
La u sadzīves tehniku raksturo ne 
tikai modernas unkcijas  kas atvieglo 
tavu ikdienu  et arī la s dizains. 
Piedāvājums ir tik plašs  lai ikviens 
varētu atrast meklēto. ī sadzīves 
tehnika ir radīta arī tāpēc  lai palīdzētu 
ietaupīt elektroener iju un dzīvot 
saskaņā ar ilgtspējas principiem. Visas 
I  sadzīves tehnikas ierīces der visās 
I  virtuves iekārtās. 
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Virtuves sadzīves tehnikas galvenais uzdevums ir atvieglo 
ikdienas darbus virtuvē. Mums ir labi, ja labi ir tev, tāpēc 
piedāvājam tev tikai pašu labāko – dažādas ierīces dažādām 
gaumēm un dažādās cenu kategorijās. IKEA sadarbojas ar 
augstākā ranga ražotājiem, kuru ikdienas darbs ir gādāt 
par kvalitatīvu produktu un par lietotāju ērtībām virtuvē. 
Mēs ražotājiem stāstām visu, ko zinām par dzīvi mājās, jo 
viņiem tas noder, izgatavojot preces, kas vislabāk kalpo 
tavām vajadzībām. Kopīgiem spēkiem radām kvalitāti 
dažādās cenu kategorijās.

Uzticama sadzīves 
tehnika

IKEA pārdod tikai uzticamu 
sadzīves tehniku, kas godam 
kalpos gadiem ilgi. Garantijas 
termiņš ir 5 gadi, izņemot 
TILLREDA un LAGAN.



Izvēlies īsto sadzīves tehniku

Viss, kas patiesi nepieciešams
omplekts par patiesi pārsteidzošu cenu ar pašu 

svarīgāko virtuvei. leganta dizaina vituves iekārta un 
L G  cepeškrāsns  plīts virsma un tvaika nosūcējs 
vienotā stilā. Viss  kas vajadzīgs parocīgai maltītes 
gatavošanai.

s īst   
sad ī s t ku

LAGAN cepeškrāsns  alta

. . 139 € 

LAGAN pie sienas stiprināms tvaika 
nosūcējs  alts

. . 39,99 €

LAGAN HGC3K plīts virsma

501.823.52 119 €

Iekārtojot virtuvi vai plānojot virtuves 
pārvērtī as  ir jāpieņem neskaitāmi lēmumi. 
Par to  kāda stila virtuvi vēlies  kāda sadzīves 
tehnika nepieciešama un cik naudas vari 
atvēlēt  Lai atvieglotu plānošanu un virtuves 
iekārtošanu  I  sadzīves tehnika ir tik 
pārdomāta  lai ikviena ierīce nevainojami 
derētu kopā un lai tās ūtu kā radītas tieši 
tavai virtuves iekārtai. ajā rošūrā apkopota 
in ormācija par I  sadzīves tehniku.



Izvēlies īsto sadzīves tehniku

MATTRADITION konvekcijas 
p krās s  alta

304.117.26 239 €

 kr u 
krās s  alta

304.117.69 239 €

MATTRADITION pie sienas 
st pr ā s t a ka s js  alts

403.891.45 189 €

SS  ā s p īts rs a  
nerūsējošais tērauds

703.768.44 149 €

La āka s  d ā  pasau
Veidojot klasiska stila virtuves interjeru  ne ūt nav 
jāizmanto vecmodīga sadzīves tehnika. TT ITI  
sadzīves tehnika ir senatnīga un moderna vienlaikus. 

onvekcijas cepeškrāsnī gaisa cirkulācija neļauj 
sajaukties vienlaikus gatavotu ēdienu aromātiem  

un tvaika nosūcējs dar ojas tik klusi  ka netraucē 
virtuves sarunām. lasiska stila interjeru var veidot ar 

T IG gāzes plīts virsmu  jo tai ir senatnīga stila 
metāla degļi  kas ļauj la i kontrolēt ēdiena gatavošanas 
temperatūru nevainojamam rezultātam.  

