
CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

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.

Tradīcijas un funkcionalitāte
Vai tev patiktu guļamistaba šarmantas lauku mājas stilā? Apskati 
HEMNES kolekciju ‒ tajā ir visas nepieciešamās mēbeles. Stabilas 
un izturīgas, ar tradicionālajai amatniecībai raksturīgajām pievil-
cīgajām līnijām un mūsdienu guļamistabas mēbelēm piemītošo 
praktiskumu un funkcionalitāti. HEMNES ir baltā vai melni brūnā 
krāsā vai balti beicētas; atsevišķas mēbeles nokrāsotas košākos 
toņos. Kolekcija paver plašas iespējas izveidot visdažādākās kom-
binācijas, lai iekārtotu mitekli individuālā stilā.

DIZAINS
Karīna Bengsa (Carina Bengs)

KOPŠANA
Tīrīt ar saudzīgu tīrāmo līdzekli 
un noslaucīt ar tīru drānu.

UZMANĪBU! 
APGĀŠANĀS RISKS
Nepiestiprinātas mēbeles var 
apgāzties. Lai novērstu apgāša-
nās risku, dažas no šajā ceļvedī 
redzamajām mēbelēm jāstiprina 
pie sienas ar komplektā iekļauta-
jiem stiprinājumiem.

Guļamistabas mēbeles

HEMNES



SIENAS STIPRINĀJUMU CEĻVEDIS
Ja ceļvedī nav iekļauts tava mājokļa sienu materiāls vai radušies jautājumi, jautā tuvākā būvniecības piederumu veikala dar-
biniekiem.

Sienas materiāls: rīģipsis vai apmes-
tas sienas ar koka siju karkasu.

Nepieciešamie stiprinājumi: 
skrūves, ko ieskrūvē tieši koka sijā. 
Piemēram, 5 mm skrūves, kas ie-
kļautas IKEA FIXA skrūvju un dībeļu 
komplektā.

Sienas materiāls: rīģipsis vai apmes-
tas sienas bez koka siju karkasa.

Nepieciešamie stiprinājumi: skrūves 
un dībeļi. Piemēram, 8 mm dībeļi, kas 
iekļauti IKEA FIVA skrūvju un dībeļu 
komplektā.

Mēs visi vēlamies, lai mūsu mājoklī būtu droši. Taču 
mājās bērnus var apdraudēt negadījumi. Kopā varam 
samazināt negadījumu risku un padarīt mājas drošā-
kas. 

• Piestiprini droši! Izmanto preces komplektā iekļautos 
stiprinājumus un pareizos piederumus savai sienai. Tālāk 
lasi, kādi stiprinājumi nepieciešami.

• Nekad neliec televizoru vai smagus priekšmetus uz 
kumodes vai citas mēbeles, kas nav paredzēta televizora 
novietošanai.

• Smagākās mantas liec apakšējās atvilktnēs.
• Neļauj bērniem rāpties uz atvilktnēm, durvīm un plauk-

tiem, un neļauj tajos iekārties.

Sienas materiāls: mūris.

Nepieciešamie stiprinājumi vien-
laidu mūra sienai: skrūves un 
dībeļi. Piemēram, 8 mm dībeļi, kas 
iekļauti IKEA FIXA skrūvju un dībeļu 
komplektā.

Nepieciešamie stiprinājumi dobu 
bloku sienai: spārnskrūves.
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* Lai novērstu apgāšanās risku, šīs mēbeles jāstiprina pie sienas ar komplektā 
iekļautajiem stiprinājumiem.
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VISAS MĒBELES UN CENAS

HEMNES gultas rāmis:

90×200 cm (P104×G207×A112 cm)
Melni brūns, priežkoks  702.495.49 125 €
Balti beicēts, priežkoks 302.495.46 125 €

HEMNES naktsgaldiņš: P46×Dz35×A70 cm.

Melni brūns, priežkoks 901.212.34 29,99 €
Balti beicēts, priežkoks 202.004.56 29,99 €

HEMNES kumode ar 2 atvilktnēm: 
P54×Dz38×A66 cm.
Melni brūna, priežkoks 502.426.19 69,99 €
Balti beicēta, priežkoks 802.426. 27 69,99 €

HEMNES kumode ar 3 atvilktnēm: 
P108×Dz50×A95 cm.*
Dzeltena, priežkoks 703.113.05   99 €
Melni brūna, priežkoks 402.426.29 119 €
Balti beicēta, priežkoks 702.426.37 119 €

HEMNES kumode ar 5 atvilktnēm: 
P57×Dz39×A130 cm.*
Melni brūna, priežkoks 902.471.82 119 €
Balti beicēta, priežkoks 202.471.90 119 €

HEMNES kumode ar 6 atvilktnēm: 
P108×Dz50×A130 cm.*
Melni brūna, priežkoks 602.392.68 179 €

Balti beicēta, priežkoks 602.392.73 179 €

HEMNES kumode ar 8 atvilktnēm: 
P160×Dz50×A95 cm.*
Melni brūna, priežkoks 402.392.74 199 €
Sarkanbrūna, priežkoks 203.113.03 199 €
Balti beicēta, priežkoks 102.39280 199 €

HEMNES skapis ar 2 bīdāmajām durvīm: 
P120×Dz59×A197 cm.*
Dzeltens, priežkoks 103.213.26 229 €
Balti beicēts, priežkoks 103.213.26 229 €

HEMNES vaļējs skapis: P120×Dz50×A197 cm.*

Balti beicēts, priežkoks 103.793.03 129 €
Melni brūns, priežkoks 603.814.07 169 €

HEMNES vaļējs skapis: P99×Dz37×A130 cm.*

Balti beicēts, priežkoks 803.796.20 99 €
Melni brūns, priežkoks 103.814.24 99 €

HEMNES modulis mantu glabāšanai: 
P99×Dz37×A130 cm.*
Balti beicēts, priežkoks 503.803.85 139 €
Melni brūns, priežkoks 303.822.10 139 €

HEMNES apavu skapītis: P107×Dz22×A101 cm.

Balts 601.561.21 89,99 €

HEMNES apavu skapītis: 2 nodalījumi, 
P89×Dz30×A127 cm.
Balts 201.695.59 99 €

FLISBERGET durvis PAX skapim.

P50×A229 cm
Antracīta 203.447.37 26 €
Gaišā smilškrāsā 603.447.35 26 €

Vairāk informācijas par PAX skapju rāmjiem un 
iekšējām detaļām meklē PAX ceļvedī pircējiem.

HEMNES spogulis: 75×165 cm.

Melni brūns, priežkoks 101.212.52 54,99 €

HEMNES spogulis: 60×90 cm.

Melni brūns, priežkoks 001.228.22 29,99 €

HEMNES statīvs cepurēm un mēteļiem.

Melns 002.468.70 49,99 €
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PAPILDU PRECES

RÖMSKOG gultas kaste: 65×70 cm.

Rotangpalma 403.298.92  49  €

SKUBB kaste: 6 gab.

Balta 001.926.31 5,99 €
Melna 601.926.33 5,99 €



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. 

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.


