CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

PLATSA

Mēbeles mantu glabāšanai

DROŠĪBA

Šīs mēbeles jāpiestiprina
pie sienas. Dažādiem sienas
materiāliem jālieto dažādi
stiprinājumi (var iegādāties
atsevišķi).

KOPŠANA

Tīrīt ar mitru drānu un saudzīgu
mazgāšanas līdzekli. Noslaucīt
ar sausu drānu.

MONTĀŽA

SVARĪGI: drošai šo mēbeļu
montāžai vajadzīgi 2 cilvēki.

Ar PLATSA kolekcijas mēbelēm var radīt mantu glabāšanas
risinājumus gan mazām, gan lielām telpām. Kombināciju pamatā
ir vaļēji, viegli rāmji, kurus var kombinēt pēc sirds patikas.
Kombinācijas var būt augstas vai zemas, piekļauties mansarda
griestiem vai noklāt sienas visā garumā, un tām var viegli
pievienot durvis, plauktus, stiepļu grozus un pakaramos. Ja
mainās tavas vajadzības, kombināciju var viegli pārveidot vai
papildināt ar jaunām daļām.
Izveido skapi pats
Apvienojot rāmjus no PLATSA kolekcijas ar daļām no HJÄLPA
un LÄTTHET interjera un eksterjera kolekcijām, tu vari radīt
tieši to, kas vajadzīgs. Vari arī izvēlēties no mūsu ieteiktajām
kombinācijām, papildinot vai noņemot daļas atbilstoši savai
gaumei. Rezultāts katrā ziņā būs parocīgs mantu un apģērbju
glabāšanas risinājums.

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.

MONTĀŽA

IZVĒLIES RISINĀJUMU
ikdienas vajadzības un glabājamās mantas. Organizē
savas mantas ar kastēm un ieliktņiem no mūsu plašā
iekšējo detaļu klāsta. Un neaizmirsti par iebūvēto
apgaismojumu, ko ir viegli uzstādīt un kas ļauj vieglāk
izvēlēties īsto tērpu.

Piedāvājam plašu PLATSA kombināciju klāstu. Tās vari
apskatīt veikalā vai IKEA.lv. Ja piedāvātās kombinācijas
tevi neuzrunā, vari pats izveidot savējo. Sākumā apskati mūsu piedāvātās kombinācijas un izvēlies vienu,
kas tevi iedvesmo. Lai tā kalpo par sākumpunktu tavam
individuālajam risinājumam. Tu vari, piemēram, izmantot
cita lieluma skapi vai citus plauktus. Tu vari arī radīt pilnīgi
unikālu PLATSA kombināciju 3 vienkāršos soļos:
1. Izvēlies rāmjus. Izmanto pieejamo platību maksimāli
efektīvi ar pareizā izmēra rāmjiem.
2. Izvēlies durvis. Kā tu gribi, lai tavs skapis izskatās?
Gribi baltas durvis vai ko tradicionālāku? Varbūt tumši
pelēkas?
3. Izvēlies iekšējās un ārējās detaļas, ņemot vērā savas

+

+

+

+

2

+

=

VISI RĀMJI
Izmērs: platums × dziļums × augstums.

40 CM DZIĻI RĀMJI

55 CM DZIĻI RĀMJI
PLATSA rāmis, balts

PLATSA rāmis, balts
60×40×40 cm

703.309.50 18 €

60×55×40 cm

903.309.49 19 €

60×40×60 cm

503.309.70 19 €

60×55×60 cm

103.309.72 22 €

60x40z120 cm

303.309.47 30 €

60x50x120 cm

503.309.46 36 €

60×40×180 cm

903.309.54 33 €

60×55×180 cm

503.309.51 37 €

80×40×40 cm

103.309.53 19 €

80×55×40 cm

103.309.48 22 €

80×40×60 cm

303.309.71 24 €

80×55×60 cm

703.309.69 25 €

80x40x120 cm

003.309.44 36 €

80x55x120 cm

603.309.55 43 €

80×40×180 cm

303.309.52 38 €

80×55×180 cm

703.309.45 43 €

KĀ KOMBINĒT RĀMJUS?
PLATSA kolekcijas rāmjus var kombinēt dažādos veidos atbilstoši mantu glabāšanas vajadzībām.
Apskati šīs populārās kombinācijas un vairāk IKEA.lv.
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VISAS DURVIS
Rokturus var nopirkt atsevišķi. Apskati mūsu pilno rokturu klāstu veikalā vai IKEA.lv.

