
Dažas šeit redzamās preces var nebūt pieejamas veikalā – jautā veikala darbiniekiem vai ieskaties 
IKEA.lv. Vairāk par preci uzzināsi cenu zīmē vai tiešsaistē. Visas mēbeles pārdodam nesaliktā veidā.

Viena sistēma dažādiem apgaismojumiem 
SKENINGE sliežu sistēma atvieglo apgaismojuma organizēšanu 
mājoklī. Izvēlies nepieciešamo sliežu skaitu un kombinē pēc 
sirds patikas – taisnā līnijā, leņķī vai T veida izkārtojumā. 
Pievieno dažādus prožektorus vai pārmaiņus prožektorus ar 
iekārtajām lampām. Uzstādi sliedes sistēmu visās istabās, 
pēc nepieciešamības radot noskaņas apgaismojmu, darba 
apgaismojumu un akcentējošo apgaismojumu. Sistēma ir ļoti 
daudzfunkcionāla – tā der birojā, veikalā un pat restorānā!

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

NODERĪGA 
INFORMĀCIJA
Maksimālā elektroiekārtu jauda 
vienā sliežu sistēmā: 3680W

DROŠĪBA
Dažās valstīs elektroinstalāciju 
uzstādīšanu drīkst veikt tikai 
pilnvarots elektroinstalāciju 
serviss. Uzzini vairāk, sazinoties 
ar savu elektrības piegādātāju.  

SKENINGE
Sliežu sistēma
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4. Kombinē dažādas akcentējošās lampas
    SKENINGE sliežu sistēmai pievienotas dažādu izmēru 

akcentējošās lampas – 7 cm, 9,5 cm and 11 cm. 
Atsevišķu detaļu, piemēram, gleznas, izgaismošanai vari 
pievienot LED spuldzi ar šauru gaismas kūli, savukārt 
grāmatplaukta apgaismošanai – spuldzi ar platu gaismas 
kūli. Lampām ir elastīgs savienojums, kas viegli ļauj 
regulēt gaismas virzienu un kustināt lampas pa sliedi, 
mainot apgaismojumu telpā.  

5. Kombinē ar iecienītāko iekaramo lampu
    Ar speciālu savienojumu sliedes sistēmai var pievienot 

iecienītāko iekaramo lampu. Tas nozīmē, ka iespējams 
vienlaikus izmantot akcentējošās lampas un iekaramās 
lampas īpašas noskaņas radīšanai. Prožektorus un/
vai iekaramās lampas var sadalīt vairākiem slēdžiem 
pievienotās grupās (ne vairāk par 3) tā, lai katras grupas 
apgaismojumu varētu ieslēgt atsevšķi. Sliežu sistēmai 
pievienojamās iekaramās lampas atradīsi 5. lappusē. 

1. Radi savu apgaismojuma sistēmu
    Vispirms padomā, kur un cik daudz gaismas būs 

nepieciešams. Vari izmantot vairākas sliedes un 
daudzas lampas. Maksimālā elektrības jauda, pieslēdzot 
lampas pie vienas sliedes ir 3680W.  Dažādiem griestu 
materiāliem nepieciešami dažādi stiprinājumi. Izvēlies 
saviem griestiem piemērotākās skrūves sliedes 
piestiprināšanai!

2. Pievieno elektrības padevi 
    Sliežu sistēmu var uzstādīt tikai pie griestiem. Dažās 

valstīs elektroinstalāciju montāžu drīkst veikt tikai 
autorizēts elektroinstalāciju serviss. Uzzini vairāk, 
sazinoties ar savu elektrības piegādātāju.

3. Pievieno sliedes, izvēlies to daudzumu un garumu 
    Sliedes var savienot taisnā līnijā, leņķī vai T veida 

izkārtojumā. Izvēlies piemērotāko sliedes garumu. 
Sliedes ir 1 m garas, taču tās var pārzāģēt jebkurā 
vietā. Savieno divas sliedes ar taisno savienojumu. 
Uzstādi sliedes sistēmu leņķī (līdz 110°) ar leņķa 
savienojumu, ja vēlies, lai lampas gaisma spīd arī 
ap stūri.  Vari arī izkārtot sliedi T veidā ar trīspusējo 
savienojumu. Ir daudz iespēju, un mēs zinām, ka 
atradīsi sev piemērotāko!

