaina su baltais fasadais 104 € (493.878.06)
Derinyje yra:
PLATSA rėmas, 60×55×120 cm, balta

503.309.46

1 vnt.

LÄTTHET reguliuojamos kojelės, balta, 4 vnt.

203.311.98

1 vnt.

SMÅSTAD daiktų laik. sist. dalies viršus, 60×55 cm

504.728.27

1 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×15 cm, balta

004.340.98

2 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 15 cm

504.367.78

2 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×30 cm, balta

704.341.13

1 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 30 cm

404.367.74

1 vnt.

HJÄLPA lentynėlė, 60×55 cm, balta

903.311.66

2 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.

8

Paruošti deriniai
Derinio dydis: P×G×A.

Derinio dydis 60×55×180 cm
Derinio kaina su baltais fasadais 142 € (193.880.39)
Derinyje yra:
PLATSA rėmas, 60×55×180 cm, balta

503.309.51

1 vnt.

LÄTTHET reguliuojamos kojelės, balta, 4 vnt.
SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×15 cm, balta
KONSTRUERA stalčius be fasado, 15 cm

203.311.98
004.340.98
504.367.78

1 vnt.
4 vnt.
4 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×30 cm, balta

704.341.13

2 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 30 cm

404.367.74

2 vnt.

HJÄLPA lentynėlė, 60×55 cm, balta

903.311.66

2 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.

Derinio dydis 60×55×63 cm
Derinio kaina su baltais fasadais 80 € (993.875.21)
Derinyje yra:
PLATSA rėmas, 60×55×60 cm, balta

103.309.72

1 vnt.

LÄTTHET reguliuojamos kojelės, balta, 4 vnt.

203.311.98

1 vnt.

SMÅSTAD daiktų laik. sist. dalies viršus, 60×55 cm

504.728.27

1 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×15 cm, balta

004.340.98

2 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 15 cm

504.367.78

2 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×30 cm, balta

704.341.13

1 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 30 cm

404.367.74

1 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.

Derinio dydis 60×55×120 cm
Derinio kaina su baltais fasadais 98 € (393.883.21)
Pastaba! Galite rinktis ir 40 cm gylio derinį. (993.903.16)

Derinyje yra:
PLATSA rėmas, 60×55×120 cm, balta

503.309.46

1 vnt.

LÄTTHET reguliuojamos kojelės, balta, 4 vnt.

203.311.98

1 vnt.

SMÅSTAD daiktų laik. sist. dalies viršus, 60×55 cm

504.728.27

1 vnt.

SMÅSTAD durelės, 30×120 cm, balta, 2 vnt.

904.341.88

1 vnt.

HJÄLPA švelnaus uždarymo lankstas

903.828.82

4 vnt.

HJÄLPA vielinis krepšys, 60×55 cm, balta

403.311.83

1 vnt.

HJÄLPA bėgeliai krepšiams, 55 cm, balta, 2 vnt.

103.311.94

1 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 vnt.

HJÄLPA lentynėlė, 60×55 cm, balta

903.311.66

1 vnt.

LÄTTHET kabliukai-spaustukai, 2 vnt.

104.369.78

1 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.
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Paruošti deriniai
Derinio dydis: P×G×A.

Derinio dydis 60×55×180 cm
Derinio kaina su baltais fasadais 102 € (793.892.72)
Pastaba! Galite rinktis ir 40 cm gylio derinį. (493.908.75)

Derinyje yra:
PLATSA rėmas, 60×55×180 cm, balta

503.309.51

1 vnt.

LÄTTHET reguliuojamos kojelės, balta, 4 vnt.

203.311.98

1 vnt.

SMÅSTAD durelės, 30×90 cm, balta, 2 vnt.

204.341.63

2 vnt.

HJÄLPA švelnaus uždarymo lankstas

903.828.82

8 vnt.

HJÄLPA lentynėlė, 60×55 cm, balta

903.311.66

1 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 60×55 cm, balta

503.312.05

2 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinio kabliukai, 2 vnt.

