
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.

ALGOT kolekcijā ir efektīvi un pievilcīgi risinājumi mantu 
glabāšanai visā mājā.

Šīs mēbeles var gan likt uz grīdas, gan piestiprināt pie sienas. 
Pievienojot dažādus piederumus, tās var viegli pielāgot dažādām 
istabām un vajadzībām – drēbju kārtošanai veļas telpā, mēteļu 
pakāršanai gaitenī vai bundžu un burciņu glabāšanai pieliekamajā.

ALGOT ir universāla kolekcija, jo kronšteinus, plauktus un citus 
piederumus var viegli pielikt, noņemt un pārvietot, kad tas 
nepieciešams. Ģimenes pieaugums? Pievieno papildu grozus 
drēbēm. Vēlies pārkārtot veļas telpu? Grozus ir viegli pārvietot. 
Jāpaplašina darba platība? Izmanto dziļāko ALGOT plauktu kā 
rakstāmgaldu.

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

DIZAINS
Frānsiss Kajuets
(Francis Cayouette) 

KVALITĀTE
Kolekcija lietošanai visā mājā. 
ALGOT plaukti ir izturīgi, noturīgi 
pret traipiem un viegli kopjami. 
Kronšteini izgatavoti no ļoti 
izturīga tērauda, tāpēc plauktos 
droši var likt smagas lietas. 

DROŠĪBA
Brīvi stāvošas mēbeles ar 
groziem mantu glabāšanai 
jāpiestiprina pie sienas, ja 
tām nav ritentiņu. Šī pircēju 
ceļveža 12. lapaspusē norādīts, 
kuriem rāmjiem var piestiprināt 
ritentiņus.
Dažādiem sienu materiāliem 
vajadzīgi dažādi montāžas 
materiāli. Izmanto savas mājas 
sienām piemērotas skrūves un 
dībeļus (ar iegādāties atsevišķi). 
Lūdzu, ņem vērā arī to, ka 
dažādi sienu materiāli spēj 
izturēt dažādu svaru. Piemēram, 
rīģipša siena nespēj izturēt tik 
daudz, cik koka, betona vai 
ķieģeļu siena.
Ja skaidri nezini, kāda materiāla 
sienas ir tavās mājās, cik lielu 
svaru tās spēj izturēt vai kā 
tām droši piestiprināt ALGOT, 
lūdz padomu specializētam 
tirgotājam.

NODERĪGA 
INFORMĀCIJA 
ALGOT plauktu maksimālā 
slodze. Otrais skaitlis attiecas uz 
metāla plauktiem:

40 cm plati plaukti
38 cm dziļi: 15 kg/20 kg
58 cm dziļi: 23 kg/30 kg

60 cm plati plaukti
38 cm dziļi: 22 kg/30 kg
58 cm dziļi: 34 kg/45 kg

80 cm plati plaukti
38 cm dziļi: 30 kg/40 kg
58 cm dziļi: 46 kg/60 kg

ALGOT
Mantu glabāšanas risinājumi
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KOMBINĀCIJAS

ALGOT balsts/plaukti/kaste
Izmērs: 189×41×197 cm
Šī kombinācija: 121,98 € (092.764.19)

Iepirkumu saraksts

ALGOT balsts: 84 cm, balts 102.185.36 3 €/gab. 2 gab.
ALGOT balsts: 56 cm, balts 102.301.85 2 €/gab. 1 gab.
ALGOT balsts: 196 cm, balts 302.185.35 5 €/gab. 2 gab.
ALGOT kaste: 38×60×29 cm, balta 502.606.46 9 €/gab. 1 gab.

ALGOT kaste: 38×60×14 cm, balta 902.606.54 6 €/gab. 2 gab.

ALGOT vāks: 38×60 cm, balts 402.606.42 1,99 €/gab. 2 gab.

ALGOT konsoles stanga: 80 cm, balta 003.258.67 3 €/gab. 1 gab.

ALGOT konsoles stanga: 60 cm, balta 502.185.63 2,50 €/gab. 1 gab.

ALGOT konsoles stanga: 40 cm, balta 703.258.64 2 €/gab. 1 gab.

ALGOT plaukts: 40×38 cm, balts 402.185.54 4 €/gab. 2 gab. 

ALGOT plaukts: 60×38 cm, balts 802.185.47 5 €/gab. 2 gab.

ALGOT plaukts: 80×38 cm, balts 102.185.55 6 €/gab. 1 gab.

ALGOT stiepļu grozs ar kronšteinu: 
30×22×15 cm, balts 802.185.71 4 €/gab. 1 gab.