KĀ IZVĒLĒTIES PIEMĒROTĀKO?
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Tikai 3 SKENINGE lampas un steigā atrast iecienītāko 
mēteli, kurpes un cepuri ir daudz vieglāk! Pagriez vienu 
lampu pret skapi, otru pret apavu plauktu, bet vienu iz-
manto priekšnama izgaismošanai. Lai virsdrēbju atrašana 
un nolikšana būtu vieglāka, izvēlies spuldzes ar platleņķa 
gaismas kūli.
Šī kombinācija: 50 €

Nepieciešamās detaļas:
Sliede 203.164.09 1 gab.
Elektrības savienojums 003.164.05 1 gab.
LED lampa 7 cm 403.164.08 3 gab.

KOMBINĀCIJAS

Dzīvojamā istaba ir mājokļa centrs, tādēļ tur nepieciešams 
apgaismojums daudzām un dažādām nodarbēm. Apgaismo 
mantu glabātuves, bet neaizmirsti arī par dīvāna zonu. 
Iekaramā lampa virs kafijas galdiņa ir skaists akcents telpā. 
Tā kā SKENINGE sliežu sistēma ir trīsfāzu, vienmēr vari 
izvēlēties, kuras gaismas iedegt, bet kuras atstāt neiedeg-
tas.
Šī kombinācija: 124,99 €

Nepieciešamās detaļas:
Sliede 203.164.09 3 gab.
Elektrības savienojums 003.164.05 2 gab.
Iekaramais savienojums 603.164.12 1 gab.
LED lampa 7 cm 403.164.08 2 gab.
LED lampa 9,5 cm 603.164.07 2 gab.
MELODI iekaramā lampa 38 cm 101.229.11 1 gab.

Vakariņojot ģimenes lokā vai omulīgi sēžot ar draugiem, 
noskaņas apgaismojums rada īpašu atmosfēru. Izvēlies 
divas iekaramās lampas, pievieno tās apgaismojuma 
sistēmai un samazini gaismas intensitāti. Ideāla noskaņa! 
Lielākā ballītē izmanto izvelkamo galdu un pārvieto lampas 
turp, kur nepieciešama gaisma – iekaramais savienojums ir 
pārvietojams pa sliedi. 
Šī kombinācija: 129,98 €

Nepieciešamās detaļas:
Sliede 203.164.09 2 gab.
Elektrības savienojums 003.164.05 2 gab.
Iekaramais savienojums 603.164.12 2 gab.
LED lampa 9,5 cm 603.164.07 2 gab.
RANARP iekaramā lampa 23 cm 202.313.11 2 gab.

Izmanto SKENINGE sliežu sistēmu visā mājā un dažādos 
veidos! Nelielā telpā, piemēram, priekšnamā vai garderobē, 
tā nodrošinās lielisku gaismu. Dzīvojamā istabā vari 
to kombinēt ar LED spuldzēm ar dažāda platuma gais-
mas kūļiem, lai izgaismotu kādu īpaši mīļu gleznu vai  

grāmatplauktu.  Savukārt, ja nepieciešams apgaismojums 
maltītei vai lasīšanai, ērti būs kombinēt akcentējošās lam-
pas ar iekaramajām lampām. 



VISAS DAĻAS

SKENINGE sliede, balta, 1 m. Komplektā: 1 sliede, 
1 uzgalis un 2 griestu kronšteini. Ja vēlies pagarināt 
sliedi, pievienojamai daļai jābūt vismaz 10 cm garai. 
Skrūves iegādājamas atsevišķi. Maksimālais  gaismas 
ķermeņu svars: 10 kg/uz sliedi.*

203.164.09 15 €

SKENINGE elektrības savienojums, balts 
Izmantojams tikai kopā ar SKENINGE sliedi. 
Savienojams ar 1,5mm2 vadu, kas iegādājams 
atsevišķi.