MATÄLSKARE konvekcijas 
p krās s  nerūsējošais tērauds

403.687.65 239 €

LS  kr u krās s  
nerūsējošais tērauds

403.687.70 239 €

LS  p  s as st pr ā s 
t a ka s js  nerūsējošais tērauds

903.688.00 189 €

SS  duk jas p īts rs a  
melna

303.688.22 249 €

d r a t sās paus s
I  sadzīves tehnikai ir visas unkcijas  kas mūsdienās 
nepieciešamas virtuvē. odernā virtuvē vēl ez 
pamatlietām jā ūt gan konvekcijas cepeškrāsnij  
kas īpaši noderēs  gatavojot vairākus ēdienus 
vienlaikus  gan L  lampām tvaika nosūcējā  lai visa 

plīts virsma ūtu la i izgaismota. adzīves tehniku 
izvēlies apdomīgi  ne tikai glītu  et arī ekonomisku  
piemēram  T IG indukcijas plīts virsmu  kas 
ļauj ietaupīt līdz pat  elektroener ijas un par  
saīsināt maltītes gatavošanas laiku.

Izvēlies īsto sadzīves tehniku



Izvēlies īsto sadzīves tehniku

 k k jas p krās s 
ar p r īt sk  tīrī a u  nerūsējošais 
tērauds

004.117.18 389 €

 k k jas kr u 
krās s  nerūsējošais tērauds

104.117.65 499 €

 p  s as st pr ā s t a ka 
s js  nerūsējošais tērauds

. .  469 €

S L  duk jas p īts rs a  
melna

202.228.30 329 €

u k ā a k as skā a
lasisks sadzīves tehnikas komplekts ar neaizstājamām 

unkcijām  kas atvieglos tavu ikdienas soli virtuvē. 
Tā ir piemērotākā kom inācija tiem  kam maltītes 
gatavošana mājās sagādā patiesu prieku. TT  
konvekcijas cepeškrāsnij ir pirolītiskās tīrīšanas unkcija  
kas taukus un ēdienu atliekas sadedzina līdz pelniem. 

LIG indukcijas plīts virsmai ir tilta unkcija  kas  
uzliekot uz plīts virsmas lielāku katlu vai pannu  apvieno 
sildzonas  tādejādi pielāgojoties pēc vajadzī as. 

T  tvaika nosūcēja pamatne ir novietota slīpi  lai 
ūtu ērtāk dar oties pie plīts.

EFTERSMAK konvekcijas 
p krās s  melna

704.117.29 329 €

S  kr u krās s  
melna

904.117.71 459 €

S  p  s as st pr ā s 
t a ka s js  melns

503.893.38 329 €

S L  duk jas p īts rs a  
melna

202.228.30 329 €

a s u  u k a tāt
a vēlies virtuvi iekārtot moderni un vienlaikus nei-

erasti  sadzīves tehnika ar melnām  matētām virsmām 
ūs īstā izvēle. Visās I  konvekcijas cepeškrāsnīs un 

ar T  sadzīves tehniku var gatavot vairākus 

ēdienus vienlaikus  jo ēdienu aromāti nesajaucas. 
Tvaika nosūcējam ir L  lampas  kas vienmērīgi izga-
ismo visu plīts virsmu. adzīves tehnikas elegantais di-
zains ūs kā interjera odziņa tavā mūsdienīgajā virtuvē. 

