
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.

Atjautīgs risinājums pat nelielā telpā 
Ar LILLÅNGEN vannasistabas mēbelēm katrs kvadrātcentimetrs 
būs izmantots lietderīgi. Sērijā ietilpst dažādu platumu un dziļu 
izlietnes, dažādu funkciju skapji un vaļējie plaukti, kuros ērti 
salikt visu nepieciešamo. Izlietnes tiek pārdotas komplektā ar 
pieskaņotiem piederumiem, lai telpā paliktu pietiekami daudz 
brīvas vietas. LILLÅNGEN mēbeļu sērija vienā acumirklī padarīs 
tavu mazo vannaistabu lielāku nekā jebkad agrāk.

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

DROŠĪBA
Mēbeles jāpiestiprina pie sienas 
ar komplektā iekļautajiem 
stiprinājumiem. Dažāda 
materiāla sienām paredzēti 
dažāda veida stiprinājumi. 
Iegādājies sienām piemērotus 
stiprinājumus mūsu veikalā!

APKOPE UN 
TĪRĪŠANA
Tīrīt ar ūdenī un neabrazīvā 
tīrīšanas līdzeklī samitrinātu 
drānu, pēc tam noslaucīt ar 
sausu drānu. 
 
Izlietni un jaucējkrānu tīrīt ar 
ūdenī un neabrazīvā tīrīšanas 
līdzeklī samitrinātu drānu. 

Izlietņu tīrīšanai var izmantot 
lielāko daļu tīrīšanas līdzekļu, 
izņemot stipras skābes un 
sārmus.

Tīrīšanai neizmantot ķīmisko 
pulveri, tērauda vai kalciju 
šķīdinošus, skābi, alkoholu vai 
abrazīvas daļiņas saturošus 
tīrīšanas līdzekļus.

LILLÅNGEN
Vannasistabas mēbeles
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KĀ IZVĒLĒTIES PIEMĒROTĀKO?

1. Plānojot vannasistabu, vispirms izdomā, pie 
kuras atradīsies izlietnes skapītis un izlietne, jo tā ir 
vannasistabas galvenā mēbele. LILLÅNGEN sērijā ietilpst 
dažādu izmēru un ietilpības izlietņu skapīši.

LILLÅNGEN sērijas mēbeles ir daudzveidīgas un savstarpēji 
kombinējamas, lai izlietnes skapītim varētu pieskaņot 
vaļējos plauktus. Ērtākai mantu glabāšanai izvēlies izlietnes 
skapīti komplektā ar pilnas komplektācijas skapi vai vaļējā 
plaukta moduli.

Ja vēlies piešķirt savai vannasistabai oriģinālu izskatu, 
kombinē LILLÅNGEN izlietņu skapīšus ar dažādās krāsās 
pieejamo VISKAN virsmu un GUTVIKEN uz virsmas 
liekamo izlietni. IKEA vannasistabas virsmas ir izgatavotas, 
pievēršot īpašu uzmanību kvalitātei, ūdensizturībai un 
izturīgumam. Tās pieejamas 3 dažādos izmēros, kas atbilst 
LILLÅNGEN izlietņu skapīšiem un plauktu moduļiem, 
paverot bezgalīgi daudz izvēles iespēju. Izvēlies to, kas 
vislabāk piestāv tavai vannasistabai!

Kad pieņemts lēmums par nepieciešamo izlietnes skapīša 
izmēru un ietilpīgu, izvēlies baltu, melni brūnu vai baltu/
alumīnija apdari. Balta/alumīnija apdare gan diemžēl nav 
pieejama visiem moduļiem. 

2. LILLÅNGEN izlietnēm ir ērta mala, uz kuras var parocīgi 
glabāt visu nepieciešamo. Dziļās izlietnes pārdodam kopā 
ar pieskaņotiem piederumiem – ziepju trauku un dvieļu 
pakaramo, savukārt seklajām komplektā iekļauti tikai 
dvieļu pakaramie. 

LILLÅNGEN izlietnes izgatavotas no keramikas. Keramikas 
izlietnes ir glazētas un tādēļ viegli tīrāmas. Tās ir noturīgas 
pret skrāpējumiem un ļoti izturīgas. 

Visām izlietnēm komplektā iekļauts ūdens filtrs un sietiņš, 
atskaitot TÄLLEVIKEN un TYNGEN modeļus, kuriem nav 
sietiņa. Ūdens filtrs ir elastīgs un to var pievienot gan veļas 
mazgājamajai mašīnai, gan trauku mazgājamajai mašīnai. 

3. IKEA piedāvājumā ir plašs jaucējkrānu klāsts. Izvēlies 
savējo atbilstoši funkcijai un vēlamajam dizaina. Visiem 
jaucējkrāniem, atskaitot OLSKÄR, komplektā ietilpst sietiņa 

komplekts. Visos IKEA jaucējkrānos ir iebūvēta ūdens 
taupīšanas ierīce, kas ļauj patērēt par 50 % mazāk ūdens, 
taču nodrošina nepārtrauktu ūdens plūsmu.