003.164.05 5 €

SKENINGE taisnais savienojums, balts 
Izmantojams tikai kopā ar SKENINGE sliedes sistēmu. 

003.164.10 5 €

SKENINGE LED akcentējošā lampa, Ø7 cm, balta
Spuldze iegādājama atsevišķi. IKEA iesaka LED spuldzi 
GU10 ar 400 lūmeniem. Akcentējošo lampu viegli 
uzstādīt saviem spēkiem.*

403.164.08 10 €

SKENINGE LED prožektors, Ø9,5 cm, balts
Spuldze iegādājama atsevišķi. IKEA iesaka LED light 
spuldzi GX53 ar 600 lūmeniem. Akcentējošo lampu 
viegli uzstādīt saviem spēkiem.*

603.164.07 15 €

SKENINGE iekaramais savienojums, balts 
Maksimālais iekaramās lampas svars, pievienojot pie 
viena (1) iekaramā savienojuma ir 5 kg. Izmantojams 
tikai kopā ar SKENINGE sliedi.

603.164.12 10 €

*Nav izmantojams kopā ar IKEA 365+ 
SÄNDA.
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IEKARAMĀS LAMPAS
FILLSTA iekaramā griestu lampa

35 cm, balta 301.485.66 14,99 €
47 cm, balta 501.485.65 17,99 €

FOTO iekaramā griestu lampa

25 cm, alumīnija 403.906.34 7,99 €
38 cm, alumīnija 103.907.01 12,99 €
50 cm, alumīnija 703.906.56 24,99€

HEKTAR iekaramā griestu lampa 

22 cm, tumši pelēka 402.152.06 19,99 €
22 cm, balta 803.262.26 19,99 €

IKEA PS MASKROS iekaramā griestu lampa 

55 cm 301.904.47 49,99 €

KNAPPA iekaramā griestu lampa

Balta 500.706.51 19,99 €

MELODI iekaramā griestu lampa 

28 cm, balta 603.865.27 4,99 €
38 cm, balta 103.865.39 9,99 €

SAISTĪTIE PRODUKTI
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RANARP iekaramā griestu lampa

38 cm, melna 203.909.51 39,99 €

RANARP iekaramā griestu lampa

23 cm, spoži balta 103.909.61 24,99 €
38 cm, melna 903.963.89 24,99 €

SINNERLIG iekaramā griestu lampa 

Bambusa 703.116.97 59,99 €

ÄLGHULT iekaramā griestu lampa, 3 kupoli

402.458.16 24,99 €

VADU KOMPLEKTI
JANUARI vadu komplekts ar izkliedētāju

Niķelēts 401.217.88 15 €

SEKOND vadu komplekts, 1,8 m, audums

Melns 303.863.07 4 €
Melns/balts 703.863.48 4 €
Sarkans 503.863.68 4 €
Balts 603.863.39 4 €



Pakalpojumi
IKEA preces izgatavotas tā, lai tās būt ērti paņemt no plaukta, 
aizvest mājās un salikt. Tu vari darīt pats, bet vari arī uzticēt 
darāmo mums. Mūsu pakalpojumi atvieglos tavu ikdienu.

Piegāde
Ja vēlies, aizvedīsim tavus pirkumus līdz mājām vai darba vietai. 
Preču piegāde ir maksas pakalpojums. Par to vairāk uzzināsi no 
veikala darbiniekiem.
 

Finanšu pakalpojumi
Par pirkumu vari maksāt pa daļām, izvēloties sev 
piemērotāko atmaksas termiņu. Preču iegādi uz nomaksu 
nodrošina SIA “AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu var iegādāties preces 
vērtībā no 70 € līdz 5000 €.

Uzzini vairāk IKEA.lv.


