CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

SKENINGE
Sliežu sistēma

NODERĪGA
INFORMĀCIJA
Maksimālais sliežu sistēmas
spriegums: 3680 W

BRĪDINĀJUMS
Dažās valstīs elektroinstalācijas
darbus drīkst veikt tikai sertificēti
elektrotehnikas uzņēmumi. Lai
noskaidrotu, kādi nosacījumi ir
spēkā tavā valstī, sazinies ar vietējo
atbildīgo iestādi.

Viena sistēma dažādām apgaismojuma vajadzībām
Ar SKENINGE sliežu sistēmu ir viegli izveidot individuālu apgaismojuma risinājumu. Izvēlies nepieciešamo sliežu skaitu un kombinē
tās taisnā līnijā, leņķī, kā vien vēlies. Pievieno dažādas akcentējošās
lampas un iekaramās griestu lampas. Sliežu sistēmas der dažādām
telpām, lai radītu noskaņas, darba vai akcentējošo apgaismojumu.
Sistēmu var pielāgot gan birojiem, gan veikaliem, gan restorāniem.

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.

KĀ IZVĒLĒTIES?
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1. Izveido savu apgaismojuma sistēmu
Vispirms izlem, kur nepieciešams apgaismojums un cik
intensīvam tam vajadzētu būt. Vari savienot tik daudzas
sliedes un akcentējošās lampas, cik vēlies. Maksimālais
spriegums vienai sliedei ir 3680W. Ņem vērā, ka dažāda
materiāla griestiem nepieciešami dažādi stiprinājumi.
Vienmēr izvēlies skrūves, kas ir piemērotas tava mājokļa
griestu materiālam.

4. Izmanto dažādas akcentējošās lampas
SKENINGE sliežu sistēmā ir dažāda izmēra akcentējošās
lampas – 7 cm, 9.5 cm. Tām var lietot LED spuldzes ar šauru
gaismas staru, lai izgaismotu mazākas lietas, piemēram,
gleznas, vai spuldzes ar platāku gaismas staru, piemēram,
grāmatplauktiem. Lampām ir regulējama savienojuma
vieta, tāpēc ir viegli mainīt apgaismojuma virzienu un pēc
nepieciešamības pabīdīt tās pa sliedi.

2. Pievieno strāvas avotam
Sliežu sistēmu var stiprināt tikai pie griestiem. Lūdzu, ņem
vērā, ka dažās valstīs darbus, kas saistīti ar elektroinstalāciju,
drīkst veikt tikai sertificēti elektrotehnikas uzņēmumi. Lai
noskaidrotu, kādi nosacījumi ir spēkā tavā valstī, vērsies
vietējā atbildīgajā iestādē.

5. Kombinē ar savu mīļāko iekaramo griestu lampu
Ar griestu lampas savienojumu sliežu sistēmai var pielikt
gandrīz visas IKEA iekaramās griestu lampas. Tā var
kombinēt akcentējošās lampas un iekaramās griestu lampas
pēc vēlēšanās. Akcentējošās lampas un/vai iekaramās griestu
lampas var grupēt, katru grupu pievienojot atsevišķam
slēdzim (kopā līdz 3 slēdžiem), lai katru grupu varētu ieslēgt
un izslēgt atsevišķi. 5. lappusē uzzini, kuras iekaramās
griestu lampas var pievienot sliežu sistēmai.

3. Izvēlies sliedes, izlem par daudzumu un garumu
Sliedes var savienot taisnā līnijā, leņķī . Izvēlies garumu,
kāds tev nepieciešams. Sliedes ir 1 metru garas, bet tās
var saīsināt pēc vajadzības. Savieno divas sliedes ar taisnu
savienojumu. Ja vēlies turpināt konstrukciju ap stūri, izmanto
leņķa savienojumu (īdz 110°). Daudz iespēju izveidot apgaismojumu savam mājoklim.
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KOMBINĀCIJAS
SKENINGE sliežu sistēmu var lietot dažādās mājokļa telpās
un dažādām vajadzībām. Nelielā telpā, teiksim, gaitenī vai
ģērbistabā, pietiek ar sliežu sistēmu. Dzīvojamajā istabā to var
izmantot, lai apgaismotu mīļākās gleznas vai grāmatplauktu,
kombinējot LEd spuldzes ar dažādu gaismas stara platumu.

Ja nepieciešams īpašs apgaismojums, piemēram, vakariņām
vai lasīšanai, var kombinēt LED lampas ar iekaramajām griestu
lampām.