904.461.48

1 vnt.

LÄTTHET kabliukai-spaustukai, 2 vnt.

104.369.78

1 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.

Derinio dydis 60×55×180 cm
Derinio kaina su baltais fasadais 144 € (193.891.90)
Derinyje yra:
PLATSA rėmas, 60×55×180 cm, balta

503.309.51

1 vnt.

LÄTTHET reguliuojamos kojelės, balta, 4 vnt.

203.311.98

1 vnt.

SMÅSTAD durelės, 30×120 cm, balta, 2 vnt.

904.341.88

1 vnt.

HJÄLPA švelnaus uždarymo lankstas

903.828.82

4 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×15 cm, balta

004.340.98

2 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 15 cm

504.367.78

2 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×30 cm, balta

704.341.13

1 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 30 cm

404.367.74

1 vnt.

HJÄLPA vielinis krepšys, 60×55 cm, balta

403.311.83

1 vnt.

HJÄLPA bėgeliai krepšiams, 55 cm, balta, 2 vnt.

103.311.94

1 vnt.

HJÄLPA lentynėlė, 60×55 cm, balta

903.311.66

2 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinio kabliukai, 2 vnt.

904.461.48

1 vnt.

LÄTTHET kabliukai-spaustukai, 2 vnt.

104.369.78

1 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.

Derinio dydis 60×55×180 cm
Derinio kaina su baltais fasadais 139 € (393.899.76)
Derinyje yra:
PLATSA rėmas, 60×55×180 cm, balta

503.309.51

1 vnt.

LÄTTHET reguliuojamos kojelės, balta, 4 vnt.

203.311.98

1 vnt.

SMÅSTAD durelės, 30×90 cm, balta, 2 vnt.

204.341.63

1 vnt.

HJÄLPA švelnaus uždarymo lankstas

903.828.82

4 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×15 cm, balta

004.340.98

2 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 15 cm, balta

504.367.78

2 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×30 cm, balta

704.341.13

2 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 30 cm, balta

404.367.74

2 vnt.

HJÄLPA lentynėlė, 60×55 cm, balta

903.311.66

1 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 vnt.

LÄTTHET kabliukai-spaustukai

104.369.78

1 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.
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Paruošti deriniai
Derinio dydis: P×G×A.

Derinio dydis 210×79×180 cm
Derinio kaina su baltais fasadais 381 € (193.922.96)
Derinyje yra:
SMÅSTAD vystymo-rašomasis stalas, balta

404.626.21

1 vnt.

PLATSA rėmas, 60×55×180 cm, balta

503.309.51

1 vnt.

PLATSA rėmas, 60×55×120 cm, balta

503.309.46

1 vnt.

LÄTTHET reguliuojamos kojelės, balta, 4 vnt.

203.311.98

2 vnt.

SMÅSTAD daiktų laik. sist. dalies viršus, 60×55 cm

504.728.27

1 vnt.

SMÅSTAD durelės, 30×90 cm, balta, 2 vnt.

204.341.63

2 vnt.

HJÄLPA švelnaus uždarymo lankstas

903.828.82

8 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×15 cm, balta

004.340.98

6 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 15 cm

504.367.78

6 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×30 cm, balta

704.341.13

3 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 30 cm

404.367.74

3 vnt.

HJÄLPA lentynėlė, 60×55 cm, balta

903.311.66

1 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 60×55 cm, balta

503.312.05

2 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinio kabliukai, 2 vnt.

904.461.48

1 vnt.

LÄTTHET kabliukai-spaustukai, 2 vnt.

104.369.78

1 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.

Derinio dydis 150×55×180 cm
Derinio kaina su baltais fasadais 207 € (693.913.03)
Derinyje yra:
SMÅSTAD suoliukas, 90×50×48cm, balta

804.335.42

1 vnt.

PLATSA rėmas, 60×55×180 cm, balta

503.309.51

1 vnt.

LÄTTHET reguliuojamos kojelės, balta, 4 vnt.

