
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.

Tinkamas, funkcionalus apšvietimas
Apšvietimas svarbus virtuvėje, nes su juo saugiau ir gražiau. Prie tinkamo ryškumo 
šviesa tolygiai apšviesto stalviršio ruošti valgį yra lengviau, linksmiau ir kur kas saugiau 
nei prieblandoje. Na, o taškiniai, spintelių ir stalčių šviestuvai ne tik padeda greičiau rasti 
reikiamus daiktus, bet ir suteikia interjerui dekoratyvumo.

Virtuvės apšvietimas – išmaniojo IKEA apšvietimo dalis
Pas mus rasite keturias montuojamųjų virtuvinių šviestuvų šeimas: OMLOPP, 
STRÖMLINJE, SLAGSIDA, SKYDRAG. OMLOPP – tai stalviršių, stalčių ir taškiniai šviestuvai. 
Šviestuvai STRÖMLINJE – minimalistinio dizaino ir lengvai montuojami. Šviestuvai 
SLAGSIDA suprojektuoti specialiai virtuvės baldams KNOXHULT, o šviestuvai SKYDRAG 
– virtuvės baldams ENHET. Šviesos ryškumui reguliuoti ir nuotaikai kurti naudokite 
nuotolinio valdymo įtaisą TRÅDFRI (parduodamas atskirai). Jei norisi dar daugiau 
patogumo, papildomai įsigijus tinklų sietuvą TRÅDFRI virtuvinius šviestuvus galima 
valdyti naudojantis išmaniąja programėle „ IKEA Home smart“.

MONTUOJAMASIS 
VIRTUVĖS APŠVIETIMAS

Pirkėjo gidas

Montuojamasis virtuvės 
apšvietimas
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Pradėti nuo nulio ar patobulinti esamą virtuvę?

Virtuvė nėra pilnai įrengta, jei trūksta tinkamo funkcinio 
apšvietimo. Geriausia planuoti apšvietimą tuo pat metu, 
kai planuojate naują virtuvę – sutaupysite laiko ir jėgų. 
Tačiau tai nereiškia, kad nėra galimybės patobulinti esamą. 
Susidūrusiems su tokiu iššūkiu turime sprendimų. Tik svarbu 
prisiminti, kad visos virtuvės yra skirtingos ir planuoti reikia 
pagal savo, ne kitų poreikius.

Kaip suplanuoti?

Pirmiausia pagalvokite, kur virtuvėje trūksta apšvietimo ir 
pasirinkite geriausiai jūsų poreikius atitinkantį sprendimą. 
Pradėkite rinktis nuo darbastalio apšvietimo, tada taškinių 
šviestuvų bei spintelių ir stalčių šviestuvų.

Mes siūlome:

Darbastalio šviestuvai Taškiniai ir spintelių šviestuvai Stalčių šviestuvai

IKEA’oje rasite keturias montuojamųjų 
šviestuvų serijas: OMLOPP, STRÖMLINJE, 
SLAGSIDA ir SKYDRAG.
Šie šviestuvai skirti funkciniam ir 
dekoratyviniam apšvietimui su galimybe 
keisti apšvietimo ryškumą. Juose įrengti 
šviesos diodai sunaudoja 85 % mažiau 
elektros ir šviečia iki 20 kartų ilgiau nei 
kaitinamosios lemputės.

Taškiniai šviestuvai yra praktiški ir kartu 
dekoratyvūs. Įrengus jų spintelėse su 
stiklinėmis durimis, tampa lengviau rasti 
jose laikomus daiktus, neįkyri šviesa 
suteikia jaukumo visai virtuvei. 
Paprasta išsirinkti, nes yra įvairių modelių: 
tiek modernaus, tiek tradicinio stiliaus.

Stalčių šviestuvai OMLOPP įsijungia ir 
išsijungia darinėjant stalčius. Įrengus 
stalčių apšvietimą, virtuvinius įrankius ir 
kitus daiktus rasite akimirksniu.