GRANSKÄR, DALSKÄR, ENSEN, VOXNAN, BROGRUND, 
ASPSKÄR un HAMNSKÄR jaucējkrāniem ir īpaša funkcija 
– krāna atgriešanas brīdī pa to tek auksts ūdens, un tas 
palīdz ietaupīt elektroenerģiju. Parasti, attaisot standarta 
krānu, paceļot uz augšu sviru, sāk tecēt gan aukstais, 
gan karstais ūdens. Taču bieži vien karstais ūdens nemaz 
neiztek, bet apstājas kaut kur caurulēs. Paceļot uz augšu 
šo jaucējkrānu sviru, sāk tecēt tikai aukstais ūdens, 
samazinot karstā ūdens zudumus. Ja nepieciešams karsts 
ūdens, svira jāpagriež mazliet pa kreisi.

4. Izlietnes skapīti var piestiprināt pie sienas, liekot uz 
balsta kājām vai iztiekot bez tām. Ja nolem izmantot kājas, 
pārliecinies, ka tās derēs konkrētajam skapītim. 38 cm 
dziļajiem skapīšiem būs nepieciešams LILLÅNGEN 4 kāju 
komplekts, savukārt seklajiem 25 cm dziļuma skapīšiem – 
2 kāju komplekts. Kājas nopērkamas atsevišķi.

5. Nākamās jāizvēlas vannasistabas mēbeles, ko 
likt uz izlietnes skapīša, virs tā vai un ap to: spoguļi, 
spoguļskapīši, augstie skapīši ar spoguļstikla durvīm, 
sienas skapīši. Kombināciju skaits ir bezgalīgs. Izvēlies 
piemērotāko, atkarībā no vannasistabas lieluma un 
nepieciešamības.

Tagad vari papildināt vannasistabu ar piederumiem un 
mazajām mēbelēm no ENUDDEN un DYNAN kolekcijām. 
Kopā ar LILLÅNGEN kolekcijas mēbelēm tava vannasistaba 
izskatīsies saskaņota un stilīga.
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Visus sienas, augstos un izlietnes skapīšus pārdodam kopā ar eņģēm, plauktiem un rokturiem.  Platums×dziļums×augstums

LILLÅNGEN VISAS DAĻAS

LILLÅNGEN izlietnes skapītis

1 durvis, 40×38×64 cm

Balts 402.051.51 29 €

2 durvis. 60×25×64 cm

Balts 502.051.22 29 €
Melni brūns 303.684.74 29 €

2 durvis, 60×38×64 cm

Balts 502.051.55 39 €

2 durvis,60x38x51 cm

Balts/alumīnija 402.051.65 55€

LILLÅNGEN augstais skapītis ar spoguļdurvīm, 
komplektā iekļauti 2 pakaramie, 30×21×179 cm
Melni brūns 902.050.83 59 €
Balts 102.050.82 59 €

LILLÅNGEN augstais skapītis, komplektā iekļauti 
2 pakaramie, 30×38×179 cm
Melni brūns 702.050.79 75 €
Balts/alumīnija 302.050.81 85 €
Balts 602.406.72 75 €

LILLÅNGEN plaukta modulis

19×19×64 cm
Pelēks 903.548.60 19 €

19×19×179 cm
Pelēks 303.548.63 29 €

LILLÅNGEN skapītis veļas mazgājamajai mašīnai, 
64×38×195 cm
Balts 002.060.96 75 €

 

LILLÅNGEN veļas skapītis, 40×38×179 cm

Balts 102.062.46 85 €

LILLÅNGEN sienas skapītis, 30×12×125 cm

Balts 103.966.37 39 €

LILLÅNGEN sienas skapītis, 40×21×64 cm

Melni brūns 802.407.89 29 €
Balts 402.407.91 25 €

LILLÅNGEN spogulis, 60×11×78 cm

Melni brūns 702.049.42 35 €
Balts 502.049.43 30 €

LILLÅNGEN spoguļskapītis

40×21×64 cm
Melni brūns 602.051.69 39 €
Balts 802.051.68 29 €

60×21×64 cm
Melni brūns 002.051.72 39 €
Balts 202.051.71 39 €

LILLÅNGEN kājas
Komplektā 2 gab.
Tērauds ar pulvera 
pārklājumu/baltas  
augstums: 11/12 cm 703.585.38 10 €
Nerūsējošais tērauds, 
augstums: 16/17 cm 003.267.63 10 €

Komplektā 4 gab.
Tērauds ar pulvera 
pārklājumu/baltas, 
augstums: 11/12 cm 303.585.40 15 €
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IZLIETNES UN JAUCĒJKRĀNI

LILLÅNGEN parastā izlietne,  komplektā iekļauts 
ūdens filtrs un izlietnes piederumi, balta
40×41×13 cm 001.354.19 50 €
60×41×13 cm 301.354.32 70 €

LILLÅNGEN parastā izlietne, komplektā iekļauts 
ūdens filtrs un 2 pakaramie
60×27×14 cm 802.066.53 60 €

TÄLLEVIKEN parastā izlietne, komplektā iekļauts 
ūdens filtrs
60×41×8 cm 201.964.40 40 €

TYNGEN izlietne, balta, komplektā iekļauts ūdens 
filtrs
51×40×13 cm 202.976.27 40 €

GUTVIKEN uz virsmas liekamā izlietne, komplektā 
iekļauts ūdens filtrs
29×39×10 cm 903.549.59 60 €

VISKAN virsma, caurspīdīgi lakots bambuss.