203.311.98

1 vnt.

SMÅSTAD durelės, 30×120 cm, balta, 2 vnt.

904.341.88

1 vnt.

HJÄLPA švelnaus uždarymo lankstas

903.828.82

4 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×15 cm, balta

004.340.98

2 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 15 cm

504.367.78

2 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×30 cm, balta

704.341.13

1 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 30 cm

404.367.74

1 vnt.

SMÅSTAD dėžė, 90×49×48 cm, balta

604.341.42

1 vnt.

HJÄLPA vielinis krepšys, 60×55 cm, balta

403.311.83

1 vnt.

HJÄLPA bėgeliai krepšiams, 55 cm, balta, 2 vnt.

103.311.94

1 vnt.

HJÄLPA lentynėlė, 60×55 cm, balta

903.311.66

2 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 vnt.

LÄTTHET kabliukai-spaustukai, 2 vnt.

104.369.78

1 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.

Derinio dydis 180×55×196 cm
Derinio kaina su baltais fasadais 441 € (593.924.16)
Derinyje yra:
SMÅSTAD ištraukiamoji dalis-stalčius, 60×55×196 cm

504.369.62

1 vnt.

PLATSA rėmas, 60×55×60 cm, balta

103.309.72

2 vnt.

LÄTTHET reguliuojamos kojelės, balta, 4 vnt.

203.311.98

2 vnt.

SMÅSTAD daiktų laik. sist. dalies viršus, 60×55 cm

504.728.27

2 vnt.

SMÅSTAD sieninė spintelė, 60×30×60 cm

004.335.22

2 vnt.

LÄTTHET tvirtinimo profilis, 60 cm

003.863.75

2 vnt.

SMÅSTAD durelės, 30×90 cm, balta, 2 vnt.

204.341.63

1 vnt.

SMÅSTAD durelės, 30×60 cm, balta, 2 vnt.

904.342.30

2 vnt.

HJÄLPA švelnaus uždarymo lankstas

903.828.82

12 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×30 cm, balta

704.341.13

2 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 30 cm

404.367.74

2 vnt.

KONSTRUERA lentynėlė, 60×30 cm, balta

804.367.86

2 vnt.

HJÄLPA lentynėlė, 60×55 cm, balta

903.311.66

2 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinio kabliukai, 2 vnt.

904.461.48

1 vnt.

LÄTTHET kabliukai-spaustukai, 2 vnt.

104.369.78

3 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.
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Paruošti deriniai
Derinio dydis: P×G×A.

Derinio dydis 240×55×180 cm
Derinio kaina su baltais fasadais 388 € (693.909.97)
Derinyje yra:
PLATSA rėmas, 60×55×180 cm, balta

503.309.51

2 vnt.

LÄTTHET reguliuojamos kojelės, balta, 4 vnt.

203.311.98

2 vnt.

SMÅSTAD sieninė spintelė, 60×30×60 cm

004.335.22

2 vnt.

LÄTTHET tvirtinimo profilis, 60 cm

003.863.75

2 vnt.

SMÅSTAD durelės, 30×90 cm, balta, 2 vnt.

204.341.63

2 vnt.

SMÅSTAD durelės, 30×60 cm, balta, 2 vnt.

904.342.30

2 vnt.

HJÄLPA švelnaus uždarymo lankstas

903.828.82

16 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×15 cm, balta

004.340.98

4 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 15 cm

504.367.78

4 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×30 cm, balta

704.341.13

4 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 30 cm

404.367.74

4 vnt.

KONSTRUERA lentynėlė, 60×30 cm, balta

804.367.86

2 vnt.

HJÄLPA lentynėlė, 60×55 cm, balta

903.311.66

2 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 60×55 cm, balta

503.312.05

2 vnt.

LÄTTHET kabliukai-spaustukai, 2 vnt.