Izvēlies īsto sadzīves tehniku



Izvēlies īsto sadzīves tehniku

FINSMAKARE konvekcijas 
p krās s ar p r īt sk  tīrī a u 

u  t a ka u k ju

504.117.30 729 €

S  k k jas kr u 
krās s

504.117.68 589 €

S  p  s as st pr ā s 
t a ka s js

503.891.40 489 €

L  duk jas p īts rs a  
melna

403.039.34 349 €

s a āta rtu  t  
kas ī  a  pa st
I  ir moderns sadzīves tehnikas komplekts  

kurā apkopotas visi mūsdienīgākie re īmi. Tvaika 
unkcija palīdz sagla āt ēdiena piesātināto garšu un 

vērtīgās uzturvielas. Cepeškrāsnij ir pašattīrošā je  
pirolītiskā unkcija  tikai nospied pogu  lai taukus 

un ēdiena paliekas sadedzinātu līdz pelniem. Tvaika 
nosūcēja pamatne ir slīpa  lai ūtu ērtāk dar oties 
pie plīts. nergoe ektīvās indukcijas plīts sildvirsma 
palielinās vai samazinās  pielāgojoties katlu un pannu 
izmēram. ī virtuves sadzīves tehnika patiks tiem  kam 
ēdienu gatavošana ir sirdslieta.

KULINARISK Konvekcijas 
p krās s ar t a ka u k ju  

nerūsējošais tērauds

. .  569 €

L S  k k jas kr u 
krās s

204.168.14 599 €

L S  p  s as st pr ā s 
t a ka s js  nerūsējošais tērauds

. .  419 €

L SS  duk jas p īts rs a  
melna

603.039.33 469 €

s a āta rtu s sad ī s t ka 
ar d r ā  u k jā

legantā un modernā dizaina ULI I  konvekcijas 
cepeškrāsns  mikroviļņu krāsns un tvaika nosūcējs ir 
I  augstākās klases un inovatīvākās ierīces. Tās ir 
aprīkotas ar ērtiem un pārskatāmiem skārienjutīgiem 
vadī as paneļiem. 

Tvaicējot var la āk sagla āt ēdiena uzturvielas  
turklāt tvaicēts ēdiens ir sulīgs un tam ir intensīvāka 
garša. Izvēloties arī plīts virsmu ar mainīga izmēra 
sildvirsmām  šis komplekts ir lieliska izvēle tiem  kas 
augstu vērtē veselīgu  mājās gatavotu ēdienu.

Izvēlies īsto sadzīves tehniku



IKEA pārdod tikai uzticamu 
sadzīves tehniku, kas godam 
kalpos gadiem ilgi. Garantijas 
termiņš ir 5 gadi, izņemot 
TILLREDA un LAGAN.

Padomi 
Vai zināji, ka cepeškrāsns teleskopiski izvelkamās 
sliedes ne tikai atvieglo ēdienu gatavošanu  
Tās pasargā pret apdedzināšanos  liekot ēdienu 
cepeškrāsnī vai ēdienu no tās izņemot  jo  tās 
izvelkot  ir vieglāk cimdos noturēt karstus traukus.

Vai zināji, ka cepeškrāsns vienmēr var ūt tik tīra  
kā iegādes rīdī  Lai to panāktu  tev gandrīz  nekas 
nav jādara. Tai ir pirolītiskā je  pašattīrīšanās 
unkcija. To aktivizējot  cepeškrāsns uzkarst un 

sadedzina tajā esošos taukus un ēdienu atliekas 
līdz pelniem. Tev atliek tikai noslaucīt pelnus ar 
mitru drānu.

p krās s

as jāņem vērā  izvēloties cepeškrāsni

01 02 03

Cik ie i tu lieto 
cepeškrāsni  ādus 
ēdienus tajā gatavo  I  
piedāvā da ādu veidu 
cepeškrāsnis  sākot ar 
pavisam vienkāršām 
un viegli lietojamām un 

eidzot ar izsmalcinātām 
ierīcēm  kas aprīkotas ar 
visda ādākajām unkcijām. 