Pelēks.

62×40×1.8 cm 303.548.01 25,99 €

OLSKÄR jaucējkrāns, bez izlietnes sietiņa

Hromēts metāls 702.177.51 19,99 €

ENSEN jaucējkrāns, ar sietiņu

Hromēts metāls 602.813.80 50 €

DALSKÄR jaucējkrāns, ar izlietnes sietiņu

Hromēts metāls 302.812.92 60 €

SVENSKÄR jaucējkrāns, ar izlietnes sietiņu

Hromēts metāls 802.994.21 60 €

GRANSKÄR jaucējkrāns, ar izlietnes sietiņu

Hromēts metāls 602.030.90 60 €

LUNDSKÄR jaucējkrāns, ar izlietnes sietiņu

Hromēts metāls 402.400.17 80 €

Vairāk uzzināsi garantiju 
brošūrā. Uz visiem IKEA jaucējkrāniem un izlietnēm attiecas 10 gadu ikdienas lietojuma garantija. P×Dz×A.

ASPSKÄR jaucējkrāns, ar izlietnes sietiņu

Hromēts metāls 403.430.63 80 €

BROGRUND jaucējkrāns, ar izlietnes sietiņu

Hromēts metāls 603.430.81 60 €

BROGRUND augstais jaucējkrāns, ar izlietnes 
sietiņu
Hromēts metāls 103.430.93 80 €

LÖVSKÄR jaucējkrāns, ar izlietnes sietiņu
Chrome-pleated brass 103.430.69 120 €

HAMNSKÄR jaucējkrāns, ar izlietnes sietiņu
Hromēts metāls 803.430.75 80 €
Melns 103.472.13 90 €
Misiņš 503.472.06 80 €

HAMNSKÄR Tall jaucējkrāns, ar izlietnes sietiņu
Hromēts metāls 003.546.09 80 €

VOXNAN jaucējkrāns, ar izlietnes sietiņu
Hromēts metāls 303.430.87 70 €

VOXNAN Tall jaucējkrāns, ar izlietnes sietiņu
Hromēts metāls 603.430.57 90 €

ORREVIK izlietnes sietiņš
Hromēts 045.607.85 4,99 €



6

PIEDERUMI
Visus sienas, augstos un izlietnes skapīšus pārdodam kopā ar eņģēm, plauktiem un rokturiem.  P×Dz×A.

STORJORM spogulis ar iebūvētu apgaismojumu, 
80×60 cm
Balts 702.481.25 89 €

DYNAN plaukta modulis, 40×27×40 cm

Balts 003.236.46 10 €

DYNAN skapītis ar durvīm, 40×27×54 cm

Balts 503.181.76 29,99 €

DYNAN sienas plaukts 40×15×40 cm

Balts 603.236.48 19,99 €

DYNAN vaļējais plaukts, 70×20×189 cm

Balts  103.181.78 35,99 €

DYNAN plaukts, 40×27×96 cm

Balts/bambusa raksts 203.181.68 35,99 €

DYNAN plaukta modulis ar dvieļu pakaramo, 
40×27×108 cm
Balts 003.181.69 24,99 €

BOLMEN soliņš
Balts 602.651.63 5,49 €

ENUDDEN spogulis, 58 cm

Balts 502.431.62 13,99 €

ENUDDEN pakaramais durvīm, 35×8×13,2 cm

Balts 602.516.65 2,49 €

ENUDDEN poda birste, 48 cm

Balts 301.972.60 3,99 €

ENUDDEN tualetes papīra turētājs, platums: 14 cm

Balts 202.882.70 1,59 €

ENUDDEN krūze

Balts 002.638.12 0,89 €

ENUDDEN ziepju dozators

Balts 102.638.16 1,99 €

ENUDDEN dvieļu pakaramais, 27×3.6×5 cm

Balts 802.037.96 1,99 €



PIEDERUMI

APGAISMOJUMS

ÖSTANÅ griestu lampa, balta

702.285.04 25,99 €

ÖSTANÅ sienas lampa, balta

502.285.76 15,99 €

ÖSTANÅ LED skapīša/sienas lampa, balta

36  cm 602.285.14 29,99 €

GODMORGON LED skapīša/sienas apgaismojums, 
alumīnija krāsā
60 cm 202.508.99 40 €
80 cm 102.509.13 50 €

baltā krāsā

60 cm 204.298.97 40 €
80 cm 004.298.98 50 €
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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. 

Uzzini vairāk IKEA.lv.


