
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.

Paveic visu ar FIXA
Ja mājās ir kāds darbiņš darāms, FIXA klāstā atradīsies tam piemērots 
rīks – vienalga, vai jāzāģē biezi dēļi, jāmontē mēbeles, kaut kas 
jāpiestiprina pie sienas vai griestiem, jāsargā grīda pret nodilšanu vai 
vienkārši jāpakar plakāts.

Izturīgs litija jonu akumulators
FIXA akumulatora elektroinstrumenti darbojas ar litija jonu 
akumulatoriem, kurus var uzlādēt līdz pat 500 reizēm. Tātad, ja to 
dara reizi divās nedēļās, šie instrumenti kalpos pat 20 gadu. Tie labi 
saglabā lādiņu, kamēr tos nelieto, un elektroniskā šūnu aizsardzība 
(Electronic Cell Protection) aizsargā akumulatorus pret tiem bīstamo 
dziļo izlādi, pārlādi un pārkaršanu. Tas viss nozīmē, ka FIXA 
akumulatora elektroinstrumenti vienmēr būs gatavi darbam.

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

DROŠĪBA
Pirms FIXA instrumentu 
lietošanas uzmanīgi izlasi katra 
instrumenta instrukciju.

Kad stiprini priekšmetus 
(skapīšus, plauktus, rāmjus, 
lampas utt.) pie sienas vai 
griestiem, atceries, ka dažādiem 
sienas materiāliem jālieto 
dažādi stiprinājumi.

Ņem vērā arī to, ka dažādu 
materiālu sienas spēj turēt 
dažādu svaru. Piemēram, 
rīģipša siena nespēj izturēt tik 
lielu slodzi, cik koka, betona vai 
mūra siena.

Ja neesi drošs, kāda materiāla 
sienas ir tavā mājā, kādu slodzi 
tās spēj izturēt, vai kā droši 
piestiprināt priekšmetus pie 
sienām vai griestiem, lūdz 
padomu vietējam specializētam 
tirgotājam.

Ja mēbeles nav pietiekami 
kārtīgi piestiprinātas, tās var 
nokrist un radīt nopietnas 
traumas.

FIXA
Preces mēbeļu montāžai, piestiprināšanai un aizsardzībai
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VISI INSTRUMENTI

14,4 V litija jonu akumulatora skrūvgriezis/urbis  
2 pārnesumu skrūvgriezis/urbis. Viens lēns pārnesums 
skrūvēšanai ar lielu griezes momentu un viens 
ātrs pārnesums urbšanai. 19 griezes momenta 
iestatījumi ļauj izvēlēties situācijai piemērotu griezes 
momentu. Viegli satverams rokturis ar sintētiskā 
kaučuka pārklājumu. Iebūvēts 14,4 V/1,3 Ah 
litija jonu akumulators. Pirms pirmās lietošanas 
reizes akumulators jāuzlādē pilnībā. Uzlādes laiks: 
3–5 stundas. Komplektā ietilpst akumulatora 
lādētājs. Slēdzis rotācijas virziena izvēlei. Apgriezienu 
skaits minūtē (bez slodzes) 1. pārnesumā: 0–350, 
2. pārnesumā: 0–1200. Maksimālais griezes 
moments: 16 Nm. Skrūvgrieža uzgaļu turētājs: 6 mm. 
10 mm bezatslēgas patrona, ko var ātri aizvērt un 
atvērt. Komplektā ietilpst 10 skrūvgrieža uzgaļi, 3 mm 
un 5 mm diametra urbis un 1 uzgaļu turētājs.

702.238.89 39,99 €

FIXA 5 gab. cilindrisko zāģu komplekts
Ļauj viegli un ātri izveidot caurumus krāniem, 
vadiem vai bezvadu lādētājiem. Piemērots koksnes 
materiāliem, piemēram, dēļiem, kokskaidu plātnēm 
un plātnēm ar šunveida pildījumu. Izmanto FIXA 
14,4 V akumulatora triecienurbjmašīnu vai FIXA 
14,4 V akumulatora urbjmašīnu. Komplektā ietlpst 
3 cilindriskie zāģi (35, 64, 78 mm), 1 centra urbis, 
1 seškante.