Cik lielas maltītes tu 
gatavo  Ir pieejamas 
da ādu tilpumu 
cepeškrāsnis  no  līdz 
pat  litriem.                                                                                                  

āds ir tavs stils  adzīves 
tehniku var pieskaņot 
interjeram  no klasiska 
līdz individuālistiski 
modernam.

eatkarīgi no tava gatavošanas stila vai virtuves interjera  mums noteikti ir īstā 
cepeškrāsns tieši tev. I  cepeškrāsnīm ir daudz noderīgu unkciju  sākot ar ēdiena 
sildīšanu un eidzot ar tvaicēšanu. audzie re īmi ir paredzēti ne tikai tam  lai 

ūtu vieglāk dar oties virtuvē  et arī tāpēc  lai iedrošinātu tevi gastronomiskiem 
eksperimentiem. Izvēlies re īmu  kas vajadzīgs tieši tavam ēdienu gatavošanas stilam  
un lai uzticama virtuves sadzīves tehnika kalpo tavā la ā



SMAKSAK
Tilpums: 72 litri

CepeškrāsnisCepeškrāsnis

onvekcijas cepeškrāsnis  
ar tvaika unkciju
Piemērotas tiem  kas la prātāk izvēlas veselīgu ēdienu. 

īm ierīcēm ir tādi re īmi  kā konvekcijas cepeškrāsnīm  
un vēl tvaicēšanas unkcija. Gatavojot ēdienu augstā 
temperatūrā un ar tvaiku  var ap rūnināt ēdienu un 
sagla āt ēdiena da isko garšu un uzturvielas.

onvekcijas cepeškrāsnis ar automātisko
pirolītisko tīrīšanu
Piemērotas tiem  kam patīk gatavot ēdienu  et 
nepatīk tīrīt cepeškrāsni. īm ierīcēm ir tādi re īmi  kā 
konvekcijas cepeškrāsnīm  tomēr tās ir vieglāk tīrīt  
tev ir tikai jānospie  viena poga un pēc tam jānoslauka 
pelnos pārvērstie tauki un pārtikas atliekas.  

Veidi

onvekcijas cepeškrāsnis 
Piemērotas tiem  kam ēdiena gatavošana ir sirdslieta. 
Ie ūvētais ventilators ātri un vienmērīgi izplata siltumu  
lai  vienlaikus gatavojot da ādus ēdienus  garšas 
nesajauktos. 

Cepeškrāsnis
Piemērotas tiem  kas meklē vienkāršu un viegli 
lietojamu cepeškrāsni. Tai sildelements ir augšā un 
apakšā  un tai ir visi galvenie re īmi. 

d

FINSMAKARE 
Tilpums: 72 litri

KULINARISK 
Tilpums: 72 litri

EFTERSMAK
Tilpums: 72 litri

SMAKSAK
Tilpums: 72 litri

KULINARISK 
Tilpums: 43 litri

G LIG
Tilpums: 56 litri

L G  
Tilpums: 56 litri

MATÄLSKARE
Tilpums: 71 litrs

MATTRADITION
Tilpums: 71 litrs

Tvaika cepeškrāsns

Cepeškrāsnis

onvekcijas cepeškrāsnis

onvekcijas cepeškrāsns ar 
pirolītisko tīrīšanu un tvaika 
unkciju 

onvekcijas cepeškrāsns ar 
tvaika unkciju

BEJUBLAD
Tilpums: 71 litrs

ANRÄTTA
Tilpums: 71 litrs

onvekcijas cepeškrāsnis ar automātisko pirolītisko tīrīšanu

ANRÄTTA 
Tilpums: 71 litrs

KULINARISK 
Tilpums: 72 litri



a ās pr k r ī as

a  r ī

tras pr k jas u s dī a as re īms ātri 
uzsilda cepeškrāsni.