ALGOT kronšteins: 38 cm, balts 202.185.45 2,50 €/gab. 15 gab. 

SIENAS PLAUKTI

ALGOT/SKÅDIS balsts/plaukti/konsoles stanga
Izmērs: 132×41×199 cm
Šī kombinācija: 137,99 € (192.764.14)

Iepirkumu saraksts

ALGOT montāžas sliede: 66 cm, balta 502.364.87 2 €/gab. 2 gab.
ALGOT balsts: 196 cm, balts 302.185.35 5 €/gab. 3 gab.
ALGOT plaukts: 60×38 cm, balts 802.185.47 5 €/gab. 6 gab.
ALGOT konsoles stanga: 60 cm, balta 502.185.63 2,50 €/gab. 1 gab.
ALGOT kronšteins: 38 cm, balts 202.185.45 2,50 €/gab. 15 gab.
ALGOT stiepļu grozs: 38×60×14 cm, balts 102.185.17 5 €/gab. 3 gab.
ALGOT izvelkama sliede groziem, balta, 
2 gab.

404.018.59 2 €/gab. 3 gab.

SKÅDIS perforēts dēlis: 56×56 cm, balts 003.208.03 13,99 €/gab. 1 gab.
SKÅDIS savienojums savienošanai ar 
ALGOT, balts, 4 gab.

003.358.85 2 €/gab. 1 gab.

SKÅDIS vēstuļu turētājs, balts 403.208.15 3 €/gab. 1 gab.
SKÅDIS trauki ar vāciņu, balti, 3 gab. 803.359.09 10 €/gab. 1 gab.
SKÅDIS klipsis, balts, 2 gab. 003.216.14 3 €/gab. 1 gab.

ALGOT balsts/plaukti/bikšu pakaramais
Izmērs: 190×41×197 cm
Šī kombinācija: 133,50 € (292.765.88)

Iepirkumu saraksts

ALGOT balsts: 196 cm, balts 302.185.35 5 €/gab. 2 gab.
ALGOT balsts: 56 cm, balts 102.301.85 3 €/gab. 1 gab.
ALGOT balsts: 84 cm, balts 102.185.36 4 €/gab. 2 gab.
ALGOT kronšteins: 18 cm, balts 002.185.46 2 €/gab. 5 gab.
ALGOT apavu plaukts: 60 cm, balts 002.185.65 4 €/gab. 3 gab.
ALGOT kronšteins: 38 cm, balts 202.185.45 2,50 €/gab. 16 gab.

ALGOT konsoles stanga: 60 cm, balts 502.185.63 2,50 €/gab. 1 gab.

ALGOT plaukts: 60×38 cm, balts 802.185.47 5 €/gab. 5 gab.
ALGOT bikšu pakaramais: 60 cm, balts 602.185.67 8 €/gab. 1 gab.
ALGOT stiepļu grozs: 38×60×14 cm, balts 102.185.17 5 €/gab. 3 gab.

ALGOT izvelkama sliede groziem, balta, 
2 gab.

404.018.59 2 €/gab. 3 gab.
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KOMBINĀCIJAS

ALGOT balsts/plaukti/kaste
Izmērs: 68×41×199 cm
Šī kombinācija: 97,98 € (092.761.84)

Iepirkumu saraksts

ALGOT montāžas sliede: 66 cm, balta 502.364.87 2 €/gab. 1 gab.
ALGOT balsts: 196 cm, balts 302.185.35 5 €/gab. 2 gab.
ALGOT kaste: 38×60×29 cm, balta 502.606.46 9 €/gab. 2 gab.

ALGOT vāks: 38×60 cm, balts 402.606.42 1,99 €/gab.2 gab.

ALGOT plaukts: 60×38 cm, balts 802.185.47 5 €/gab. 5 gab.

ALGOT kronšteins: 38 cm, balts 202.185.45 2,50 €/gab.14 gab.

ALGOT izvelkama sliede groziem, balta,         
2 gab.

404.018.59 2 €/gab. 2 gab.

ALGOT balsts/plaukti 
Izmērs: 132×41×199 cm
Šī kombinācija: 89 € (199.302.05)

Iepirkumu saraksts

ALGOT montāžas sliede: 66 cm, balta 502.364.87 2 €/gab. 2 gab.
ALGOT balsts: 196 cm, balts 302.185.35 5 €/gab. 3 gab.
ALGOT kronšteins: 38 cm, balts 202.185.45 2,50 €/gab. 12 gab.
ALGOT plaukts: 60×38 cm, balts 802.185.47 8 €/gab. 8 gab.