Šviestuvai: OMLOPP, STRÖMLINJE, 
SLAGSIDA, SKYDRAG.

Šviestuvai: OMLOPP, URSHULT, 
LINDSHULT.

Šviestuvai OMLOPP.
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Kaip suplanuoti?

Šviestuvų privalumai OMLOPP STRÖMLINJE

Galima reguliuoti šviesos ryškumą naudojant 
šviesos ryškumo reguliatorių TRÅDFRI

Reikia šviesos diodų transformatoriaus 
TRÅDFRI ir laidų*

Galimybė paslėpti laidus

Šviesos srautas** 186 lm 300 lm

* Transformatorius ir laidai parduodami atskirai.
** Tiek šviesos skleidžia 40 cm darbastalio šviestuvas. Kitų šviestuvų skleidžiamas šviesos 
srautas nurodytas jų kainų etiketėse ir www.IKEA.lt.

OMLOPP AR STRÖMLINJE?
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Darbastalio šviestuvai OMLOPP
Įrengimas

Šiuos šviestuvus lengva įrengti patiems. Apačioje parodytos 
visos dalys, kurių prireiks.

• Suskaičiuokite, kiek juostinių šviestuvų OMLOPP jums reikės.
• Pasirinkite 10 W arba 30 W šviesos diodų transformatorių 

TRÅDFRI. Daugiau apie juos – 10 p.
• Pasirinkite tinklų sietuvą TRÅDFRI. Turėdami jį ir išmaniąją 

programėlę TRÅDFRI, galėsite valdyti prijungtuosius 
šviestuvus TRÅDFRI.

• Prie vienos sistemos, naudodami tarpinius jungiamuosius 
laidus, prijunkite ne daugiau nei 10 šviesos diodų 
transformatorių TRÅDFRI.

• Pasirinkite maitinimo laidą.
• Pasirinkite nuotolinio valdymo įtaisą TRÅDFRI – galėsite 

reguliuoti šviesos ryškumą per atstumą, o sujungę jį su 
transformatoriumi (-iais), vienu metu valdysite visą šviestuvų 
grupę.

• Papildomai galite įrengti ir kitų šviestuvų: taškinių arba skirtų 
spintelėms, stalčiams.

Pagrindinės dalys

Darbastalio LED šviestuvas
Ilgis: 40, 60, 80 cm.
Baltos ir aliuminio spalvos.

Šviesos diodų transformatorius TRÅDFRI
Galia: 10 W arba 30 W.

Maitinimo laidas FÖRNIMMA
3,5 m ilgio.

Nuotolinio valdymo įtaisas TRÅDFRI
Baltas.

Papildomos dalys

Tarpinis jungiamasis laidas FÖRNIMMA 
Ilgis: 0,7 m arba 2 m.

Tinklų sietuvas TRÅDFRI

Informacijos apie suvartojamos energijos kiekį (W) rasite skyriuje „Visos dalys ir jų kainos“, žr. 11 p.

Prekė Kiekis
Darbastalio LED šviestuvas OMLOPP, 80 cm (7,4 W) 1 vnt.
Darbastalio LED šviestuvas OMLOPP, 40 cm (4,1 W) 1 vnt.
Darbastalio LED šviestuvas OMLOPP, 60 cm (5,4 W) 1 vnt.
Šviesos diodų transformatorius TRÅDFRI, 30 W 1 vnt.
Maitinimo laidas FÖRNIMMA 1 vnt.
Nuotolinio valdymo įtaisas TRÅDFRI 1 vnt.

Deriniai
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Darbastalio šviestuvai STRÖMLINJE

Įrengimas

Šviesos diodų šviestuvus STRÖMLINJE paprasta įrengti pa-
tiems, be elektriko pagalbos. Šviestuvai jungiami vienas su kitu 
naudojant dvi mažas jungtis, todėl laidų kur kas mažiau.