S dī a as r ī s palīdz uzturēt ēdienu 
siltu  to nepārcepot un nepiededzinot.

k jas p krās s t at rs ātri 
un vienmērīgi izplata siltumu cepeškrāsnī  
tāpēc vairākus ēdienus var gatavot 
vienlaicīgi  un to aromāts nesajauksies.

r a re īmā vienmērīgi tiek izplatīts siltums  
lai gaļas un dārzeņu ēdieni ūtu īpaši gardi 
par gardiem un lai tiem ūtu zeltaini rūna 
garoza.

Izmantojot ātrās atkaus a as re īmu  
ēdienu var atkausēt līdz pat septiņām reizēm 
ātrāk. 

Izmantojot a s u  p as re īmu  ēdienu 
var ap rūnināt no ārpuses un pagatavot 
gardi kraukš īgu pamatni.

ī s k d t r jas strādāju u 
cepšanai noder  lai pagatavotu tieši 
vajadzīgās konsistences cepumus un pīrāgus.

r ie ūvēto a as t r tru  kas aprīkots ar temperatūras sen-
soru  tev katru reizi izdosies pagatavot nevainojamu cepeti.

Viegli lietojama un tīrāma skār jutī ā adī a  modernās 
tehnolo ijas tavā virtuvē.

sk p sk  ka ās s d s pasargā pret apdedzināšanos  liekot 
ēdienu cepeškrāsnī vai ēdienu no tās izņemot. Tās izvelkot  ir vieglāk 
cimdos noturēt karstus traukus.

oderns ie ūvētais pu kst s noder laika kontrolei ēdiena 
gatavošanas gaitā.

pdare  uz kuras a  r d a  p rkstu sp du . ādu nerūsējošā 
tērauda virsmu ir viegli uzturēt nevainojami tīru ik dienas.

L a t pī a   cepeškrāsnī ir līmeņi  lai tajā varētu ielikt da āda 
lieluma ēdienu. Ir pieejamas da ādu tilpumu cepeškrāsnis  no  līdz 
pat  litriem.

statīt  d a ata a as r ī  no kuriem var izvēlies 
piemērotāko da ādu pārtikas produktu un ēdienu gatavošanai.  

evainojams rezultāts ik reizi.

S d ts au ā u  apak ā noder 
gatavojot ēdienus ar kraukš īgu garozu vai 
sacepumu gatavošanai.

Izmantojot t a ka re īmu  ēdiena 
gatavošanas procesā var izmantot gan 
tvaiku  gan karstu gaisu  lai nodrošinātu 
vajadzīgo gaisa temperatūru un mitruma 
līmeni un lai ēdiens iekšpusē ūtu mīksts 
un sulīgs  et ārpusē  kraukš īgs un 
ap rūnināts.

a atīr a s  p r īt ska s re īms atvieglo 
cepeškrāsns tīrīšanu. Tauki un ēdienu pal-
iekas sadeg un pārvēršas pelnos  kas pēc 
tam tikai jānoslauka ar drānu.

CepeškrāsnisCepeškrāsnis

ērnu drošī a
I  cepeškrāšņu durvīm 
ir drošī as aizslēgs ērnu 
drošī ai  kas ir svarīgi  lai 

ērni virtuvē ūtu drošī ā un 
varētu palīdzēt gatavot.



A A A A

CepeškrāsnisCepeškrāsnis

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

LAGAN 
cepeškrāsns

139 €
alta. . .

ai cepeškrāsnij ir visi galvenie re īmi  un to ir ērti lietot ikdienā.

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

paši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Pulkstenis

igitālais displejs

kārienjutīga vadī a

epaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas re īmi

a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

Pašattīrīšanās re īms pirolītiskā tīrīšana

Tvaika re īms

Grila re īms

aizes un picas re īms

onditorejas izstrādājumu re īms

ildīšanas re īms

trās sildīšanas re īms

tkausēšanas re īms

d ru
 stiepļu sieta plaukts.
 cepešpanna.

skā r ā ja 
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam 

pieslēgumam pie strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr  
Tilpums   litri.
P z  cm.

