
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.

SILVERÅN vannasistabas mēbeles ir lielisks risinājums, ja 
vannasistabā ir no svara katrs centimetrs. Pieejami dažāda 
platuma un dziļuma skapīši, lai ikviens varētu atrast kaut ko 
sev. Papildini SILVERÅN ar jaucējkrānu no mūsu klāsta un LED 
vannasistabas lampām – tā tu ietaupīsi ūdeni un elektrību!

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

DROŠĪBA
Dažas no šīm mēbelēm 
jāpiestiprina pie sienas ar 
komplektā iekļautajiem sienas 
stiprinājumiem. Dažādiem 
sienas materiāliem jālieto 
dažādi stiprinājumi (var 
iegādāties atsevišķi).

KOPŠANA
Tīrīt mēbeles ar mitru drānu un 
neabrazīvu tīrīšanas līdzekli. 
Noslaucīt ar sausu drānu.

Tīrīt izlietni un jaucējkrānu 
ar mitru drānu un neabrazīvu 
tīrīšanas līdzekli.

Keramikas izlietnes r noturīgas 
pret vairumu ķīmisku vielu, 
izņemot stipras skābes un 
sārmus.

Sasmalcināta marmora izlietnes 
nedrīkst nonākt saskarē ar 
amonjaku, skābēm, stipriem 
tīrīšanas līdzekļiem, matu krāsu 
un hloru.

SILVERÅN
Vannasistabas mēbeles
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1. Plānojot vannasistabas iekārtojumu, vispirms izdomā, 
cik lielu izlietni un izlietnes skapīti vēlies un kur tos liksi, 
jo parasti vannasistabā visvairāk laika tiek pavadīts tieši 
pie izlietnes. SILVERÅN kolekcijā ir dažādu izmēru izlietnes 
skapīši.

Kad būsi izvēlējies izlietnes skapīša izmēru, izvēlies krāsu 
(baltu vai gaiši brūnu). Atsevišķi skapīši nav pieejami gaiši 
brūnā krāsā – vairāk uzzināsi 3. un 4. lpp.

2. IKEA klāstā ir dažādu izmēru un materiālu izlietnes. 
SILVERÅN kolekcijas mēbelēm piemērotas keramiskās 
izlietnes.

Keramiskās izlietnes ar glazētu virsmu ir viegli tīrāmas, 
noturīgas pret skrāpējumiem un ilgmūžīgas.

Visām izlietnēm komplektā iekļauts sifons un sietiņš 
(izņemot TÄLLEVIKEN un TYNGEN, kam komplektā nav 
iekļauts sietiņš). Sifons ir elastīgs un to var pievienot gan 
veļas, gan trauku mazgājamajām mašīnām.

3. IKEA ir plašs vannasistabas jaucējkrānu klāsts. Visiem 
jaucējkrāniem (izņemot OLSKÄR) komplektā iekļauts 
izlietnes sietiņš. Visos IKEA jaucējkrānos iebūvēts 
mehānisms, kas samazina ūdens patēriņu par 50 % ūdens, 
vienlaikus nesamazinot spiedienu.

GRANSKÄR, DANNSKÄR, DALSKÄR un ENSEN 
jaucējkrāniem ir īpaša Cold start funkcija, kas ļauj ietaupīt 
elektrību. Parasti jaucējkrānu atver, paceļot rokturi tieši uz 
augšu – tā uzreiz sāk tecēt gan aukstais, gan siltais ūdens. 

Bieži vien siltais ūdens nemaz nesasniedz izlietni, paliek 
caurulē un atdziest. Taču, ja jaucējkrānam ir Cold start 
funkcija, paceļot tā rokturi tieši uz augšu, tecēt sāk tikai 
aukstais ūdens un siltais netiek izniekots – tas sāk tecēt 
tikai, ja rokturi pagriež pa kreisi.

4. Izlietnes skapīšus var piestiprināt pie sienas ar vai bez 
balstiem.

5. Tagad ir laiks izvēlēties pārējās mēbeles: spoguli 
ar plauktu, spoguļskapīti, augsto skapi ar vai bez 
spoguļdurvīm, stūra moduli un solu ar vietu mantu 
glabāšanai. Ir bezgalīgi daudz veidu, kādos tos var 
kombinēt. Izvēlies mēbeles atbilstoši tam, ko vēlies glabāt 
un cik vietas ir pieejams.

6. Beigās izdekorē vannasistabu ar SVARTSJÖN kolekcijas 
piederumiem. To dizains ir pieskaņots SILVERÅN kolekcijas 
mēbelēm, lai tu varētu izveidot harmonisku vannasistabu.
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KĀ IZVĒLĒTIES?
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Visiem sienas un izlietnes skapīšiem un augstajiem skapjiem komplektā līdzi nāk durvis, eņģes, plaukti un rokturi. Visiem IKEA jaucējkrāniem un izlietnēm ir 10 gadu 
garantija. Platums x dziļums x augstums.

SILVERÅN izlietnes skapītis, 2 durvis 
60×25×68 cm.