VERAMĀS

BĪDĀMĀS
FONNES bīdāmās durvis, pelēkas

FONNES durvis, balta
40×40 cm

803.310.63 5 €

40×60 cm

203.310.61 6 €

40x120 cm

603.310.59 9 €

40×180 cm

003.310.57 15 €

60×40 cm

003.310.62 6 €

60×60 cm

403.310.60 7 €

60x120 cm

803.310.58 12 €

60×180 cm

403.310.55 16 €

120×180 cm

603.310.64 39 €

HJÄLPA bīdāmo durvju sliede, balta
120 cm

SKATVAL durvis, tumši pelēkas
40×40 cm

303.310.89 6 €

40×60 cm

703.310.87 7 €

40x120 cm

103.310.85 12 €

40×180 cm

603.310.83 14 €

60×40 cm

503.310.88 7 €

60×60 cm

903.310.86 8 €

60x120 cm

403.310.84 13 €

60×180 cm

803.310.82 15 €
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803.955.83 49 €

IEKŠĒJĀS DETAĻAS
Izveido sev piemērotu skapi ar PLATSA rāmjiem un HJÄLPA pakaramajiem, sliedēm un stiepļu groziem. Visas HJÄLPA detaļas
ir savienojamas ar attiecīgā izmēra PLATSA rāmjiem. Izmēri var atšķirties.

40 CM DZIĻIEM RĀMJIEM

55 CM DZIĻIEM RĀMJIEM

HJÄLPA plaukts, balts
60×40 cm

003.311.61 4 €

HJÄLPA apģērbu stanga, balta

80×40 cm

103.311.65 5 €

60×55 cm

503.312.05 1,5 €

80×55 cm

003.312.03 2 €

HJÄLPA stiepļu grozs, balts
60×40 cm

903.311.85 4 €

80×40 cm

203.311.84 7 €

HJÄLPA plaukts, balts

HJÄLPA izvelkamas sliedes grozam, baltas. 2 gab.
komplekts
40 cm

60×55 cm

903.311.66 5 €

80×55 cm

403.311.64 6 €

HJÄLPA stiepļu grozs, balts

303.311.93 2,5 €

60×55 cm

403.311.83 6 €

80×55 cm

703.311.86 8 €

HJÄLPA daudzfunkcionāls pakaramais, balts
003.317.12

1€

HJÄLPA izvelkamas sliedes grozam, baltas. 2 gab.
komplekts
55 cm
103.311.94 3,5 €

HJÄLPA daudzfunkcionāls pakaramais, balts
003.317.12
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1€

ĀRĒJĀS DETAĻAS
Izmanto mantu glabāšanas platību skapja iekšpusē un ārpusē maksimāli efektīvi ar LÄTTHET apģērbu stangām un āķiem.
LÄTTHET detaļas noder tādu lietu organizēšanai kā kaklasaites, gultasveļa, apakšveļa, šalles, bikses, somas un dārglietas. Ar
apģērbu stangām vari arī lietderīgi izmantot vietu starp rāmjiem vai starp rāmi un sienu. Visas LÄTTHET detaļas veidotas tā,
lai tās būtu savienojamas ar attiecīgā izmēra PLATSA rāmjiem. Izmēri var atšķirties.

40 CM DZIĻIEM RĀMJIEM

55 CM DZIĻIEM RĀMJIEM

LÄTTHET apģērbu stanga rāmim, balta
35-60×40 cm

LÄTTHET apģērbu stanga rāmim, balta

703.316.95 8 €

35-60×55 cm

LÄTTHET apģērbu stanga rāmim, balta
60-100×40 cm

903.317.17

8€

LÄTTHET apģērbu stanga rāmim, balta

803.317.08 10 €

60-100×55 cm

003.316.94 10 €

LÄTTHET pakaramais rāmim, balts
LÄTTHET pakaramais rāmim, balts
40 cm

55 cm

103.316.55 5 €

403.316.54 4 €

EŅĢES, KĀJAS UN VIRSMAS
Regulējamās LÄTTHET kājas gādā par skapja stabilitāti uz nelīdzenas grīdas.
SPILDRA virsmas kalpo kā noderīgi plaukti, kā arī ērtas vietas, kur apsēsties
uz zemākiem rāmjiem.
HJÄLPA eņģe, 1 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta. 4 gab. komplekts
603.312.00 1 €

203.311.98 2 €

SPILDRA virsma, balta
LÄTTHET kāja, balta/metāla. 4 gab. komplekts
13,5 cm

503.955.94 7 €

5€

60×40 cm

603.317.14

80×40 cm

303.316.97 7 €

SPILDRA virsma, balta

LÄTTHET kāja, balta/koka. 4 gab. komplekts
13,5 cm

103.955.91 10 €
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60×55 cm

203.316.93 6 €

80×55 cm

03.316.97

8€

GATAVAS KOMBINĀCIJAS
Durvis ir iekļautas kombinācijas cenā bet nav norādītas ilustrācijā. Tu vari arī izvēlēties citas durvis. Sazinieties ar veikalu, lai
par to vienotos.