• Prieš įrenginėdami sistemą atsižvelkite į spintelių plotį ir 
pagal jį suskaičiuokite, kiek šviestuvų reikės. Jei, pavyzdžiui, 
spintelė yra 80 cm pločio, reikia dviejų 40 cm šviestuvų.

• Pasirinkite 10 W arba 30 W šviesos diodų transformatorių 
TRÅDFRI. Daugiau apie juos – 15 p.

• Pasirinkite tinklų sietuvą TRÅDFRI. Turėdami jį ir išmaniąją 
programėlę TRÅDFRI, galėsite valdyti prijungtuosius 

šviestuvus TRÅDFRI.
• Prie vienos sistemos, naudodami tarpinį jungiamąjį laidą, 

prijunkite ne daugiau nei 10 šviesos diodų transformatorių 
TRÅDFRI.

• Pasirinkite nuotolinio valdymo įtaisą TRÅDFRI – galėsite 
reguliuoti šviesos ryškumą per atstumą, o sujungę jį su 
transformatoriumi (-iais), vienu metu valdysite visą šviestuvų 
grupę.

• Papildomai galite įrengti ir kitų šviestuvų: taškinių arba skirtų 
spintelėms, stalčiams.

Pagrindinės dalys

Darbastalio LED šviestuvas STRÖMLINJE
Ilgis: 40, 60 cm.
Baltas.

Šviesos diodų transformatorius TRÅDFRI
Galia: 10 W arba 30 W.

Maitinimo laidas FÖRNIMMA
Ilgis: 3,5 m.

Nuotolinio valdymo įtaisas TRÅDFRI 
Baltas.

Papildomos dalys

Tarpinis jungiamasis laidas FÖRNIMMA
Ilgis: 0,7 m arba 2 m.

Tinklų sietuvas TRÅDFRI

Informacijos apie suvartojamos energijos kiekį (W) rasite skyriuje „Visos dalys ir jų kainos“, žr. 11 p.

Prekė Kiekis
Darbastalio LED šviestuvas STRÖMLINJE, 60 cm (8 W) 1 vnt.
Darbastalio LED šviestuvas STRÖMLINJE, 40 cm (5 W) 3 vnt.
Šviesos diodų transformatorius TRÅDFRI, 30 W 1 vnt.
Maitinimo laidas FÖRNIMMA 1 vnt.
Nuotolinio valdymo įtaisas TRÅDFRI 1 vnt.

Deriniai



Darbastalio šviestuvai SKYDRAG

Deriniai

Pagrindinės dalys

SKYDRAG LED worktop lighting
Ilgis: 40, 60 ir 80 cm.
Spalva: balta ir antracito sp.

Šviesos diodų transformatorius TRÅDFRI
Galia: 10 W arba 30 W.

Maitinimo laidas FÖRNIMMA
Ilgis: 3.5m.

Nuotolinio valdymo įtaisas TRÅDFRI
Spalva: baltas.

Papildomos dalys

Tarpinis jungiamasis laidas FÖRNIMMA
Ilgis: 0.7m arba 2m.

Tinklų sietuvas TRÅDFRI

Prekė Kiekis
SKYDRAG stal./spin. LED šviestuvas su jut., 80cm (7.7W) 1 vnt.
SKYDRAG stal./spin. LED šviestuvas su jut., 40cm (3.6W) 1 vnt.
SKYDRAG stal./spin. LED šviestuvas su jut., 60cm (5.6W) 1 vnt.
Nuotolinio valdymo įtaisas TRÅDFRI 1 vnt.
Šviesos diodų transformatorius TRÅDFRI 30W 1 vnt.
Maitinimo laidas FÖRNIMMA 1 vnt.

Informacijos apie suvartojamos energijos kiekį (W) rasite skyriuje „Visos dalys ir jų kainos“, žr. 11 p.

Įrengimas
Stalviršio šviestuvus SKYDRAG paprasta įrengti patiems.

• Pirmiausia atkreipkite dėmesį į virtuvinių spintelių plotį. 
Pavyzdžiui, jei jos yra 80 cm pločio, šviestuvų SKYDRAG reikės 
80 cm ilgio.