SIENAS PLAUKTI

ALGOT balsts/plaukti/veļas žāvētājs 
Izmērs: 132×61×199 cm
Šī kombinācija: 79 € (199.038.34)

Iepirkumu saraksts

ALGOT montāžas sliede: 66 cm, balta 502.364.87 2 €/gab. 2 gab.
ALGOT balsts: 196 cm, balts 302.185.35 5 €/gab. 3 gab.
ALGOT kronšteins: 38 cm, balts 202.185.45 2,50 €/gab.6 gab.
ALGOT plaukts: 60×38 cm, balts 802.185.47 5 €/gab. 2 gab.
ALGOT veļas žāvētājs: 60 cm, balts 902.185.61 6 €/gab. 1 gab.
ALGOT kronšteins: 58 cm, balts 102.185.41 3 €/gab. 3 gab.
ALGOT plaukts: 60×58 cm, balts 702.232.43 10€/gab. 2 gab.



5

KOMBINĀCIJAS

ALGOT balsts/plaukti
Izmērs: 66×61×197 cm
Šī kombinācija: 56 € (499.038.42)

Iepirkumu saraksts

ALGOT balsts: 196 cm, balts 302.185.35 5 €/gab. 2 gab.

ALGOT kronšteins: 38 cm, balts 202.185.45 2,50 €/gab.6 gab.

ALGOT plaukts: 60×38 cm, balts 802.185.47 5 €/gab. 3 gab.
ALGOT kronšteins: 58 cm, balts 102.185.41 3 €/gab. 2 gab.
ALGOT plaukts: 60×58 cm, balts 702.232.43  €/gab. 1 gab.

SIENAS PLAUKTI

ALGOT balsts/stiepļu grozi 
Izmērs: 66×41×197 cm
Šī kombinācija: 71,50 € (292.765.93)

Iepirkumu saraksts

ALGOT balsts: 196 cm, balts 302.185.35  5 €/gab. 2 gab.

ALGOT kronšteins: 38 cm, balts 202.185.45  2,50 €/gab.12 gab.
ALGOT plaukts: 60×38 cm, balts 802.185.47  5 €/gab. 3 gab.
ALGOT izvelkama sliede groziem, balta, 
2 gab.

404.018.59  2 €/gab. 3 gab.

ALGOT stiepļu grozs: 38x60x14 cm, balta 204.018.60 3 €/gab. 2 gab.
ALGOT stiepļu grozs: 38x60x29 cm, balta 004.018.61 4,50 €/gab. 1 gab.

GROZU PLAUKTI

ALGOT rāmis/6 stiepļu grozi/rāmja augšējais plaukts
Izmērs: 41×60×105 cm
Šī kombinācija: 52 € (292.763.00)

Iepirkumu saraksts

ALGOT rāmis: 100cm, balta 804.018.57 16 €/gab. 1 gab.
ALGOT rāmja augšējais plaukts: 41×55 cm, 
balts

202.283.37 6 €/gab. 1 gab. 

ALGOT stiepļu grozs: 38×60×14 cm, balts 102.185.17 5 €/gab. 6 gab. 
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KOMBINĀCIJAS

GROZU PLAUKTI

ALGOT rāmis ar stangu/stiepļu grozi
Izmērs: 41×60×174 cm
Šī kombinācija: 44 € (892.763.83)

Iepirkumu saraksts

ALGOT rāmis ar stangu: 100 cm, balts 102.191.35 12 €/gab. 1 gab.

ALGOT rāmis: 70cm, balta 604.018.58 12 €/gab. 1 gab.

ALGOT stiepļu grozs: 38×60×14 cm, balts 102.185.17 5 €/gab. 4 gab.
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Gatavas mēbeles vai individuālu risinājumu?
Vari izvēlēties kādu no mūsu gatavajām kombinācijām vai 
izeidot pats savu ALGOT glabāšanas risinājumu. Sākumā 
apskati šajā ceļvedī iekļautās kombinācijas. Mūsu veikala 
darbinieki palīdzēs tev izveidot izlasi tevis izvēlētajai 
kombinācijai, lai vari atrast vajadzīgo pašapkalpošanās 
zālē, kā arī pastāstīs par citiem pakalpojumiem, piemēram, 
pasūtīto preču saņemšanu veikalā un piegādi uz mājām.

Atceries: tīmekļa vietnē IKEA.lv ir vairāk ALGOT 
kombināciju.