GÖRLIG 
cepeškrāsns

169 €
erūsējošais tērauds. . .

ai cepeškrāsnij ir visi galvenie re īmi  un to ir ērti lietot ikdienā. 
tturīgais un vienkāršais dizains piestāv nerūsējošā tērauda 

korpusa mikroviļņu krāsnīm.

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

paši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Pulkstenis

igitālais displejs

kārienjutīga vadī a

epaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas re īmi

a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

Pašattīrīšanās re īms pirolītiskā tīrīšana

Tvaika re īms

Grila re īms

aizes un picas re īms

onditorejas izstrādājumu re īms

ildīšanas re īms

trās sildīšanas re īms

tkausēšanas re īms

d ru
 stiepļu sieta plaukts.
 cepešpanna.

skā r ā ja 
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam 

pieslēgumam pie strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr  
Tilpums   litri.
P z  cm.

MATÄLSKARE 
konvekcijas cepeškrāsns

239 €
erūsējošais tērauds. . .

Pieskaņota mikroviļņu krāsns

MATÄLSKARE
249 €

. .

ai cepeškrāsnij ir visi galvenie re īmi. To ir ērti lietot ikdienā. onvekcijas re īmā 
karstums izplatās pa visu cepeškrāsni  tāpēc tajā var vienlaikus gatavot vairākus 
da ādus ēdienus.

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

paši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Pulkstenis

igitālais displejs

kārienjutīga vadī a

epaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas re īmi

a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

Pašattīrīšanās re īms pirolītiskā tīrīšana

Tvaika re īms

Grila re īms

aizes un picas re īms

onditorejas izstrādājumu re īms

ildīšanas re īms

trās sildīšanas re īms

tkausēšanas re īms

d ru
 stiepļu sieta plaukts.
 cepešpanna.
 grila panna.

skā r ā ja 
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota. 
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr  
Tilpums   litrs.
P z  cm.

MATTRADITION 
konvekcijas cepeškrāsns

239 €
erūsējošais tērauds. . .

Pieskaņota mikroviļņu krāsns

MATTRADITION
259 €

. .

Tradicionāla dizaina cepeškrāsns ar mūsdienīgām unkcijām  kas atvieglo 
ikdienas dar u virtuvē. onvekcijas re īmā var vienlaikus gatavot vairākus 
ēdienus.

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

paši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Pulkstenis

igitālais displejs

kārienjutīga vadī a

epaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas re īmi

a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

Pašattīrīšanās re īms pirolītiskā tīrīšana

Tvaika re īms

Grila re īms

aizes un picas re īms

onditorejas izstrādājumu re īms

ildīšanas re īms

trās sildīšanas re īms

tkausēšanas re īms

d ru
 stiepļu sieta plaukts.
 cepešpanna.
 grila panna. 

skā r ā ja 
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota. 
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr  
Tilpums   litrs.
P z  cm.

p krās s k jas p krās s



AA +A +A

CepeškrāsnisCepeškrāsnis

MATTRADITION 
konvekcijas cepeškrāsns

239 €
elna. . .

Pieskaņota mikroviļņu krāsns

MATTRADITION
239 €

. .

Tradicionāla dizaina cepeškrāsns ar mūsdienīgām unkcijām  kas atvieglo ikdienas 
dar u virtuvē. onvekcijas re īmā var vienlaikus gatavot vairākus ēdienus.

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

paši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Pulkstenis

igitālais displejs

kārienjutīga vadī a

epaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas re īmi

a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

Pašattīrīšanās re īms pirolītiskā tīrīšana

Tvaika re īms

Grila re īms

aizes un picas re īms

onditorejas izstrādājumu re īms

ildīšanas re īms

trās sildīšanas re īms

tkausēšanas re īms

d ru
 stiepļu sieta plaukts.
 cepešpanna.
 grila panna. 

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota. 
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr  
Tilpums   litrs.
P z  cm.