104.369.78

2 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.
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SMÅSTAD vystymo-rašomasis stalas

1

2

3

Derinio dydis 90×79×100 cm

1. Vystymo stalas yra praktiškas ir patogus naudoti.

Derinio kaina

2. Mažyliui kiek paaugus, iš jo galėsite padaryti žaidimų,
piešimo stalą (tereikia nuleisti viršų).
3. Vaikui pradėjus lankyti mokyklą, vėl pakelkite viršų – štai ir
rašomasis stalas.

SMÅSTAD vystymo-rašomasis stalas, balta

404.626.21

1 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×15 cm, balta

004.340.98

2 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 15 cm

504.367.78

2 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×30 cm, balta

704.341.13

1 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 30 cm

404.367.74

1 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.

Vystymo stalo SMÅSTAD priedai
SKÖTSAM vystymo kilimėlis, 53×80×2 cm. Minkštas, su
pripučiamosiomis sienelėmis, kad mažyliui būtų patogu ir
saugu ant vystymo stalo. Pagamintas iš saugaus plastiko, jį
lengva valyti.
502.517.98

7,39 €

SKÖTSAM vystymo kilimėlio užvalkalas, 83×55 cm.
Mėlynių paveiksliukas, balta

504.447.78

4,99 €

802.261.37

16,99 €

VÄDRA vystymo kilimėlis.
48×74 cm

VÄDRA vystymo kilimėlio užvalkalas, 48×74 cm.
Zuikių paveiksliukas, balta

404.453.54

6,99 €
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193.921.59 143 €

Aukštos lovos su stalais ir vieta daiktams SMÅSTAD

Iš paveiksliukų matyti, jog aukštas lovas SMÅSTAD galite surinkti
keliais skirtingais būdais, priklausomai nuo poreikių ir kambario
formos, priderinti patinkančio stiliaus fasadus, priedus. Kitos
praktiškos detalės: stalas yra su laidų tvarkykle; kopėtėlių
pakopos – neslystančios, su rankenomis viršuje, todėl saugu
nulipti ir užlipti.

Aukštose ir dviaukštėse lovose rekomenduojama miegoti ne
jaunesniems nei 6 metų vaikams. Kiti svarbūs dalykai:

Rašomasis stalas įrengtas išilgai lovą, spintos durys
varstomos iš išorės. Daug vietos po lova rašomajam stalui.
Derinio dydis 206×104×182 cm.

Rašomasis stalas įrengtas statmenai lovai, spintos durys
varstomos iš vidaus. Puikus sprendimas, jei kambarys yra
mažas.
Derinio dydis 206×148×182 cm

Rašomasis stalas įrengtas statmenai lovai, spintos durys
varstomos iš išorės. Puikus sprendimas, jei kambaryje yra
daug vietos. Derinio dydis 206×148×182 cm.

Kopėtėlės įrengtos lovos kairėje. Tačiau galite įrengti ir
dešinėje, jei patogiau.
Derinio dydis 206×104×182 cm.

• lubos turi būti mažiausiai 240 cm aukščio;
• rekomenduojame rinktis iki 20 cm storio čiužinį;
• kopėtėles galite įrengti dešinėje arba kairėje lovos pusėje.
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Aukštos lovos su stalais ir vieta daiktams SMÅSTAD

Aukštos lovos derinys.
Derinio dydis 206×104×182 cm. Miegamoji dalis 90×200 cm.
Derinio kaina 369 € (093.920.94)

Aukštos lovos derinys.
Derinio dydis 206×104×182 cm. Miegamoji dalis 90×200 cm.
Derinio kaina 365 € (693.913.55)

Derinyje yra:

Derinyje yra:

SMÅSTAD aukšta lova, 90×200 cm, balta

504.540.36

1 vnt.

SMÅSTAD aukšta lova, 90×200 cm, balta

504.540.36

1 vnt.

SMÅSTAD durelės, 30×120 cm, balta, 2 vnt.

904.341.88

1 vnt.

SMÅSTAD durelės, 30×120 cm, balta, 2 vnt.

904.341.88

1 vnt.

HJÄLPA švelnaus uždarymo lankstas

903.828.82

4 vnt.