Tikai 3 SKENINGE akcentējošās lampas, un tev pirms iziešanas
no mājām būs vieglāk atrast mēteli un kurpes. Vienu lampu
pavērs pret skapi, otru – pret kurpju plauktu, bet trešo izmanto
vispārējam apgaismojumam. Izvēlies spuldzes ar platu gaismas
staru, kas padara telpu pietiekami gaišu, lai apģērbtos.

Pavisam viegli izveido mājīgu stūrīti lasīšanai un izgaismo
savas mīļākās gleznas vai citas mantas. Vajadzēs tikai
SKENINGE sliedes un dažas akcentējošās lampas. Apgaismo
grāmatplauktu, lai ātri atrastu labu lasāmvielu. Atpūtas krēslā
vajadzēs gaismu lasīšanai. Atpūšoties no lasīšanas aplūko
gleznas pie sienām un ļaujies sapņiem ar vaļējām acīm.

Šīs kombinācijas cena: 50 €

Šīs kombinācijas cena: 94 €

Nepieciešamās daļas:
Sliede

203.164.09

1 gab.

Nepieciešamās daļas:

Strāvas savienojums

003.164.05

1 gab.

Sliede

203.164.09

2 gab.

LED akcentējošā lampa, 7 cm

403.164.08

3 gab.

Strāvas savienojums

003.164.05

1 gab.

LED akcentējošā lampa, 9.5 cm

603.164.07

2 gab.

LED akcentējošā lampa, 7 cm

403.164.08

2 gab.

Leņķa savienojums

303.164.04

1 gab.
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KOMBINĀCIJAS

Dzīvojamajā istabā uzturamies visbiežāk, tāpēc nepieciešams
daudzveidīgs apgaismojums. Izgaismo vietas, kur glabā
mantas, bet neaizmirsti arī zonu pie dīvāna. Iekaramā lampa
virs kafijas galdiņa rada patiesi mājīgu noskaņu. SKENINGE
ir trīsfāžu sliežu sistēma, tāpēc vienmēr vari izvēlēties, kuras
lampas ieslēgt un kuras ne.

Radi patīkamu noskaņu maltītēm ģimenes lokā vai pasēdēšanai
ar draugiem, izvēloties īsto apgaismojumu. Ņem divas
iekaramās griestu lampas, kādas tev patīk, pievieno tās
sistēmai un samazini apgaismojuma intensitāti. Perfekti!
Kad ir daudz vietu, galdu var izvilkt, bet lampas pārvietot
tur, kur nepieciešama gaisma, jo iekaramās griestu lampas
savienojumu var pabīdīt tālāk pa sliedi.

Šīs kombinācijas cena: 121,99 €

Šīs kombinācijas cena: 143,98 €

Kombinācijas izveidošanai nepieciešams:
Sliede

203.164.09

3 gab.

Kombinācijas izveidošanai nepieciešams:

Strāvas savienojums

003.164.05

1 gab.

Sliede

203.164.09

2 gab.

Iekaramās griestu lampas savienojums

603.164.12

1 gab.

Strāvas savienojums

003.164.05

1 gab.

LED akcentējošā lampa, 7 cm

403.164.08

2 gab.

Leņķa savienojums

303.164.04

1 gab.

LED akcentējošā lampa, 9,5 cm

603.164.07

2 gab.

Iekaramās griestu lampas savienojums

603.164.12

2 gab.

MELODI iekaramā griestu lampa, 38 cm

103.865.39

1 gab.

LED akcentējošā lampa, 9.5 cm

603.164.07

2 gab.

RANARP iekaramā griestu lampa, 23 cm

103.909.61

2 gab.
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VISAS DAĻAS
SKENINGE sliede, baltā krāsā, 1m. Komplektā: 1 sliede, 1
uzgalis un 2 griestu stiprinājumi. Ja vēlies sliedi pagarināt,
jāpievieno vismaz 10 cm garš elements. Skrūves var
iegādāties atsevišķi. Maksimālā slodze: 10 kg/sliede.*
203.164.09

SKENINGE LED akcentējošā lampa, Ø 9.5 cm, baltā krāsā.
Spuldzi var iegādāties atsevišķi. IKEA iesaka izmantot LED
spuldzi GX53, 600 lūmeni. Akcentējošo lampu var viegli
uzstādīt saviem spēkiem.*

15 €

603.164.07

SKENINGE strāvas savienojums, baltā krāsā. Var lietot tikai
ar SKENINGE sliedi. Izmanto 1.5mm divdzīslu kabeli (var
iegādāties atsevišķi).
003.164.05

SKENINGE iekaramās griestu lampas savienojums, baltā
krāsā. Iekaramās griestu lampas, kas pievienota vienam (1)
savienojumam, maksimālais svars: 5 kg. Var lietot tikai ar
SKENINGE sliedi.