Ko gribi glabāt?
Plānojot mantu glabāšanas risinājumu savās mājās, 
izdomā, ko vēlies glabāt. Vai vajadzīgs drēbju pakaramais 
un vieta gultasveļas un dvieļu glabāšanai? Varbūt 
nepieciešami grāmatplaukti vai grozi cepurēm un cimdiem? 
ALGOT kolekcijā atradīsi daudz dažādu glabāšanas 
risinājumu visai mājai.

Cik daudz ir vietas?
Pirms plānošanas noskaidro, cik daudz ir vietas. Uzskicē 
izvēlēto telpu, atzīmē tās izmērus no grīdas līdz griestiem 
un starp sienām. Atzīmē logus vai durvis, kas var ietekmēt 
glabāšanas risinājuma izmēru, un atstāj vietu, lai durvis 
varētu ērti atvērt un aizvērt. Neaizmirsti ņemt vērā 
radiatorus, caurules, ventilācijas sistēmu un citas lietas, 
kas var ietekmēt tavu glabāšanas risinājumu.

 

PADOMS: Kā aprēķināt individuāla risinājuma 
platumu?
Ja pats veidosi savu pie sienas piestiprināmo glabāšanas 
risinājumu, atceries, ka ārējo balstu platums ir 2,6 cm 
un iekšējo – 1,6 cm. Ņem vērā arī izvēlēto plauktu un 
piederumu platumu. 

Plauktu un piederumu platums
40 cm (plaukti)
60 cm (plaukti, grozi, veļas žāvētājs, apavu plaukts,  
bikšu pakaramais, konsoles stanga)
80 cm (plaukti)
122 cm (veļas žāvētājs)

Ātrākai rēķināšanai
1 balsti +0 cm
2 balsti +5,2 cm
3 balsti +6,8 cm
4 balsti +8,4 cm

PLĀNOŠANA

SVARĪGI! 

Uzstādot pie sienas piestiprināmu ALGOT risinājumu, 
ievēro montāžas instrukciju, kas iekļauta komplektā 
ar balstiem, lai būtu pareizs attālums starp urbšanas 
caurumiem.

Piemērs Nr. 2
2,6+60+1,6+60+1,6+60+2,6=188,4 cm

2,6 1,6 1,6

60 60 60

Piemērs Nr. 1
2,6+60+2,6=65,2 cm

2,6 2,6

60
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1. Uzstādi ALGOT montāžas sliedi, lai viegli uzstādītu 
balstus līdzeni un ar pareizu intervālu. Izmanto 4 mm 
diametra koniskas gremdgalvas skrūves (maks. skrūves 
galvas izmērs 7 mm). Tev vajadzēs 3 skrūves 66 cm, 
4 skrūves 88 cm un 7 skrūves 190 cm garajam balstam.

2. Piekar balstus pie montāžas sliedes, novieto tos ar 
pareizu intervālu un piestiprini tos pie sienas. Izmanto 
4–4,5 mm diametra apaļgalvas skrūves (maks. skrūves 
galvas izmērs 9 mm). Tev vajadzēs 3 skrūves 56 cm, 
4 skrūves 84 cm un 8 skrūves 196 cm garajam balstam.

3. Piestiprini kronšteinus pie balstiem tur, kur vēlies 
plauktu vai piederumu, piemēram, grozu vai apavu 
plauktu. Viens kronšteins spēj noturēt divus ALGOT 
plauktus vai citus piederumus. Ir trīs dažādu dziļumu 
kronšteini un plaukti: 18, 38 un 58 cm, kā arī trīs 
dažādu platumu plaukti: 40, 60 un 80 cm. Uz šī ceļveža 
vāka norādīta visu ALGOT plauktu maksimālā slodze.

4. Piestiprini plauktus, apavu plauktus, veļas žāvētājus un/
vai citus piederumus pie kronšteiniem. Pie dziļākiem 
kronšteiniem var piestiprināt vairāk apavu plauktu: 

vienu pie 18 cm, divus pie 38 cm un trīs pie 58 cm 
dziļuma kronšteiniem.

5. Piestiprini ALGOT izvelkamās sliedes groziem pie 
tiem kronšteiniem, pie kuriem gribi piestiprināt 
grozus. Piestiprini grozu pie izvelkamās sliedes ar 
stiprinājumiem.

6. Piestiprini ALGOT pakaramo ar 4 āķiem pie kronšteina, 
lai varētu pakarināt lietas ALGOT plauktu sistēmas 
sānos. Pie īsākā kronšteina var piestiprināt vienu 
pakaramo, pie vidējā divus, un pie garākā (58 cm) trīs.