HJÄLPA švelnaus uždarymo lankstas

903.828.82

4 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×15 cm, balta

004.340.98

3 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×15 cm, balta

004.340.98

1 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 15 cm

504.367.78

3 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 15 cm

504.367.78

1 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×30 cm, balta

704.341.13

1 vnt.

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×30 cm, balta

704.341.13

2 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 30 cm

404.367.74

1 vnt.

KONSTRUERA stalčius be fasado, 30 cm

404.367.74

2 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 vnt.

HJÄLPA drabužių skersinis, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 vnt.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.

Pastaba! Rankenėlės į derinio kainą neįskaičiuotos.

Papildančiosios prekės
FUBBLA stalinis LED šviestuvas. Skleidžia tiesioginę šviesą.
Balta

403.257.09

ÖRFJÄLL vaikiška kėdė

25,99 €

FUBBLA sieninis LED šviestuvas. Galima reguliuoti šviesos
ryškumą.
Balta

003.815.99

Balta ir Vissle melsva

604.417.79

34,99 €

Balta ir Vissle tamsiai pilka

104.417.86

34,99 €

Balta ir Vissle rausva

704.417.69

34,99 €

MALFORS putų poliuretano čiužinys, 90×200 cm.

22,99 €

Vidutinio kietumo, balta

402.722.87

69 €

MOSHULT putų poliuretano čiužinys, 90×200 cm.
Kietas, balta
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302.723.39

49 €

Visos dalys ir jų kainos
Derinio dydis: P×G×A.

55 cm gylio rėmai

40 cm gylio rėmai

PLATSA rėmas, balta.

PLATSA rėmas, balta.

60×55×60 cm*

103.309.72

24 €

60×40×60 cm*

503.309.70

21 €

60×55×120 cm*

503.309.46

36 €

60×40×120 cm*

303.309.47

33 €

60×55×180 cm*

503.309.51

40 €

60×40×180 cm*

903.309.54

40 €

004.335.22

23 €

Ištraukiamosios dalys
30 cm gylio sieninis rėmas

SMÅSTAD Ištraukiamoji dalis-stalčius, balta.
80×55×108 cm*

804.369.65

161 €

SMÅSTAD sieninė spintelė, balta.
60×30×60 cm*

60×55×196 cm*

504.369.62

174 €

Kitos prekės
SMÅSTAD suoliukas, balta. Papildomai reikia įsigyti dėžę
(stalčių) SMÅSTAD.
90×50×48 cm

804.335.42

30 €

SMÅSTAD aukštos lovos derinys, balta. Mažiausias lubų
aukštis 240 cm.
Čiužinio dydis 90×200 cm

504.540.36

280 €

SMÅSTAD vystymo-rašomasis stalas, balta.
90×79×100 cm*

404.626.21

99 €

SMÅSTAD daiktų laik. sist. dalies viršus, balta.
60×40 cm

904.728.30

8€

60×55 cm

504.728.27

10 €

LÄTTHET sieninis tvirtinimo profilis.
60 cm

* Baldą būtina pritvirtinti prie sienos.
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003.863.75

6€

Visos dalys ir jų kainos
Derinio dydis: P×G×A.

Fasadai (durys ir stalčių priekiai)

Rankenėlės

Visos durys SMÅSTAD parduodamos rinkiniuose po du vienetus,
o rankenėlės parduodamos atskirai. Rekomenduojame rinktis
švelnaus uždarymo lankstus HJÄLPA.

BEGRIPA rankenėlės, 13 cm, 2 vnt.

SMÅSTAD durys 120 cm, 30×120 cm, 2 vnt.

Balta

804.461.15

3€

Oranžinė

704.461.25

3€

Turkio spalva

004.461.24

3€

Geltona

604.693.96

3€

Balta, rėmas

404.342.04

23 €

Blyški rožinė

204.342.00

23 €

JÄRNSPARV rankenėlės, 14,1 cm, 2 vnt.

