
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.

Atjautīgi glabāšanas risinājumi raitam darbam virtuvē
Ievies kārtību virtuvē ar KUNGSFORS plauktiem. Kad piederumi, garšvielas un 
pavārgrāmatas ir savās vietās un viss ir viegli pārskatāms, virtuvē ir vairāk vietas, 
darbs rit raitāk un gatavot ir vieglāk. Kolekcija radīta mazām un lielām mājas 
virtuvēm, iedvesmojoties no restorānu virtuvēm. Kolekcijas detaļas ir radītas tā, 
lai tās varētu kombinēt dažādos veidos.

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

KUNGSFORS
Kolekcija
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NODERĪGA INFORMĀCIJA

KOPŠANA
KUNGSFORS daļas izgatavotas no nerūsējoša tērauda 
(un viens plaukts no oškoka). Visas daļas var tīrīt ar 
mitru drānu un saudzīgu tīrīšanas līdzekli un noslaucīt ar 
sausu drānu. Atceries, ka nerūsējoša tērauda virsmas 
vienmēr jāslauka gareniski un ka tīrīšanai nedrīkst 
izmantot tīrīšanas pulveri, metāla sūkļus un cietus vai asus 
priekšmetus, jo ar tiem šādas virsmas var saskrāpēt.

DROŠĪBA
Dažādu materiālu sienām jālieto dažādi stiprinājumi (var 
iegādāties atsevišķi).

PAR SISTĒMU
KUNGSFORS kolekcijas detaļas var piestiprināt pie sienas 
atsevišķi vai kā kombināciju (atceries izmantot komplektā 
iekļautos stiprinājumus). Ja veido kombināciju, vienkārši 
pieskrūvē pie sienas montāžas sliedes – pēc tam tu 
varēsi bez instrumentiem pie tām piestiprināt un noņemt 
vajadzīgās daļas, piemēram, plauktus, sliedes un nažu 
statīvus.

Dažādās KUNGSFORS daļas var piestiprināt pie sienas 
atsevišķi vai kā kombināciju ar montāžas sliedēm.

Ja tev vajadzīgs brīvs daļu izkārtojums, tu vari piestiprināt 
atsevišķas KUNGSFORS daļas tieši pie sienas.

Ja vēlies izveidot savu KUNGSFORS kombināciju, pie sienas 
jāpiestiprina vismaz divas montāžas sliedes, pie kurām 
varēsi piestiprināt dažādas daļas. Tad nebūs jāurbj jauni 
caurumi sienā, lai piestiprinātu papildu daļas.

=+

MONTĀŽA

+ =+

KUNGSFORS bez montāžas sliedēm

KUNGSFORS ar montāžas sliedēm
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KOMBINĀCIJAS

KUNGSFORS montāžas sliedes ar plauktiem un 
magnētisku nažu statīvu
Šajā kombinācijā ir trīs oškoka plaukti, uz kuriem 
varēsi salikt dažādus virtuves piederumus, un parocīgs 
magnētisks nažu statīvs. Eleganta materiālu kombinācija.
Izmērs: 64×30×80 cm
Kopējā cena: 72,99 €

Kombinācijā ietilpst:
KUNGSFORS montāžas sliede, 80 cm, nerūsējoša 
tērauda

803.348.58 2 gab.

KUNGSFORS plaukts, 60 cm, oškoka 903.712.23 3 gab.
KUNGSFORS magnētisks nažu statīvs, nerūsējoša 
tērauda

403.349.21 1 gab.

KUNGSFORS montāžas sliedes ar plauktiem un 
sienas režģi
Nerūsējoša tērauda daļu kombinācija ar diviem 
caurredzamiem plauktiem. Sienas režģis ir vertikāla mantu 
glabātuve – piekar traukus vai virtuves piederumus ar S 
formas āķiem.
Izmērs: 64×30×80 cm
Kopējā cena: 62,99 €

Kombinācijā ietilpst:
KUNGSFORS montāžas sliede, 80 cm, nerūsējoša 
tērauda

803.348.58 2 gab.

KUNGSFORS plaukts, 60 cm, nerūsējoša tērauda 503.349.25 2 gab.
KUNGSFORS sienas režģis, nerūsējoša tērauda 803.349.19 1 gab.

KUNGSFORS montāžas sliedes ar plauktiem un 
sienas režģi
Šis elegantais oškoka un nerūsējoša tērauda mantu 
glabāšanas risinājums visai sienai domāts daudzu 
mantu glabāšanai – tavām pannām, katliem un virtuves 
piederumiem.
Izmērs: 184×30×160 cm 
Kopējā cena: 343,97 €

Kombinācijā ietilpst:
KUNGSFORS montāžas sliede, 80 cm, nerūsējoša 
tērauda

803.348.58 8 gab. 

KUNGSFORS plaukts, 60 cm, nerūsējoša tērauda 503.349.25 9 gab. 
KUNGSFORS sienas režģis, nerūsējoša tērauda 803.349.19 3 gab.
KUNGSFORS plaukts, 60 cm, oškoka 903.712.23 6 gab.

Izmērs: platums x dziļums x augstums.

Šeit piedāvājam dažus kombināciju piemērus. Tu vari radīt 
savu kombināciju pats – apskati visas daļas 4. lpp.
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VISAS DAĻAS

KUNGSFORS plaukts, oškoka, 60×30 cm.

903.712.23 15 €

KUNGSFORS plaukts, nerūsējoša tērauda, 
60×30 cm.

503.349.25 17 €

KUNGSFORS “S“ formas āķis, nerūsējoša tērauda, 
5 gab. komplekts

203.349.22 1,99 €

KUNGSFORS montāžas sliede, nerūsējoša tērauda, 
80 cm.

803.348.58 7 €

KUNGSFORS planšetdatora statīvs, nerūsējoša 
tērauda, 26×13×12 cm.

203.349.17 6,99 €

KUNGSFORS sienas režģis, nerūsējoša tērauda. 
56×26,5 cm.

803.349.19 14,99 €

KUNGSFORS trauks, nerūsējoša tērauda, 
Ø12,0×26,5 cm. 

003.349.18 6,99 €

KUNGSFORS trauks, nerūsējoša tērauda, 
24×12×26,5 cm. 

603.349.20 15,99 €

KUNGSFORS āķis, nerūsējoša tērauda, 3 gab. 
komplekts

703.796.92 1,49 €

KUNGSFORS magnētisks nažu statīvs, nerūsējoša 
tērauda, 56 cm.

403.349.21 13,99 €

KUNGSFORS magnētisks klipsis, nerūsējoša 
tērauda, 3 gab. komplekts

003.349.23 4,69 €

KUNGSFORS stanga, nerūsējoša tērauda, 56 cm.

403.349.16 5,99 €

Visas kolekcijas daļas var piestiprināt pie KUNGSFORS montāžas sliedēm vai tieši pie sienas.