• Pagal šį principą apskaičiuokite, kiek šviestuvų SKYDRAG iš 
viso reikia.

• Išsirinkite tinkamo galingumo LED transformatorių 
(maitinimo šaltinį) TRÅDFRI – 10 W arba 30 W. Žr. 9 puslapį. 

• Turėdami tinklų sietuvą TRÅDFRI, galėsite valdyti šviesos 
šaltinius TRÅDFRI naudodami išmaniąją programėlę TRÅDFRI. 

• Vienam įrengimui tarpiniu jungiamuoju laidu galima sujungti 
iki dešimties šviesos diodų transformatorių (maitinimo 
šaltinių) TRÅDFRI. 

• Įsigykite maitinimo laidą.

• Įsigykite belaidį šviesos ryškumo reguliatorių TRÅDFRI. 
Sujungę jį su transformatoriais, galėsite vienu metu reguliuoti 
visą šviesos šaltinių grupę.
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arba

Informacijos apie suvartojamos energijos kiekį (W) rasite skyriuje „Visos dalys ir jų kainos“, žr. 11 p.

Taškiniai ir spintelių šviestuvai

Įrengimas

• Pasirinkite visas reikiamas dalis.
• Pasirinkite 10 W arba 30 W šviesos diodų transformatorių 

TRÅDFRI. Daugiau apie juos – 10 p. 
• Pasirinkite tinklų sietuvą TRÅDFRI. Turėdami jį ir išmaniąją 

programėlę TRÅDFRI, galėsite valdyti prijungtuosius 
šviestuvus TRÅDFRI.

• Prie vienos sistemos, naudodami tarpinius jungiamuosius 
laidus, prijunkite ne daugiau nei 10 šviesos diodų 
transformatorių TRÅDFRI.

Pagrindinės dalys

Taškinis arba spintelės LED šviestuvas 
OMLOPP* 
Apvalaus šviestuvo skersmuo 6,8 cm.
Stačiakampio šviestuvo ilgis 20 cm.
Baltas, juodas, aliuminio spalvos.

*Taip pat galite naudoti šviestuvus 
URSHULT, LINDSHULT. Jų matmenys 
pateikti skyriuje „Visos dalys ir jų kainos“, 
11 p.

Šviesos diodų transformatorius 
TRÅDFRI
Galia: 10 W arba 30 W.

Maitinimo laidas FÖRNIMMA 
3,5 m ilgio.

Nuotolinio valdymo įtaisas TRÅDFRI
Baltas.

Papildomos dalys

Tarpinis jungiamasis laidas FÖRNIMMA 
Ilgis: 0,7 m arba 2 m.

Tinklų sietuvas TRÅDFRI

• Pasirinkite maitinimo laidą. 
• Pasirinkite nuotolinio valdymo įtaisą TRÅDFRI – galėsite 

reguliuoti šviesos ryškumą per atstumą, o sujungę jį su 
transformatoriumi (-iais), vienu metu valdysite visą šviestuvų 
grupę.
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Šviestuvai OMLOPP
Reikės šviesos diodų transformatoriaus TRÅDFRI ir maitinimo 
laido. Jei bus naudojamas daugiau nei vienas transformatorius - 
dar ir tarpinio jungiamojo laido.

Prijungimas

Šviestuvai STRÖMLINJE
Reikės šviesos diodų transformatoriaus TRÅDFRI ir maitinimo 
laido. Šviestuvams tarpusavyje sujungti nereikia laidų.
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Stalčių šviestuvai

Įrengimas

• Pasirinkite visas reikiamas dalis.
• Pasirinkite 10 W arba 30 W šviesos diodų transformatorių 

TRÅDFRI. Daugiau apie juos – 10 p.  
• Prie vienos sistemos, naudodami tarpinius jungiamuosius 

laidus, prijunkite ne daugiau nei 10 šviesos diodų 
transformatorių TRÅDFRI.