203.023.32 5,49 €

ELEKTROINSTRUMENTI

3,6 V litija jonu akumulatora skrūvgriezis 
Skrūvgriezis ar maināmiem uzgaļiem. Ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzis, ar ko var arī izvēlēties rotācijas 
virzienu. Viegli satverams rokturis ar mīkstu 
sintētiskā kaučuka pārklājumu. Iebūvēts 3,6 V/1,3 Ah 
litija jonu akumulators. Pirms pirmās lietošanas 
reizes akumulators jāuzlādē pilnībā. Uzlādes laiks: 
5–8 stundas. Komplektā ietilpst akumulatora 
lādētājs un 10 uzgaļu. Maksimālais apgriezienu 
skaits minūtē (bez slodzes): 200. Maksimālais 
griezes moments: 3 Nm. Skrūvgrieža uzgaļu 
turētājs: 6,35 mm.

002.142.04 9,99 €

7,2 V litija jonu akumulatora skrūvgriezis/urbis 
1 pārnesuma skrūvgriezis/urbis vienkāršiem 
skrūvēšanas un urbšanas darbiem. 15 griezes 
momenta iestatījumi, lai vari izvēlēties situācijai 
piemērotu griezes momentu. Viegli satverams rokturis 
ar sintētiskā kaučuka kaučuka pārklājumu. Iebūvēts 
7,2 V/1,5 Ah litija jonu akumulators. Pirms pirmās 
lietošanas reizes akumulators jāuzlādē pilnībā. Uzlādes 
laiks: 3–8 stundas. Komplektā ietilpst akumulatora 
lādētājs. Slēdzis rotācijas virziena izvēlei. Apgriezienu 
skaits minūtē (bez slodzes): 0–400. Maksimālais 
griezes moments: 5 Nm. Skrūvgrieža uzgaļu turētājs: 
6 mm. 10 mm bezatslēgas patrona, ko var ātri aizvērt 
un atvērt. Komplektā iekļauti 10 skrūvgrieža uzgaļi, 
3 mm un 5 mm diametra urbis un 1 uzgaļu turētājs. 

502.142.06 19,99 €

ROKAS INSTRUMENTI

Lāzera līmeņrādis. To var izmantot gan kā lāzera 
līmeņrādi, gan kā parasto līmeņrādi. Līmeņrādis uz 
sienas raida arī dienasgaismā skaidri saskatāmu lāzera 
līniju, kas palīdz taisni piestiprināt plauktus, gleznas 
un flīzes. To ir viegli lietot pat vienam cilvēkam – 
piestiprini lāzera līmeņrādi pie sienas un abas rokas 
būs brīvas darbam. Metāla līmeņrādi var piestiprināt 
pie jebkādas metāla virsmas. Baterijas var iegādāties 
atsevišķi (2 gab. 1,5 V DC L303 (AAA)). Komplektā 
neietilpst stiprinājumi līmeņrāža piestiprināšanai pie 
sienas. Ierīce izstaro magnētisko lauku – netuvināt 
elektrokardiostimulatoriem, magnētiskiem datu 
nesējiem un citām ierīcēm, kas jutīgas pret magnētisko 
lauku. Ierīce izstaro lāzera radiāciju – bīstami acīm. 
Lāzera stars ir redzams līdz pat 3 metru attālumā.

902.507.11 13,99 €

Urbšanas šablons. Ar šo taisna leņķa urbšanas 
šablonu ir viegli atzīmēt vietas, kur urbt caurumus 
durvju un atvilktņu rokturiem. 

Oranžs 903.233.93 0,99 €

17 gab. instrumentu komplekts. Svarīgākie 
instrumenti remontdarbiem mājās. Komplektā 
ietilpst arī gumijas uzmava āmuram saudzīgai detaļu 
virzīšanai. Instrumentiem ir viegli satverams rokturis 
ar mīkstu sintētiskā kaučuka pārklājumu. Komplektā 
ietilpst āmurs, gumijas uzmava āmuram, bīdatslēga, 
plakanknaibles, skrūvgriezis ar maināmiem uzgaļiem 
(plakano, krusta, seškanšu un īlena).

001.692.54 7,49 €

2 gab. komplekts caurumu izgriešanai metālā. Ar 
to var viegli izgriezt Ø 35 mm caurumu jaucējkrānam 
nerūsējoša tērauda izlietnē, kā arī sagriezt vara 
caurules.

285.121.00 12,99 €

Mērlente, 3 m. Ievilkšanas un bloķēšanas funkcija.