PLATSA kombinācija, balta
Izmērs: 140×57×261 cm
Šī kombinācija: 283 € (292.038.89)
Iepirkumu saraksts:
PLATSA rāmis, 60×55×40 cm, balts

903.309.49

2 gab.

PLATSA rāmis, 80×55×40 cm, balts

103.309.48

2 gab.

PLATSA rāmis, 60×55×180 cm, balts

503.309.51

1 gab.

PLATSA rāmis, 80×55×180 cm, balts

703.309.45

1 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta, 4 gab. komplekts

203.311.98

2 gab.

FONNES durvis, 40×40 cm, baltas

803.310.63

4 gab.

FONNES durvis, 40×180 cm, baltas

003.310.57

2 gab.

FONNES durvis, 60×40 cm, baltas

003.310.62

2 gab.

FONNES durvis, 60×180 cm, baltas

403.310.55

1 gab.

HJÄLPA eņģe, 1 gab.

603.312.00

22 gab.

HJÄLPA plaukts, 60×55 cm, balts

903.311.66

3 gab.

HJÄLPA apģērbu stanga, 80×55 cm, balta

003.312.03

1 gab.

HJÄLPA daudzfunkcionāls pakaramais, balts

003.317.12

1 gab.

PLATSA rāmis, 60×40×180 cm, balts

903.309.54

1 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta, 4 gab. komplekts

203.311.98

1 gab.

FONNES durvis, 60×180 cm, baltas

403.310.55

1 gab.

HJÄLPA eņģe, 1 gab.

603.312.00

4 gab.

HJÄLPA plaukts, 60×40 cm, balts

003.311.61

3 gab.

LÄTTHET apģērbu stanga rāmim, 35-60×40 cm, balta

703.316.95

1 gab.

PLATSA kombinācija, balta
Izmērs: 95-120×42×181 cm
Šī kombinācija: 75 € (792.038.15)
Iepirkumu saraksts:
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GATAVAS KOMBINĀCIJAS
Durvis ir iekļautas kombinācijas cenā bet nav norādītas ilustrācijā. Tu vari arī izvēlēties citas durvis. Sazinieties ar veikalu, lai
par to vienotos.

PLATSA kombinācija, balta
Izmērs: 260×57×221 cm
Šī kombinācija: 332,50 € (292.037.85)
Iepirkumu saraksts:
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PLATSA rāmis, 60×55×40 cm, balts

903.309.49

1 gab.

PLATSA rāmis, 60×55×60 cm, balts

103.309.72

1 gab.

PLATSA rāmis, 60×55×180 cm, balts

503.309.51

1 gab.

PLATSA rāmis, 80×55×40 cm, balts

103.309.48

1 gab.

PLATSA rāmis, 80×55×180 cm, balts

703.309.45

1 gab.

FENSTAD durvis, 40×40 cm, baltas

003.310.81

2 gab.

FENSTAD durvis, 40×60 cm, baltas

603.310.78

1 gab.

FENSTAD durvis, 40×180 cm, baltas

503.310.74

2 gab.

FENSTAD durvis, 60×60 cm, baltas

803.310.77

2 gab.

FENSTAD durvis, 60×180 cm, baltas

703.310.73

1 gab.

HJÄLPA eņģe, 1 gab.

603.312.00

20 gab.

HJÄLPA apģērbu stanga, 80×55 cm, balta

003.312.03

1 gab.

HJÄLPA izvelkamā sliede grozam, 55 cm, balta

103.311.94

1 gab.

HJÄLPA plaukts, 60×55 cm, balts

903.311.66

5 gab.

HJÄLPA stiepļu grozs, 80×55 cm, balts

703.311.86

1 gab.

LÄTTHET pakaramais rāmim, 55 cm, balts

103.316.55

1 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta, 4 gab. komplekts

203.311.98

4 gab.

SPILDRA virsma, 60×55 cm, balta

203.316.93

1 gab.

IEKŠĒJIE PIEDERUMI
Papildini savu jauno glabāšanas risinājumu ar kastēm un ieliktņiem no mūsu plašā iekšējo piederumu klāsta. Tie sniedz vēl
vairāk iespēju pārdomāti glabāt drēbes.