Pagrindinės dalys

Juostinis stalčių LED šviestuvas 
OMLOPP
Ilgis: 36, 56, 76 cm. 
Idealiai tinka 40, 60, 80 cm spintelėms 
METOD.

Šviesos diodų transformatorius 
TRÅDFRI
Galia: 10 W arba 30 W.

Maitinimo laidas FÖRNIMMA 
3,5 m ilgio.

• Pasirinkite maitinimo laidą.
• Juostiniai šviestuvai turi judesio jutiklius, todėl šviesa 

įsijungia ir išsijungia darinėjant stalčius.

Specialiai stalčiaus šviestuvui įsigykite šviesos diodų 
transformatorių TRÅDFRI. Jei bus naudojamas daugiau 
nei vienas transformatorius, kartu reikės įsigyti tarpinių 
jungiamųjų laidų. Stalčių šviestuvų nereikėtų sujungti su kitais 
virtuviniais šviestuvais, nes stalčių šviestuvai neveiks, kaip 
numatyta.

Prijungimas
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1. 10 W, 3 jungtys.

2. 30 W, 9 jungtys.

1 2

Galite rinktis iš dviejų šviesos diodų transformatorių 
TRÅDFRI: 10 W arba 30 W galingumo. Prie 10 W galingumo 
transformatoriaus leidžiama prijungti ne daugiau nei 3 
šviestuvus, ir jų bendras galingumas neturi viršyti 10 vatų. 
Prie 30 W galingumo transformatoriaus leidžiama prijungti 
ne daugiau nei 9 šviestuvus, kurių bendras galingumas – 
daugiausiai 30 vatų. Vieną sistemą gali sudaryti daugiausiai 
dešimt tokių transformatorių. Jei jų indikatoriai žybčioja, 
vadinasi viršytas leidžiamasis galingumas. 

Kurį šviesos diodų transformatorių pasirinkti?

Norint naudoti daugiau nei vieną šviesos diodų 
transformatorių, jį reikia sinchronizuoti su nuotolinio valdymo 
įtaisu TRÅDFRI, kad galėtumėte valdyti visą grupę šviestuvų iš 
karto. Na, o turėdami tinklų sietuvą TRÅDFRI, galėsite valdyti 
šviestuvus išmaniąją programėle TRÅDFRI: įjungti, išjungti, 
kurti apšvietimo nustatymus, ir pan.
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Visos dalys ir jų kainos

Darbastalio LED šviestuvas OMLOPP*, 40 cm. 4,1 W.

Baltas 302.452.18 20 €

Darbastalio LED šviestuvas OMLOPP*, 60 cm. 5,4 W.

Baltas 302.452.23 25 €

Darbastalio LED šviestuvas OMLOPP*, 80 cm. 7,4 W.

Baltas 102.452.24 30 €

Darbastalio LED šviestuvas STRÖMLINJE*, 20 cm. 3 W.

Baltas 903.339.95 25 €

Darbastalio LED šviestuvas STRÖMLINJE*, 40 cm. 5 W.

Baltas 803.430.42 35 €

Darbastalio LED šviestuvas STRÖMLINJE*, 60 cm. 8 W.

Baltas  003.430.41 45 €

SKYDRAG LED stal./spin. LED šviestuvas su jut., 
40 cm. 3.6W.
Balta 504.395.88 10 €
Antracito sp. 904.396.28 10 €

SKYDRAG stal./spin. LED šviestuvas su jut., 60 cm. 5.6W.

Balta 304.395.89 15 €
Antracito sp. 304.396.12 15 €

SKYDRAG stal./spin. LED šviestuvas su jut., 80 cm. 7.7W.