Blyški turkio spalva

104.341.92

23 €

Žalia

204.341.96

23 €

Juoda

Pilka

204.513.60

23 €

Balta

904.341.88

27 €

LAPPMES rankenėlės, 11,2 cm, 2 vnt.

Beržas

504.342.08

27 €

Beržas

PLOCKAR rankenėlės, 4.9 cm, 2 vnt.

604.461.21

404.461.22

5€

6€

SMÅSTAD durys 90 cm, 30×90 cm, 2 vnt.
Balta

204.341.63

15 €

Blyški rožinė

204.341.82

15 €

Blyški turkio spalva

804.341.84

15 €

Žalia

304.341.67

15 €

Pilka

304.513.69

15 €

Balta, rėmas

904.341.74

18 €

Beržas

604.341.75

18 €

Kamštiena

904.460.68

35 €

Mediena

204.461.23

5€

SMÅSTAD durelės 60 cm, 30×60 cm, 2 vnt.
Balta

904.342.30

13 €

Blyški rožinė

604.342.36

13 €

Blyški turkio spalva

504.342.32

13 €

Žalia

104.342.34

13 €

Pilka

104.513.65

13 €

Balta, rėmas

204.342.38

15 €

Beržas

804.342.40

15 €

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×30 cm. Papildomai reikia
įsigyti stalčių be fasado KONSTRUERA.
Balta

704.341.13

8€

Balta, rėmas

804.341.17

8€

Blyški rožinė

004.341.16

8€

Blyški turkio spalva

504.341.14

8€

Žalia

204.341.15

8€

Pilka

804.513.76

8€

Beržas

604.341.18

9€

Lankstai ir kojelės

SMÅSTAD stalčiaus fasadas, 60×15 cm. Papildomai reikia
įsigyti stalčių be fasado KONSTRUERA.
Balta

004.340.98

6€

Blyški rožinė

204.340.97

6€

Blyški turkio spalva

404.340.96

6€

Žalia

804.340.99

6€

Pilka

504.513.73

6€

Beržas

404.341.00

7€

HJÄLPA švelnaus uždarymo lankstas.
1 vnt.

903.828.82

2€

LÄTTHET reguliuojamos kojelės, balta, 4 vnt. Spinta tvirtai
stovės ir ant nelygių grindų.
Balta

Dėžės

203.311.98

2€

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

Dėžė

!sP0\##,"

LÄTTHET kojelės, balta, metalas, 4 vnt.
GAMINIO MATMENYS
90 cm
Plotis
49 cm
Gylis
Aukštis 48 cm

11 cm

503.955.94

9€

Blyški rožinė
Pilka:

Pilka

Beržas

Palyginkite su numeriu ant
pakuotės

604.341.42
704.341.51
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Blyški turkio spalva

Žalia
804.513.57

96x50x6 cm
13 kg

35 €

904.341.45

304.341.48

0921

PAKUOTĖ
MATMENYS
SVORIS

90x49x48 cm

22/10/2020

SMÅSTAD
Balta

22-13

SMÅSTAD dėžė, 90x49x48 cm. Ratukai pridedami.
35 €
35 €
35 €
35 €

804.513.57

35 €

404.341.57

40 €

LÄTTHET kojelės, balta, mediena, 4 vnt.
11 cm
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103.955.91

12 €

Visos dalys ir jų kainos
Derinio dydis: P×G×A.

Vidinės dalys

Priedai

KONSTRUERA lentynėlė, balta.

HÄNGIG apvalus veidrodis, balta.
804.367.86

5€

26 cm

60×40 cm

003.311.61

5€

LÄTTHET kabliukai-spaustukai, balta.

60×55 cm

903.311.66

6€

2 vnt.

60×30 cm

704.461.54

4,99 €

HJÄLPA lentynėlė, balta.

KONSTRUERA stalčius be fasado, balta. Papildomai reikia
įsigyti stalčiaus fasadą SMÅSTAD.
60×55×15 cm

504.367.78

6€

60×55×30 cm

404.367.74

12 €

104.369.78

2€

40 cm gylio rėmui

403.316.54

4€

55 cm gylio rėmui

103.316.55

5€

LÄTTHET rėmo kabliukai, balta.

