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Tīrīt ar saudzīgā tīrīšanas
līdzeklī samitrinātu. Pēc tam
noslaucīt ar tīru drānu.

NODERĪGA
INFORMĀCIJA

Iespējams kombinēt ar DYNAN
uzliekamo plauktu. Ieteicamais
maksimālais DYNAN moduļu
plauktu augstums ir 176 cm.

DROŠĪBA

Nepieskrūvētas mēbeles var
apgāzties. Lai nepieļautu
to apgāšanos gadījumā,
ja bērns mēģina kāpt uz
plauktiemvai tajos karāties,
tie jāpieskrūvē pie sienas
ar iepakojumā ievietotajiem
drošības stiprinājumiem.
Dažādiem sienas materiāliem
paredzēti dažādi stiprinājumi.
Izmanto sava mājokļa sienām
piemērotus stiprinājumus (nav
iekļauti komplektā).

Ar DYNAN moduļu kolekciju pat šaurā kaktiņā iespējams ērti
glabāt mantas un justies omulīgi! Būvē savu mantu glabātuvi
vertikāli vai horizontāli, pievieno uzliekamos plauktus, lai varētu
sakārtot vēl vairāk mantu un iegūt brīvu telpu. Regulējamās
kājas ir noderīgas, ja grīda ir nelīdzena. DYNAN mēbeļu kolekcijas
mēbelēs mantas glabāt ir praktiski un radoši – gan dažāda izmēra
vannasistabās, gan citās telpās!

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

KOMBINĀCIJAS
Šajā ceļvedī redzamās kombinācijas ir piemēri. Vairāk izmēru un kombināciju, kā arī informāciju par detaļām atradīsi tālāk.

Kad izvēlēts risinājums, kas atbilst tavām vajadzībām,
izmēri sienu, lai pārliecinātos, vai modulis ietilps tavā
vannasistabā vai citā telpā. Sāc plauktu un skapīšu
uzstādīšanu no apakšas. Katram plauktam vai skapītim

komplektā iekļauti drošības stiprinājumi mēbeles
pieskrūvēšanai pie sienas. Montāžas laikā pārbaudi plauktu
leņķi un nepieciešamības gadījumā pieregulē to.

Izmērs: 40×27×148 cm
Šī kombinācija: 34,99 € (391.833.91)

Izmērs: 80×27×108–148 cm
Šī kombinācija: 59,98 € (091.834.01)

Nepieciešamās detaļas:

Nepieciešamās detaļas:

Plaukts 40×27×108 cm

1 gab.

Plaukts 40×27×108 cm

2 gab.

Uzliekamais plaukts 40×27×40 cm

1 gab.

Uzliekamais plaukts 40×27×40 cm

1 gab.

Izmērs: 40×27×174 cm
Šī kombinācija: 59,99 € (691.833.99)

Izmērs: 80×27×94–134 cm
Šī kombinācija: 89,98 € (691.834.03)

Nepieciešamās detaļas:

Nepieciešamās detaļas:

Skapītis ar durtiņām 40×27×54 cm

1 gab.

Skapītis ar durtiņām 40×27×54 cm

2 gab.

Uzliekamais plaukts 40×27×40 cm

3 gab.

Uzliekamais plaukts 40×27×40 cm

3 gab.
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KOMBINĀCIJAS

Izmērs: 120×27×54–174 cm
Šī kombinācija: 159,95 € (391.834.09)

Izmērs: 80×27×54–174 cm
Šī kombinācija: 99,96 €

Nepieciešamās detaļas:

Nepieciešamās detaļas:

Skapītis ar durtiņām 40×27×54 cm

3 gab.

Skapītis ar durtiņām 40×27×54 cm

2 gab.

Uzliekamais plaukts 40×27×40 cm

3 gab.

Sienas plaukts 40×15×40 cm

2 gab.

Sienas plaukts 40×15×40 cm

2 gab.

VISAS DAĻAS UN CENAS

DYNAN uzliekamais plaukts, 40×27×40 cm
Balts

DYNAN sienas plaukts, 40×15×40 cm

003.236.46 10 €

Balts

DYNAN skapītis ar durtiņām, 40×27×54 cm.
Balts

DYNAN vaļējs plaukts, 70×20×189 cm

503.181.76 29,99 €

Balts

DYNAN plaukts 40×27×96 cm.
Balts/bambusa raksts

203.181.68 35,99 €

DYNAN plaukts ar dvieļu pakaramo,
40×27×108 cm.
Balts

603.236.48 19,99 €

003.181.69 24,99 €
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103.181.78 35,99 €

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.

Uzstādīšana

Mēs saliksim mēbeles un uzstādīsim nepieciešamo sadzīves tehniku
tavā virtuvē. Montāžas cenai tiek pieskaitīta maksa par meistara
izsaukumu un sadzīves tehnikas uzstādīšanu.

Mērīšana

Mēs ātri un kvalitatīvi izmērīsim jebkuru vajadzīgo telpu tavās
mājās vai darba vietā. Mērīšana ir maksas pakalpojums. Par to
vairāk uzzināsi no veikala darbiniekiem.

Pasūtījuma sagatavošana ar piegādi

Mēs sagatavosim tavu pasūtījumu un pirkumus piegādāsim. Tieši
tik vienkārši! Tu pasūti, bet mēs izdarīsim pārējo. Iedod mums
veikalā savu vēlmju sarakstu, mēs sagatavosim pasūtījumu un
pirkumus tev aizvedīsim.

Finanšu pakalpojumi

Par pirkumu vari maksāt pa daļām, izvēloties sev
piemērotāko atmaksas termiņu. Preču iegādi uz nomaksu nodrošina
SIA “AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu var iegādāties preces vērtībā no
100 € līdz 5000 €.

Atpakaļatdošana

90

Tu vari atdot iegādātās preces vai apmainīt tās 90 dienu laikā no
iegādes brīža, uzrādot pirkuma čeku. Pilnu samaksāto summu
atmaksā tikai par neizmantotām, neizpakotām un nesamontētām
precēm.

Uzzini vairāk IKEA.lv.