7. Uzliec uz katra kronšteina nosedzošo līsti, lai plaukti un 
piederumi nekustētos un izskatītos kārtīgi.

8. Piederumus ar kronšteinu bez papildu detaļām var 
piestiprināt tieši pie ALGOT balsta. Šajā piemērā 
redzams ALGOT trīskāršais āķis ar turētāju. 

MONTĀŽA

Sienas plaukti

+ =++ ++ + + ++

montāžas sliede balsti trīskāršs 
āķis ar 

turētāju

kronšteini pakaramie ar 4 
āķiem

plaukti stangas  izvelkamās 
sliedes groziem

stiepļu grozi apavu plaukti

Šai kombinācijai nepieciešami:

Ņem vērā! Komplektā nav 
iekļautas skrūves vai citi montāžas 
materiāli glabāšanas risinājuma 
piestiprināšanai pie sienas (piem., 
dībeļi). Dažāda materiāla sienām 
vajadzīgi dažāda veida montāžas 
materiāli. FIXA skrūvju un 
dībeļu komplekts (260 gab., var 
iegādāties atsevišķi) piemērots 
koka, rīģipša, betona un ķieģeļu 
sienām.

4

KLIK!

KLIK!

KLIK!

KLIK!

1

2

6
4

3

5

8

7
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1. Vispirms pieliec vienu ALGOT kāju pie katra balsta un 
pieskrūvē tās ar komplektā iekļautajiem stiprinājumiem.

2. Savieno balstu augšējos galus ar augšējo stieni.

3. Nostabilizē topošo plauktu, pieskrūvējot krustveida 
stiprinājumu pie balstiem ar komplektā iekļautajām 
skrūvēm.

4. Piestiprini abus balstus pie sienas ar komplektā 
iekļautajiem sienas montāžas materiāliem un apaļgalvu 
skrūvēm (diametrs 4–4,5 mm/skrūves galvas 
maksimālais diametrs 9 mm).

5. Piestiprini augšējo stangu ar komplektā iekļautajiem 
stiprinājumiem.

6. Piestiprini kronšteinus pie balstiem tur, kur vēlies 
plauktus, veļas žāvētājus un/vai citus piederumus.

7. Piestiprini pie kronšteiniem plauktus, žāvētājus un/vai 
citus piederumus.

8. Uzliec uz katra kronšteina nosedzošo līsti, lai plaukti un 
piederumi nekustētos un izskatītos kārtīgi.

MONTĀŽA

Šai kombinācijai nepieciešami:

Ņem vērā! Komplektā nav 
iekļautas skrūves vai citi montāžas 
materiāli glabāšanas risinājuma 
piestiprināšanai pie sienas (piem., 
dībeļi). Dažāda materiāla sienām 
vajadzīgi dažāda veida montāžas 
materiāli. FIXA skrūvju un dībeļu 
komplekts (260 gab., nopērkams 
atsevišķi) piemērots koka, rīģipša, 
betona un ķieģeļu sienām.

4

2

6

7

5

3

1

8

KLIK!KLIK!

balsti kājas augšējā 
stanga ar 
krustveida 

stiprinājumu

kronšteini plaukts veļas 
žāvētāji

SIENAS PLAUKTI AR KĀJĀM
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1. Vispirms pieliec divas ALGOT kājas pie katra balsta 
un pieskrūvē tās ar komplektā iekļautajiem montāžas 
materiāliem.

2. Savieno balstu augšējos galus ar augšējo stangu.

3. Nostabilizē topošo plauktu, pieskrūvējot krustveida 
stiprinājumu pie balstiem ar komplektā iekļautajām 
skrūvēm.

4. Piestiprini augšējo stangu ar komplektā iekļautajiem 

stiprinājumiem.

5. Piestiprini kronšteinus pie balstiem tur, kur vēlies 
plauktus un/vai citus piederumus 

6. Piestiprini pie kronšteiniem plauktus un/vai citus 
piederumus.

7. Uzliec uz katra kronšteina nosedzošo līsti, lai plaukti, 
grozi un/vai un piederumi nekustētos un izskatītos 
kārtīgi.

MONTĀŽA

Šai kombinācijai nepieciešami:

2

1

3

6

5

4

7

KLIK!

KLIK!

balsti kājas augšējā stanga 
ar krustveida 
stiprinājumu

kronšteini plaukti

BRĪVI STĀVOŠI PLAUKTI
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1. Kombinācijai ar ritentiņiem vari izvēlēties 70 cm rāmi 
vai maisu ar statīvu. Ņem vērā, ka drošības nolūkos 
ritentiņus drīkst piestiprināt tikai šiem rāmjiem. 
Nepiestiprini ritentiņus šiem rāmjiem, ja uz tiem liksi vēl 
citus rāmjus.