402.375.57 1,49 €



3

VISI PIEDERUMI

STIPRINĀJUMI

260 gab. skrūvgriežu un dībeļu komplekts
Dažādas skrūves un dībeļi koka, rīģipša, betona 
un mūra sienām. Skrūves izgatavotas no cinkota 
tērauda, kas nerūsē. Komplektā ietilpst (izmērs: 
diametrsxgarums; 20 gab. no katra veida): apaļgalvas 
skrūves – 5x60 mm, 4,5x50 mm, 4x40 mm, 
3,5x35 mm, 3,5×30 mm; dībeļi – 8×51 mm, 6×36 mm, 
5×31 mm. Atceries, ka dažādu materiālu sienas spēj 
izturēt citādu slodzi. Piemēram, rīģipša siena nespēj 
izturēt tik lielu slodzi, cik koka, betona vai mūra siena. 
Paredzēts lietošanai telpās.

001.692.49 7,99 €

116 gab. komplekts dekorāciju pakāršanai
Dažādu izmēru āķi attēlu un dekorāciju piekāršanai pie 
koka, rīģipša un mūra sienas. Stiprinājums ar āķiem 
dažādos augstumos ļauj viegli mainīt pakārtas gleznas 
augstumu – nav jādzen jaunas naglas vai jāmaina 
stieples garums. FIXA kolekcijas kastes ir ērti glabāt 
vienu uz otras. Lielāku attēlu piekāršanai ieteicams 
izmantot divus āķus. Komplektā ietilpst: bilžu rāmju āķi 
betona sienai – 5 gab. stiprinājumi ar āķiem dažādos 
augstumos un 10 gab. standarta āķi; bilžu rāmju āķi 
koka/rīģipša sienai – 6 gab. divu naglu āķi (smagākiem 
attēliem) un 15 gab. vienas naglas āķi; 50 gab. 
1,5x25 mm naglas vienas/divu naglu āķiem un 30 gab. 
2,1x40 mm naglas. Paredzēts lietošanai telpās.

901.692.78 4,99 €

114 gab. komplekts vadu organizēšanai
Ar to ir viegli sakārtot datora, audio sistēmas un 
televizora vadus. FIXA kolekcijas kastes ir ērti glabāt 
vienu uz otras. Komplektā ietilpst: 3 gab. 300x25 mm 
līplentes stiprinājumi; 20 gab. 7x203 mm plastmasas 
savilcēji; vadu klipši – 40 gab. 3–4 mm bieziem un 
25 gab. 7–10 mm bieziem vadu kūļiem; pašlīmējoši 
vadu stiprinājumi – 20 gab. 16x12x8 mm un 6 gab. 
31x25x7 mm.

601.692.51 4,99 €

AIZSARDZĪBA UN KOPŠANA

Paliktņi mēbeļu kājām ar kniedi, 8 gab. komplekts. 
Aizsargā grīdu pret nodilumu un skrāpējumiem. 
Diametrs: 22 mm.

041.557.00 1,49 €

Līmējami paliktņi mēbeļu kājām, 20 gab. 
komplekts. Aizsargā grīdu pret nodilumu un 
skrāpējumiem. Notīri mēbeles kājas pirms paliktņu 
pielīmēšanas. Diametrs: 2 un 4 cm.

241.556.00 0,99 €

3 otu komplekts. Otas piemērotas gan ūdens, gan 
eļļas bāzes krāsām. Ar biezu otu krāsošana ritēs raitāk, 
jo ar to var paņemt vairāk krāsas. Ar poliestera sariem 
ir viegli uzklāt krāsu gludi un vienmērīgi. Ota kalpo 
ilgāk un to ir vieglāk tīrīt, ja to izmanto tikai viena veida 
krāsai. Komplektā ietilpst 25 mm, 35 mm un 50 mm 
plata ota.

702.900.82 2,49 €

Aizsargsloksne, hromēta. Piestiprini FIXA 
aizsargsloksni virs trauku mazgājamās mašīnas zem 
virtuves darba virsmas, lai labāk aizsargātu darba 
virsmu pret mitrumu.

043.750.85 8 €
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KĀ IZVĒLĒTIES...

...INSTRUMENTUS MĒBEĻU MONTĀŽAI

...INSTRUMENTUS UN STIPRINĀJUMUS PRIEKŠMETU PIESTIPRINĀŠANAI PIE SIENAS VAI GRIESTIEM

Tev vajadzēs 
FIXA...

Tu montēsi...

* Tev vajadzēs triecienurbjmašīnu, ja urbsi cietos materiālos, piemēram, betonā, ķieģelī un akmenī.

Tu montēsi...

Tev vajadzēs 
FIXA...