MATTRADITION 
konvekcijas cepeškrāsns

239 €
alta. . .

Pieskaņota mikroviļņu krāsns

MATTRADITION
239 €

. .

Tradicionāla dizaina cepeškrāsns ar mūsdienīgām unkcijām  kas atvieglo ikdienas 
dar u virtuvē. onvekcijas re īmā var vienlaikus gatavot vairākus ēdienus. 

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

paši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Pulkstenis

igitālais displejs

kārienjutīga vadī a

epaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas re īmi

a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

Pašattīrīšanās re īms pirolītiskā tīrīšana

Tvaika re īms

Grila re īms

aizes un picas re īms

onditorejas izstrādājumu re īms

ildīšanas re īms

trās sildīšanas re īms

tkausēšanas re īms

d ru
 stiepļu sieta plaukts.
 cepešpanna.
 grila panna. 

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota. 
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr  
Tilpums   litrs.
P z  cm.

ANRÄTTA 
konvekcijas cepeškrāsns

359 €
erūsējošais tērauds. . .

Pieskaņota mikroviļņu krāsns

ANRÄTTA 399 €
. .

Cepeškrāsns ar pašattīrīšanās re īmu un daudzām citām noderīgām unkcijām 
da ādu ēdienu pagatavošanai. onvekcijas re īmā var vienlaikus gatavot vairākus 
ēdienus. 

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

paši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Pulkstenis

igitālais displejs

kārienjutīga vadī a

epaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas re īmi

a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

Pašattīrīšanās re īms pirolītiskā tīrīšana

Tvaika re īms

Grila re īms

aizes un picas re īms

onditorejas izstrādājumu re īms

ildīšanas re īms

trās sildīšanas re īms

tkausēšanas re īms

d ru
 stiepļu sieta plaukts.
 cepešpanna.
 grila panna. 

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz . 
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr  
Tilpums   litrs.
P z  cm.

BEJUBLAD 
konvekcijas cepeškrāsns

359 €
alts stikls. . .

Pieskaņota mikroviļņu krāsns

BEJUBLAD 
399 €

. .

audz atjautīgu re īmu un askētisks dizains. onvekcijas re īmā karstums ātri un 
vienmērīgi izplatās pa visu cepeškrāsni  tāpēc tajā var vienlaikus gatavot vairākus 
da ādus ēdienus. 

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

paši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Pulkstenis

igitālais displejs

kārienjutīga vadī a

epaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas re īmi

a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

Pašattīrīšanās re īms pirolītiskā tīrīšana

Tvaika re īms

Grila re īms

aizes un picas re īms

onditorejas izstrādājumu re īms

ildīšanas re īms

trās sildīšanas re īms

tkausēšanas re īms

d ru
 stiepļu sieta plaukts.
 cepešpanna.
 grila panna.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz . 
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr  
Tilpums   litrs.
P z  cm.

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

k jas p krās s



+A +A +A +A

CepeškrāsnisCepeškrāsnis

EFTERSMAK 
konvekcijas cepeškrāsns

329 €
elna. . .

Pieskaņota mikroviļņu krāsns

EFTERSMAK
459 €

. .

skētiska dizaina cepeškrāsns ar melnu  matētu apdari un moderniem re īmiem. 
onvekcijas re īmā karstums vienmērīgi un ātri izplatās pa visu cepeškrāsni  tāpēc 

tajā var vienlaikus gatavot da ādus ēdienus. 

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

paši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Pulkstenis

igitālais displejs

kārienjutīga vadī a

epaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas re īmi

a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

Pašattīrīšanās re īms pirolītiskā tīrīšana

Tvaika re īms

Grila re īms

aizes un picas re īms

onditorejas izstrādājumu re īms

ildīšanas re īms

trās sildīšanas re īms

tkausēšanas re īms

d ru
 stiepļu sieta plaukts.
 cepešpanna.
 grila panna.

skā r ā ja 
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota. 
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr  
Tilpums   litri.
P z  cm.