2. Piestiprini rāmim ALGOT rāmja augšējo plauktu, lai 
mantas varētu glabāt arī uz tā.

3. Piestiprini ritentiņus. Drošības nolūkos 70 cm 
rāmja priekšējiem diviem ritentiņiem piestiprini 
arī pretapgāšanās aizsargus (iekļauti komplektā ar 
ritentiņiem). 

4. Uzstādi stiepļu grozus, kuri pieejami ar diviem dažādiem 
augstumiem: 14 un 29 cm. Uzstādi groziem bīdīšanas 
aiztures (iekļautas komplektā ar katru grozu), lai tie 
būtu stabili.

MONTĀŽA

GROZU PLAUKTI AR RITENTIŅIEM

Šai kombinācijai nepieciešami:

70 cm rāmis rāmja augšējais 
plaukts

stiepļu grozs stiepļu grozi ritentiņi

+ + + + =

2

1

4

3
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1. Izvēlies rāmi. Ir šādu augstumu rāmji: 70 cm, 100 cm 
un 100 cm ar stangu. Rāmi var piestiprināt uz cita rāmja 
ar komplektā iekļautajiem klipšiem. 

2. Piestiprini rāmim ALGOT rāmja augšējo plauktu, lai 
mantas varētu glabāt arī uz tā. 

3. Piestiprini ALGOT rāmim stangu. Tās garums ir 
regulējams amplitūdā no 40 līdz 60 cm.

4. Rāmja kājas var regulēt, lai tas stāvētu taisni. 

5. Pirms piestiprināt rāmi pie sienas, noregulē tā attālumu 
no sienas ar stiprinājumiem (iekļauti komplektā ar 
rāmi). Drošības nolūkos pie sienas jāpiestiprina visi 
rāmji, neatkarīgi no tā, vai tie salikti viens uz otra vai 
ne. Izņēmums ir tikai 100 cm rāmis ar stangu, kuru 
drīkst arī nepiestiprināt, ja to nenovieto uz cita rāmja.

6. Uzstādi stiepļu grozus, kuri pieejami ar diviem dažādiem 
augstumiem: 14 un 29 cm. Uzstādi groziem bīdīšanas 
aiztures (iekļautas komplektā ar katru grozu), lai tie 
būtu stabili.

MONTĀŽA

GROZU PLAUKTI BEZ RITENTIŅIEM

Šai kombinācijai nepieciešami:

+ + + + + + =

70 cm rāmji 100 cm rāmis ar 
stangu

100 cm  
rāmis

konsoles stanga rāmju 
augšējie 
plaukti

stiepļu grozi  stiepļu grozi

KLIK!

2

53

1

6

4
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Sienas plaukti 
VISAS DETAĻAS

ALGOT montāžas sliede. Balta

66 cm 502.364.87 2 €
88 cm 302.185.40 3 €
190 cm 202.364.84 5 €

  

ALGOT balsts. Balts

56 cm 102.301.85 2 €
84 cm 102.185.36 3 €
196 cm 302.185.35 5 €

ALGOT kronšteins. Balts

18 cm 002.185.46 2 €
38 cm 202.185.45 2,50 €
58 cm 102.185.41 3 €

Pie 2 balstiem un kronšteiniem piestiprināmi plaukti 
un piederumi.

ALGOT plaukts. Balts

40×38 cm. Maks. slodze: 15 kg 402.185.54 4 €
40×58 cm. Maks. slodze: 23 kg 102.238.30 7 €

60×38 cm. Maks. slodze: 22 kg 802.185.47 5 €
60×58 cm. Maks. slodze: 34 kg 702.232.43 10 €

80×38 cm. Maks. slodze: 30 kg 102.185.55 6 €
80×58 cm. Maks. slodze: 46 kg 402.185.30 13 €

ALGOT plaukts. Metāla, balts

40×38 cm. Maks. slodze: 20 kg 202.185.93 5,5 €
40×58 cm. Maks. slodze: 30 kg 002.283.38 9,5 €

60×38 cm. Maks. slodze: 30 kg 302.185.97 7,5 €
60×58 cm. Maks. slodze: 45 kg 102.241.13 13,5 €

80×38 cm. Maks. slodze: 40 kg 302.185.83 10 €
80×58 cm. Maks. slodze: 60 kg 902.185.99 15 €

ALGOT izvelkama sliede groziem. Balta, 2 gab.