Balts 702.679.82 59 €

SILVERÅN izlietnes skapītis, 2 durvis 
60×38×68 cm.

Balts 402.679.88 79 €

 

SILVERÅN spogulis ar plauktu, balts

36×64×10 cm 302.680.02 25 €

56×64×10 cm 502.680.01 35 €

SILVERÅN spoguļskapītis, 60×14×68 cm

Balts 102.679.99 49 €

SILVERÅN augstais skapis ar spoguļdurvīm 
40×25×172 cm.

Balts 502.679.97 99 €

SILVERÅN augstais skapis ar 2 durvīm 
40×25×172 cm. 

Balts 602.640.12 99 €

SILVERÅN stūra modulis, 40×32×172 cm

Balts 802.745.19 119 €

SILVERÅN sols ar vietu mantu glabāšanai 
54×35×47 cm.

Balts 402.745.21 49,99 €

SILVERÅN kāja, komplektā 2 gab., melna

12x17 cm 402.680.06 6 €

VISAS DAĻAS
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IZLIETNES UN JAUCĒJKRĀNI  
Visiem IKEA jaucējkrāniem un izlietnēm ir 10 gadu kvalitātes garantija. Platums x dziļums x augstums.

HAMNVIKEN izlietne, keramiska. Komplektā iekļauts 
izlietnes sietiņš un sifons
60×45×11 cm 802.621.06 60 €

TÄLLEVIKEN izlietne, balta. Komplektā iekļauts 
izlietnes sietiņš un sifons
60×41×8 cm 201.964.40 40 €

LILLÅNGEN izlietne, balta. Komplektā iekļauts sifons 
un 2 āķi
60×27×14 cm 802.066.53 60 €

TYNGEN izlietne, balta

51×40×13 cm 202.976.27 40 €

OLSKÄR jaucējkrāns, bez izlietnes sietiņa

Hromēts misiņš 702.177.51 12,99 €

ENSEN jaucējkrāns, ar izlietnes sietiņu

Hromēts misiņš 602.813.80 49 €

RUNSKÄR jaucējkrāns, ar izlietnes sietiņu

Hromēts misiņš 502.621.22 49 €

Vairāk uzzināsi 
garantijas brošūrā. 

DALSKÄR jaucējkrāns, ar izlietnes sietiņu

Hromēts misiņš 302.812.92 49 €

SVENSKÄR jaucējkrāns, ar izlietnes sietiņu

Hromēts misiņš 802.994.21 59 €

GRANSKÄR jaucējkrāns, ar izlietnes sietiņu

Hromēts misiņš 602.030.90 59 €

LUNDSKÄR jaucējkrāns, ar izlietnes sietiņu 

Hromēts misiņš 402.400.17 79 €



PIEDERUMI
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BOLMEN pakāpiens 

Balts 602.651.63 4,99 €

NORDRANA grozs, 2 gab. komplekts

Pelēks 102.882.99 7,99 €

NORDRANA grozs, 4 gab. komplekts

Pelēks 102.883.03 12,99 €

NORDRANA iekarams plauktiņš

Pelēks 602.883.05 14,99 €

SVARTSJÖN pakaramais ar 5 āķiem, 37×4×8 cm.

Melns 902.643.79 4,99 €

SVARTSJÖN pakaramais ar 2 āķiem.

Melns 802.643.94 1,49 €

SVARTSJÖN pakaramais

Melns 602.643.90 1,29 €

SVARTSJÖN tualetes papīra turētājs, 17,5×10 cm

Melns 402.643.86 2,49 €

SVARTSJÖN poda birste, 50 cm

Melna 902.643.84 4,99 €

SVARTSJÖN glāze, 12 cm

Tirkīzzila 902.649.68 0,99 €

SVARTSJÖN ziepju dozators, 15 cm

Tirkīzzils 202.643.92 3,49 €

EKOLN zobubirstu turētājs, 11 cm

Tumši pelēks 102.930.45 2,99 €
Gaiši pelēkzaļš 703.586.18 2,99€

EKOLN ziepju trauks, 13x9 cm 

Tumši pelēks 002.915.08 1,99 €
Gaiši pelēkzaļš 403.586.10 1,99 €

EKOLN ziepju dozators, 18 cm.

Tumši pelēks 602.915.10 3,99 €

Gaiši pelēkzaļš 603.586.14 3,99 €

APGAISMOJUMS

LILLHOLMEN griestu/sienas lampa, niķelēta/balta 

700.774.68 9,99 €

LILLHOLMEN sienas lampa, niķelēta/balta

500.774.69 14,99 €

VITEMÖLLA griestu/sienas lampa, keramika/stikls 

902.387.38 14,99 €

VITEMÖLLA sienas lampa, keramika/stikls

202.387.51 24,99 €

GÅSGRUND griestu lampa, pienbalta

30 cm 402.238.57 29,99 €



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.
 

Montāža
Visiem nav jābūt mēbeļu montāžas speciālistiem, tāpēc mēbeļu 
salikšanu vari uzticēt mums. Montāžas cenai tiek pieskaitīta maksa 
par meistara izsaukumu. 

Uzzini vairāk IKEA.lv.