HJÄLPA vielinis krepšys, balta. Papildomai reikia įsigyti
ištraukiamųjų bėgelių krepšiams HJÄLPA.
60×40×15 cm

903.311.85

5€

60×55×15 cm

403.311.83

6€

HJÄLPA drabužių skersinio kabliukai, balta.
2 vnt.

KONSTRUERA vielinis krepšys, balta. Žemai ištraukiamajai
daliai ir vystymo-rašomajam stalui SMÅSTAD. Papildomai
reikia įsigyti ištraukiamųjų bėgelių krepšiams HJÄLPA,
55 cm.
25×52×13 cm

204.513.79

904.461.48

2€

003.317.12

3€

HJÄLPA universali kabykla, balta.
22,5×6 cm

5€

HJÄLPA bėgeliai krepšiams, balta, 2 vnt.
55 cm

103.311.94

3€

HÄNGIG etikečių laikikliai, 5 vnt. Rinkinyje yra 10 kortelių
su paveiksliukais.

40 cm

303.311.93

3€

6×2×6 cm

60×55 cm

503.312.05

2€

60×40 cm

604.501.27

5€

HJÄLPA drabužių skersinis, balta.
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004.513.23

3€

Priedai
Derinio dydis: P×G×A.

Siūlome didelį dėžių ir kitų priedų pasirinkimą.

RASSLA kabamoji 5 skyrelių dėtuvė, balta

BÄNKKAMRAT suoliuko kilimėlis, 90×50×3 cm.
Taškuotas

804.618.89

11,99 €

Turkio spalva

004.811.98

11,99 €

004.665.98

1,69 €

504.213.38

6,99 €

20×34×10 cm

604.744.25

1,99 €

34×51×10 cm

904.744.38

3,99 €

34×51×18 cm

904.744.43

4,99 €

25×40×98 cm

BAGIS vaikiški pakabai, 8 vnt.
Įvairių spalvų

STUK dėžė su skyriais, balta.
HÄNGA vaikiški pakabai, 5 vnt.
Natūralios spalvos

601.787.69

3,49 €

UPPRYMD dėžės, 18×27×17 cm, 3 vnt. Telpa sieninėje
spintelėje SMÅSTAD.
Juodos, geltonos, turkio spalvos

504.622.58

9,99 €

304.622.59

5,99 €

804.622.66

4,99 €

UPPRYMD dėžė, 25×44×17 cm.
Geltona

UPPRYMD dėžė, 25×44×25 cm.
Turkio spalva

UPPRYMD dėžė, 38×42×33 cm. Telpa ištraukiamojoje
dalyje-stalčiuje SMÅSTAD.
Baltos ir juodos spalvos

104.622.98

9,99 €

JÄTTELIK krepšys, A43 cm, Ø 42 cm.
Dinozauras

704.642.04

7,99 €

GLIS dėžės su dangčiais, 17×10 cm, 3 vnt. Telpa
ištraukiamosios dalies-stalčiaus SMÅSTAD viršuje.
Permatoma

404.661.48

2,49 €

Geltonos ir mėlynos spalvos

904.661.55

2,49 €

002.831.03

3,39 €

GLIS dėžė su dangčiu, 34×21 cm.
Permatoma

RASSLA dėžės su skyriais, balta, 2 vnt.
Telpa stalčiuose KONSTRUERA, 30 cm
25×41×16 cm

404.180.82

6,99 €

Telpa stalčiuose KONSTRUERA, 15 cm
25×41×9 cm

804.213.27

5,99 €
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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.

Prekių pristatymas

Baldų surinkimas

Pirkimas išsimokėtinai

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

Pirkimo išsimokėtinai paslaugą
teikia GENERAL FINANCING
BANKAS. Išsimokėtinai atsiskaityti galite už IKEA prekes, kurių
vertė siekia nuo 50 iki 25 000 €.
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