40 cm 404.018.59 2 €

ALGOT stiepļu grozs. Balts

38×60×14 cm. Maks. slodze: 6 kg 102.185.17 5 €

38×60×29 cm. 
Maks. slodze: 13 kg

502.185.20 7 €

ALGOT stiepļu grozs. Balts

204.018.60 3 €
004.018.61 4,5 €

ALGOT kaste. Balta

38×60×14 cm/20 l 902.606.54 6 €
38×60×29 cm/45 l 502.606.46 9 €

ALGOT vāks. Balts

38×60 cm 402.606.42 1,99€

ALGOT veļas žāvētājs. Balts 

60×38 cm 902.185.61 6 €

ALGOT apavu plaukts. Balts

60 cm 002.185.65 4 €

ALGOT bikšu pakaramais. Balts

60×38 cm 602.185.67 8 €

Konsoles stanga. Balta

40 cm 703.258.64 2 €
60 cm 502.185.63 2,50 €
80 cm 003.258.67 3 €

Pie 1 balsta piestiprināmi piederumi, kronšteins 
iekļauts komplektā.

ALGOT stiepļu grozs ar kronšteinu. 30×20×15 cm. 
Maks. slodze: 1,5 kg.

Balts 802.185.71 4 €

ALGOT trīskāršs āķis ar turētāju. 15×8 cm. Maks. 
slodze: 4 kg/āķis.

Balts 302.458.93 4 €
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BRĪVI STĀVOŠI PLAUKTI UN PLAUKTI AR KĀJU
VISAS DETAĻAS

ALGOT kronšteins. Balts

18 cm 002.185.46 2 €
38 cm 202.185.45 2,50 €
58 cm 102.185.41 5 €

Pie 2 balstiem un kronšteiniem piestiprināmi plaukti 
un piederumi.

ALGOT plaukts. Balts

40×38 cm. Maks. slodze: 15 kg 402.185.54 4 €
40×58 cm. Maks. slodze: 23 kg 102.238.30 7 €

60×38 cm. Maks. slodze: 22 kg 802.185.47 5 €
60×58 cm. Maks. slodze: 34 kg 702.232.43 10 €

80×38 cm. Maks. slodze: 30 kg 102.185.55 6 €
80×58 cm. Maks. slodze: 46 kg 02.185.30 13 €

ALGOT plaukts. Metāla, balts

40×38 cm. Maks. slodze: 20 kg 202.185.93 5,5 €
40×58 cm. Maks. slodze: 30 kg 002.283.38 9,5 €

60×38 cm. Maks. slodze: 30 kg 302.185.97 7,5 €
60×58 cm. Maks. slodze: 45 kg 102.241.13 13,5 €

80×38 cm. Maks. slodze: 40 kg 302.185.83 10 €
80×58 cm. Maks. slodze: 60 kg 902.185.99 15 €

ALGOT izvelkama sliede groziem. Balta, 2 gab.

40 cm 04.018.59 2 €

ALGOT stiepļu grozs. Balts. 

38×60×14 cm. 
Maks. slodze: 6 kg

102.185.17 5 €

38×60×29 cm. 
Maks slodze: 13 kg

502.185.20 7 €

ALGOT stiepļu grozs. Balts

38×60×14 cm. 
Maks. slodze: 6 kg

204.018.60 3 €

38×60×29 cm. 
Maks. slodze: 13 kg

004.018.61 4,5 €

ALGOT kaste. Balta 

38×60×14 cm/20 l 902.606.54 6 €
38×60×29 cm/45 l 502.606.46 9 €

ALGOT vāks. Balts

38×60 cm 402.606.42 1,99 €

ALGOT veļas žāvētājs. Balts

60×38 cm 902.185.61 6 €

ALGOT apavu plaukts. Balts

60 cm 002.185.65 4 €

ALGOT bikšu pakaramais. Balts 

60×38 cm 602.185.67 8 €

ALGOT konsoles stanga. Balts

40 cm 703.258.64 2 €
60 cm 502.185.63 2,50 €
80 cm 003.258.67 3 €

ALGOT stiepļu grozs ar kronšteinu. 30×20×15 cm. 
Maks. slodze: 1,5 kg.

Balts 802.185.71 4 €

ALGOT trīskāršs āķis ar turētāju. 15×8 cm. 
Maks. slodze: 4 kg/āķis.