STUK kaste ar nodalījumiem, balta/pelēka

SVIRA kaste ar vāku

20×34×10 cm

203.640.04 2,99 €

Pelēka ar baltu puķu rakstu

20×51×10 cm

403.095.49 3,99 €

24×39×16 cm

002.902.93 4,99 €

20×51×18 cm

203.095.88 4,99 €

39×48×28 cm

202.902.92 12,99 €

34×51×10 cm

003.095.65 5,99 €

34×51×18 cm

103.095.55 6,99 €

Pelēka ar baltām strīpām

STUK glabāšanas soma, balta/pelēka

33x39x33 cm

802.902.89 7,99 €

39x48x19 cm

402.902.91 9,99 €

34×51×28 cm

403.096.86 3,99 €

FJÄLLA kaste ar vāku

55×51×18 cm

403.095.73 6,99 €

71×51×18 cm

503.095.77 8,99 €

Tumši pelēka

SKUBB kurpju kaste, 22×34×11 cm, 4 gab. kompl.
Melna

301.933.75 7,99 €

SKUBB auduma plaukts ar 6 nodalījumiem,
35×45×125 cm
Balts

002.458.80 8,99 €

Melns

802.458.76 8,99 €

18×26×15 cm

703.956.73 3,99 €

25×36×20 cm

003.956.76 5,99 €

30×31×30 cm

204.040.19 6,99 €

35x56x30 cm

503.956.69 9,99 €

KVARNVIK kaste ar vāku, balta
18×25×15 cm

603.970.74 5,99 €

25×35×20 cm

903.970.63 9,99 €

30×30×30 cm

603.970.69 11,99 €

KVARNVIK kaste, 3 gab.
RAGGISAR grozs, 3 gab. komplekts
903.480.15 4,99 €

Zila

303.970.75 14,99 €

Pelēka

602.566.63 14,99 €

BUMERANG pakaramais, 8 gab. komplekts
SKUBBARE grozs, 36×25×38 cm
Nekrāsots/zils

903.170.85 9,99 €

Nekrāsots/sarkans

403.170.83 9,99 €

Nekrāsots

302.385.43 3,99 €

Balts

702.385.41 4,99 €

KUGGIS kaste ar vāku, balta
18×26×8 cm

202.802.07 2,99 €

26×35×15 cm

602.802.05 7,99 €

26×35×8 cm

502.823.04 5,99 €

37×54×21 cm

102.802.03 14,99 €

BUMERANG plecu polsteris pakaramajam, balts
702.932.74 0,49 €

BUMERANG bikšu/svārku pakaramais, hromēts

KUGGIS ieliktnis ar 8 nodalījumiem, balts

602.404.03 0,79 €

002.802.08 6,99 €

TJENA kaste ar vāku

STAJLIG pakaramais iekštelpām/āram, balts.

Balta

5 gab. iepakojums

13×26×10 cm

502.636.21 1,99 €

25×35×20 cm

603.954.28 2,99 €

30×30×30 cm

503.954.19 3,99 €

50×35×30 cm

903.743.49 7,99 €

Balts, melna un rozā
18×25×15 cm

703.982.14 1,99 €

25×35×20 cm

403.982.15 2,99 €

30×30×30 cm

203.982.21 3,99 €

Melna
18×25×15 cm

603.954.85 1,99 €

25×35×20 cm

303.954.77 2,99 €

30×30×30 cm

503.954.76 3,99 €

35x50x30 cm

103.743.48 7,99 €
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002.914.19 3,99 €

IEBŪVĒTAIS APGAISMOJUMS
Atrodi savas mantas un mīļāko tērpu ātrāk ar skapī iebūvētu apgaismojumu.

STÖTTA LED apgaismojuma sloksne, balta,
darbināma ar 4 AA baterijām (var iegādāties atsevišķi).
IKEA iesaka lietot LADDA uzlādējamās baterijas. Ar
vienu uzlādi pietiks apmēram mēnesim, ja gaismekli
izmantosi 15 minūtes dienā. Gaisma ieslēdzas un
izslēdzas automātiski, kad atver un aizver durvis,
tāpēc tiek taupīta elektrība.
55 cm

302.771.34 12 €

75 cm

802.771.36 36 €

ANSLUTA elektrības vads. 1 līdz 10 ķēdē saslēgtu
gaismekļu pieslēgšanai pie strāvas. Ieslēdz un izslēdz
gaismekļus ar vienu slēdzi.
3,5 m

501.165.93 4 €

ANSLUTA savienojuma vads. Tiešai gaismekļu
savienošanai, piem., ja tās atrodas divos dažādos
sienas skapīšos, un to pieslēgšanai pie viena elektrības
avota.
0,7 m

601.168.99 3 €

2m

501.167.29

5€
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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.