5€

603.164.12

SKENINGE taisns savienojums, baltā krāsā. Var lietot tikai
ar SKENINGE sliežu sistēmu.
003.164.10

5€

SKENINGE leņķa savienojums, baltā krāsā. Paredzēts sliežu
savienošanai leņķī (maksimālais leņķa platums: 110 grādi).
Var lietot tikai ar SKENINGE sliežu sistēmu.
303.164.04

9€

SKENINGE LED akcentējošā lampa, Ø 7 cm, baltā krāsā.
Spuldzi var iegādāties atsevišķi. IKEA iesaka izmantot LED
spuldzi GU10, 400 lūmeni. Akcentējošo lampu var viegli
uzstādīt saviem spēkiem.*
403.164.08

15 €

10 €

* Nav savietojams ar IKEA 365+ SÄNDA.
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15 €

PAPILDINOŠĀS PRECES
IEKARAMĀS GRIESTU LAMPAS
NYMÅNE iekaramā griestu lampa, 40 cm

HEKTAR iekaramā griestu lampa

Baltā krāsā

104.071.41

39,99 €

22 cm, tumši pelēkā krāsā

803.903.59

19,99 €

Antracīta krāsā

404.071.49

39,99 €

22 cm, smilškrāsā

904.148.78

19,99 €

IKEA PS 2014 iekaramā griestu lampa, Ø35 cm

VINTERGATA iekaramā griestu lampa
203.424.70

34,99 €

404.048.86

103.832.39

44,99 €

35 cm, baltā/dzeltenā krāsā

903.613.18

44,99 €

35 cm, balta/vara

103.114.88

69 €

35 cm, balta/sudraba

903.114.94

69 €

52 cm, baltā krāsā

803.613.09

99 €

52 cm, balta/sudraba

203.049.01

129 €

52 cm, balta/vara

403.049.00

129 €

500.706.51

11,99 €

28 cm, baltā krāsā

603.865.27

4,99 €

38 cm, baltā krāsā

103.865.39

12,99 €

Melnā krāsā

003.613.08

34,99 €

Misiņa krāsā

503.943.68

34,99 €

38 cm, melnā krāsā

203.909.51

39,99 €

38 cm, pienbaltā krāsā

203.909.70

39,99 €

23 cm, pienbaltā krāsā

103.909.61

25,99 €

23 cm, melnā krāsā

903.963.89

25,99 €

KNAPPA iekaramā griestu lampa

KNIXHULT iekaramā griestu lampa
Bambuss

35 cm, baltā krāsā

Baltā krāsā

34,99 €

MELODI iekaramā griestu lampa
FOTO iekaramā griestu lampa
25 cm, alumīnijs

403.906.34

9,99 €

38 cm, alumīnijs

103.907.01

12,99 €

38 cm, misiņa krāsā

303.906.77

11,99 €

38 cm, zaļā krāsā

403.613.92

11,99 €

50 cm, alumīnijs

703.906.56

26,99 €

OTTAVA iekaramā griestu lampa

GRIMSÅS iekaramā griestu lampa, 55 cm
Baltā krāsā

103.647.40

49,99 €

Dzeltenā krāsā

604.168.31

49,99 €
RANARP iekaramā griestu lampa

RANARP iekaramā griestu lampa

SINNERLIG iekaramā griestu lampa
Bambuss
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703.116.97

65 €

PAPILDINOŠĀS PRECES

CORD SETS
HEMMA vadu komplekts, 1,8 m

SKYMNINGEN iekaramā griestu lampa
Smilškrāsā

004.309.72

49,99 €

Baltā krāsā

504.258.12

49,99 €

Baltā krāsā

103.865.77

4€

Misiņa krāsā

703.543.28

8€

JANUARI vadu komplekts ar gaismas izkliedētāju
401.217.88

15 €

403.266.43

15 €

Sarkanā krāsā tekstils

503.863.68

4€

Melnā krāsā tekstils

303.863.07

4€

Baltā krāsā tekstils

603.863.39

4€

Niķelēts
SJÖPENNA iekaramā griestu lampa
35 cm, ovāla

903.962.90

16,99 €

GOTHEM vadu komplekts, 1,6 m
Tumši pelēkā krāsā
SJÖPENNA iekaramā griestu lampa
35 cm, apaļa

003.424.71

14,99 €

44 cm, apaļa

603.424.73

19,99 €
SEKOND vadu komplekts 1,8 m

VÄXJÖ iekaramā griestu lampa
903.949.17

17,99 €

38 cm, smilškrāsā

503.607.64

24,99 €

38 cm, zilā krāsā

603.424.87

26,99 €

50 cm, smilškrāsā

403.942.84

39,99 €

19 cm, smilškrāsā

VÄXJÖ iekaramā griestu lampa
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