
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.

Saskaņota dzīvojamā istaba un darbistaba
HEMNES mēbeļu kolekcijā atradīsi visu nepieciešamo dzīvojamās 
istabas iekārtošanai. Radi pievilcīgu un praktisku interjeru, kas 
būs piemērots gan viesībām, gan darbam. Kolekcijā ir dažādi 
galdi, gāmatplaukti, skapji ar stikla durvīm, TV galdiņi un 
rakstāmgaldi. Ir padomāts par visu – HEMNES atradīsies vieta 
gan galda piederumiem, gan mapēm, gan sīkumiem. Mēbeles ir 
izgatavotas no masīvkoka un veidotas klasiskā stilā, tādēļ tās ir 
viegli kombinēt, izveidojot glītu darba vietu, kas lieliski iederēsies 
arī dzīvojamās istabas interjerā.
Dabisks skaistums un elegance
HEMNES mēbeļu sērija ir īpaša. Viens no svarīgākajiem aspek-
tiem – visas HEMNES mēbeles ir izgatavotas no masīvkoka. Koks 
ir dabisks materiāls, kas ar gadiem nezaudē eleganci, ir izturīgs 
un atjaunojams. Koka mēbeles ir praktiskas, rada mājoklī īpašu 
noskaņu un piešķir tam šarmu. Koka mēbeles neapnīk un neiziet 
no modes.

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

DIZAINS
Karīna Bengsa (Carina Bengs)

KOPŠANAS 
NORĀDĪJUMI
Tīrīt ar saudzīgā tīrīšanas 
līdzeklī samitrinātu drānu.  
Noslaucīt ar tīru drānu. 

NODERĪGA 
INFORMĀCIJA
Uzlādējot elektroniskās ierīces, 
ievērot lietošanas instrukciju. 
Atstājot elektroniskās ierīces 
uz ilgāu laiku, iesakām atvienot 
elektrības padevi.  
Produkta materiāls var būt 
pārstrādājams. Lūdzu, pārbaudi 
kādi pārstrādes nosacījumi ir 
spēkā tavā valstī un kādas ir 
pārstrādes iespējas.

DROŠĪBA
Dažāda materiāla sienām 
paredzēti dažāda veida 
stiprinājumi. Iegādājies sienām 
piemērotus stiprinājumus mūsu 
veikalā.

HEMNES
Grāmatplauktu sistēma



Izmērs: platums x dziļums x augstums (cm)

KOMBINĀCIJAS

2

Izveido sev piemērotu risinājumu TV un citām mediju 
iekārtām. Skapī ar paneļu un stikla durvīm var gan paslēpt 
mantas no svešām acīm, gan izvietot tās, padarot par 
interjera elementu.
Izmērs: 183×49×55 cm
Šīs kombinācijas cena: 000 €

Iepirkumu saraksts
TV galdiņš, 149×47 cm, melni brūns 502.970.46 169 €
Sienas/savienojuma plaukts, 149×37 cm, melni brūns 202.972.17 89,99 €



VISAS DAĻAS

Skapis ar paneļu/stikla durvīm, 90×197 cm. 
Maks. slodze: 30kg. Skapis ar paneļu/stikla durvīm  
ļauj pēc tavas izvēles gan izcelt tā saturu, gan paslēpt 
to no svešām acīm un putekļiem. 4 regulējami, 
individuāli pielāgojami plaukti. 1 neregulējams plaukts 
mēbeles stabilitātei. Apakšējais plaukts ir izņemams, 
zem tā viegli paslēpt rozetes. Iebūvēts amortizators 
klusai un vieglai durvju aizvēršanai.
Melni brūns 903.717.27 249 €
Gaiši brūns 703.717.28 249 €
Balts beicēts 303.717.30 249 €

Skapis ar stikla durvīm, 90×197 cm. 
Maks. slodze: 30 kg. Masīvkoks piešķir mēbelei 
dabisku šarmu. 4 regulējami, individuāli pielāgojami 
plaukti. 1 neregulējams plaukts mēbeles stabilitātei. 
Apakšējais plaukts ir izņemams, zem tā viegli paslēpt 
rozetes. Iebūvēts amortizators klusai un vieglai durvju 
aizvēršanai.  
Balts beicēts 903.717.70 249 €

Skapis ar stikla durvīm un 3 atvilktnēm, 
90×197 cm. Maks. slodze: 30kg. Masīvkoks piešķir 
mēbelei dabisku šarmu. 3 regulējami, individuāli 
pielāgojami plaukti. Durvīs iebūvēts amortizators klu-
sai un vieglai aizvēršanai. Regulējamas kājas: stabils 
novietojums pat uz nelīdzenas grīdas. 1 maza atvilktne 
rakstāmlietām, galda piederumiem. 2 lieas atvilktnes, 
kur glabāt spēles, dažādus piederumus, papildu segas 
un citas mantas. Slēptās atvilktņu vadotnes nodrošina 
vieglu slīdēšanu arī tad, ja atvilktnes ir ļoti pilnas.
Melni brūns 703.717.71 249 €
Gaiši brūns 803.717.61 249 €
Balts beicēts 503.717.72 249 €

Skapis ar stikla durvīm, 120×130 cm

Melni brūns 203.632.07 199 €
Gaiši brūns 603.632.10 199 €
Balts beicēts 803.632.14 199 €

Grāmatplaukts, 49×197 cm. Masīvkoks piešķir 
mēbelei dabisku šarmu. 4 regulējami, individuāli 
pielāgojami plaukti. 1 neregulējams plaukts mēbeles 
stabilitātei. Apakšējais plaukts ir izņemams, zem tā 
viegli paslēpt rozetes. Regulējamas kājas: stabila 
konstrukcija pat uz nelīdzenas grīdas. 
Melni brūns 603.717.62 99 €
Gaiši brūns 303.717.11 99 €
Balts beicēts 403.717.63 99 €
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VISAS DAĻAS
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Rakstāmgalds ar 2 atvilktnēm, 120×75 cm.

Melni brūns 103.632.17 129 €
Gaiši brūns 503.632.20 129 €
Balts beicēts 903.632.23 129 €

Rakstāmgalds, 155×65 cm. Vadu savācējs zem 
galda virsmas paslēpj rozetes un kabeļus, lai galda 
virsma būtu tīra un kārtība. Regulējams, individuāli 
pielāgojams plaukts skapītī paredzēts datoram.  
Regulējams plaukts mapēm apakšējā atvilktnē atbilst 
A4 formātam vai aploksnes izmēram. Kombinējams ar 
HEMNES rakstāmgalda papildu moduli. 
Melni brūns 602.457.21 199 €
Balts beicēts 702.457.25 199 €

KASTES

KVARNVIK kaste, komplektā 3 gab. 

Pelēka 602.566.63 14,99 €

KNARRA grozs, 38×29×16 cm

Balts 702.433.16 6,99 €

GABBIG, tumši brūns

25×29×15 cm 703.220.64 6,99 €
29×38×25 cm 203.220.66 12,99 €

BRANKIS, dabiskā tonī

36×27×13 cm 103.220.95 9,99 €
36×27×23 cm 503.221.02 14,99 €