Balta 104.395.90 20 €

SLAGSIDA LED stalviršio LED šviestuvas, 60 cm, 6.6W. 
Sukurtas virtuviniams baldams KNOXHULT, tačiau tinka 
naudoti visose patalpose, kur reikia funkcinio apšvietimo: 
sandėliuke, prieškambaryje, kitokiais baldais apstatytose 
virtuvėse. Stalviršio šviestuvas turi maitinimo laidą, todėl jį 
lengvai įrengsite be elektriko pagalbos.
Balta, 60 cm, 6.6W. 003.428.57 22,99 €

Taškinis LED šviestuvas OMLOPP*, 6,8 cm. 1,4 W.

Baltas 702.451.79 11,99 €
Aliuminio spalvos 502.329.60 11,99 €
Juodas 202.771.82 11,99 €

Stalčiaus LED šviestuvas OMLOPP*, aliuminio spalvos.

1,5 W

36 cm 402.452.27 20 €
56 cm 002.452.29 25 €

3 W

76 cm 802.452.30 30 €

Spintelės LED šviestuvas LINDSHULT*. Puikiai apšviečia 
nedidelius plotus. 2 W.

Nikeliuotas 102.604.36 14,99 €

Spintelės LED šviestuvas URSHULT. Puikiai apšviečia 
nedidelius plotus. 2 W.

Nikeliuotas 302.604.02 14,99 €

Šviesos diodų transformatorius TRÅDFRI*, pilkas. 
Galima naudoti su nuotolinio valdymo įtaisu ir tinklų 
sietuvu TRÅDFRI. Prie vienos sistemos, naudojant tarpinius 
jungiamuosius laidus, galima prijungti iki 
10 tokių transformatorių.

10 W 503.561.87 15 €
30 W 603.426.56 25 €

ANSLUTA
LED maitinimo šaltinis su laidu

Balta:  €9,99

7.4 cm
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19 W
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Palyginkite su numeriu ant 
pakuotės

Ilgis
Plotis
Gylis
Laido ilgis
Galia

LED maitinimo šaltinis su laidu ANSLUTA, baltas. Prie 
vieno šviesos diodų transformatoriaus galima prijungti iki 
6 prietaisų, jei bendroji galia nėra didesnė nei 19 W.

19 W 804.058.41 10 €

Nuotolinio valdymo įtaisas TRÅDFRI. Turėdami nuo-
tolinio valdymo įtaisą TRÅDFRI, galėsite reguliuoti iki 10 
šviesos šaltinių nuotoliniu būdu: įjungti, išjungti, keisti 
šviesos ryškumą. Rinkinyje yra baterija, kuri veiks apytik-
sliai 2 metus.

Baltas 104.607.51 11,99 €

Maitinimo laidas FÖRNIMMA, 3,5 m. Šviestuvams prijun-
gti prie maitinimo tinklo. Galėsite juos įjungti ir išjungti 
vienu jungikliu.

Baltas 504.468.81 4 €

Tarpinis jungiamasis laidas FÖRNIMMA, 0,7 m. Šviesos 
diodų transformatoriams TRÅDFRI tarpusavyje sujungti, 
kad visi būtų prijungti prie vieno maitinimo šaltinio.

Baltas 903.947.00 4 €

Tarpinis jungiamasis laidas FÖRNIMMA, 2 m. Šviesos 
diodų transformatoriams TRÅDFRI tarpusavyje sujungti, 
kad visi būtų prijungti prie vieno maitinimo šaltinio.

Baltas 303.946.99 5 €

Tinklų sietuvas TRÅDFRI. Tinklų sietuvu ir išmaniąja 
programėle TRÅDFRI galėsite valdyti kiekvieną šviesos 
šaltinį atskirai, kurti apšvietimo nustatymus, reguliuoti 
šviesą nuotoliniu būdu: įjungti, išjungti, keisti šviesos 
ryškumą ir spalvos spektrą.

Baltas 403.378.06 34,99 €

*Šviestuve įmontuoti šviesos diodai, kurių energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo A++ iki A (nekeičiami). 
Papildomai reikia įsigyti šviesos diodų transformatorių TRÅDFRI ir maitinimo laidą FÖRNIMMA.
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Užrašams ir brėžiniams
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