Balts 302.458.93 4 €
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GROZU PLAUKTI  
VISAS DETAĻAS

ALGOT rāmis. Balts

Augstums: 70 cm 604.018.58 12 €

ALGOT rāmis. Balts

Augstums: 100 cm 804.018.57 16 €

ALGOT rāmis ar stangu. Balts 

Augstums: 100 cm 102.191.35 12 €

ALGOT stiepļu grozs. Balts

38×60×14 cm. 
Maks. slodze: 6 kg

102.185.17 5 €

38×60×29 cm. 
Maks. slodze: 13 kg

502.185.20 7 €

ALGOT kaste. Balta

38×60×14 cm/20 l 902.606.54 6 €
38×60×29 cm/45 l 502.606.46 9 €

ALGOT vāks. Balts

38×60 cm 402.606.42 1,99 €

ALGOT rāmja augšējais plaukts. Balta

41×55 cm 202.283.37 6 €

ALGOT ritentiņš. Balts

4 gab. 202.185.26 4 €

PIEDERUMI
PERFORĒTS DĒLIS

SKÅDIS perforēts dēlis. 56×56 cm, balts
003.208.03 13,99 €

SKÅDIS savienojums savienošanai ar ALGOT. 
Balts. 4 gab.

003.358.85 2 €

SKÅDIS vēstuļu turētājs. Balts
403.208.15 3 €

SKÅDIS trauks ar vāciņu. Balts, 3 gab. 
803.359.09 10 €

SKÅDIS klipsis. Balts, 2 gab. 
003.216.14 3 €

GUĻAMISTABA UN RIEKŠNAMS

BUMERANG pakaramais. 8 gab, 43 cm

Melns 202.385.34 4,99 €
Smilškrāsā 302.385.43 4,29 €
Balts 702.385.41 4,99 €

BUMERANG plecu polsteris pakaramajam. 
30×25 cm
Balts 702.932.74 0,59 €

BUMERANG bikšu/svārku pakaramais. 
Maks. platums: 35 cm
Hromēts 602.404.03 0,79 €

DZĪVOJAMĀ ISTABA

SKUBBARE grozs. 36×25×38 cm 

Smilškrāsā/sarkans 403.170.83 9,99 €
Smilškrāsā/zils 903.170.85 9,99 €

BULLIG kaste. Bambuss

32×35×16 cm 902.648.88 9,99 €
32×35×32 cm 302.648.86 14,99 €



KUGGIS kaste ar vāku. 37×54×21 cm 

Balta 102.802.03 14,99 €

KUGGIS kaste ar vāku. 18×26×8 cm

Balta 202.802.07 2,99 €

KUGGIS kaste ar vāku. 26×35×8 cm

Balta 502.823.04 5,99 €

KUGGIS kaste ar vāku. 26×35×15 cm

Balta 602.802.05 7,99 €

KUGGIS ieliktnis ar 8 nodalījumiem

Balts 002.802.08 6,99 €

MĀJAS BIROJS

TJENA žurnālu kaste. 2 gab.
Balta 103.954.16 2,99 €
Melna 003.954.74 2,99 €
Melna/zila 503.982.10 2,99 €

VIRTUVE UN PIELIEKAMAIS

KNAGGLIG kaste. Priedes koks

23×31×15 cm 102.923.57 5,99 €

46×31×25 cm 702.923.59 9,99 €

SORTERA atkritumu tvertne ar vāku. Balta

39×55×28 cm/37 l 102.558.97 5,99 €
39×55×45 cm/60 l 702.558.99 7,99 €

GARĀŽA, PAGRABS UN BĒNIŅI

SOCKERBIT kaste. Balta

19×26×15 cm 503.161.82 1,49 €

SOCKERBIT kaste ar vāku. Balta
19×26×15 cm 603.160.68 1,99 €
38×25×15 cm 403.160.69 2,99 €

SAMLA kaste. Caurspīdīga

28×19×14 cm/5 l 701.029.72 0,99 €
39×28×14 cm/11 l 401.029.78 1,99 €
39×28×28 cm/22 l 801.029.76 2,99 €
56×39×28 cm/45 l 301.029.74 4,99 €
56×39×42 cm/65 l 001.029.75 6,99 €

 
SAMLA ieliktnis. 11 un 22 l kastēm, 37×25×12 cm 

Caurspīdīgs 501.029.73 2,99 €

SAMLA klipsis kastei. 4 gab. 

5/11/22 litru kastei 202.934.55 0,50 €

45/65 litru kastei 801.208.43 0,50 €

KLÄMTARE kaste ar vāku. Tumši pelēka

27×45×15 cm 102.923.62 5,99 €

58×45×30 cm 702.923.64 12,99 €

APGAISMOJUMS

STÖTTA LED griestu/sienas lampa. 4 gab., 
vajadzīgas AA baterijas

602.771.37 10 €

© Inter IKEA Systems B.V. 2018 Cenas ir spēkā līdz 2019. gada 31. augustam.

PIEDERUMI



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. 

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.