SMAKSAK 
konvekcijas cepeškrāsns

379 €
erūsējošais tērauds. . .

Pieskaņota mikroviļņu krāsns

SMAKSAK
529 €

. .

Tradicionāla dizaina cepeškrāsns ar moderniem re īmiem. Liela ietilpī a un 
konvekcijas re īms  lai varētu vienlaikus gatavot da ādus ēdienus. 

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

paši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Pulkstenis

igitālais displejs

kārienjutīga vadī a

epaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas re īmi

a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

Pašattīrīšanās re īms pirolītiskā tīrīšana

Tvaika re īms

Grila re īms

aizes un picas re īms

onditorejas izstrādājumu re īms

ildīšanas re īms

trās sildīšanas re īms

tkausēšanas re īms

d ru
 stiepļu sieta plaukts.
 cepešpanna.
 grila panna.

skā r ā ja 
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota. 
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr  
Tilpums   litri.
P z  cm.

SMAKSAK 
konvekcijas cepeškrāsns

349 €
elna. . .

Pieskaņota mikroviļņu krāsns

SMAKSAK
529 €

. .

Tradicionāla dizaina cepeškrāsns ar mūsdienīgām unkcijām. Liela ietilpī a un 
konvekcijas re īms  lai varētu vienlaikus gatavot vairākus ēdienus. 

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

paši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Pulkstenis

igitālais displejs

kārienjutīga vadī a

epaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas re īmi

a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

Pašattīrīšanās re īms pirolītiskā tīrīšana

Tvaika re īms

Grila re īms

aizes un picas re īms

onditorejas izstrādājumu re īms

ildīšanas re īms

trās sildīšanas re īms

tkausēšanas re īms

d ru
 stiepļu sieta plaukts.
 cepešpanna.
 grila panna.

skā r ā ja 
nergoe ektivitātes klase   no  līdz . 
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota. 
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr  
Tilpums   litri.
P z  cm.

ANRÄTTA 
konvekcijas cepeškrāsns ar pirolītisko tīrīšanu

349 €
erūsējošais tērauds. . .

Pieskaņota konvekcijas 
mikroviļņu krāsns

ANRÄTTA
499 €

. .

Cepeškrāsns ar pašattīrīšanās re īmu un daudzām citām noderīgām unkcijām 
da ādu ēdienu pagatavošanai. onvekcijas re īmā var vienlaikus gatavot vairākus 
ēdienus. 

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

paši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Pulkstenis

igitālais displejs

kārienjutīga vadī a

epaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas re īmi

a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

 Pašattīrīšanās re īms pirolītiskā tīrīšana

Tvaika re īms

Grila re īms

aizes un picas re īms

onditorejas izstrādājumu re īms

ildīšanas re īms

trās sildīšanas re īms

tkausēšanas re īms

d ru
 stiepļu sieta plaukti.
 cepešpanna.
 grila panna.

skā r ā ja 
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota. 
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr  
Tilpums   litrs.
P z  cm.

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

k jas p krās s k jas p krās s ar p r īt sk  tīrī a u



+A+A+A

CepeškrāsnisCepeškrāsnis

KULINARISK 
konvekcijas cepeškrāsns ar pirolītisko tīrīšanu

529 €
erūsējošais tērauds. . .

Pieskaņota konvekcijas 
mikroviļņu krāsns 

KULINARISK 
599 €

. .

Ietilpīga cepeškrāsns ar daudzām unkcijām  pašattīrīšanās re īmu un iespēju 
gatavot da ādus ēdienus vienlaikus. kārienjutīga vadī a ērtākai lietošanai. 

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

paši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Pulkstenis

igitālais displejs

kārienjutīga vadī a

epaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas re īmi

a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

Pašattīrīšanās re īms pirolītiskā tīrīšana

Tvaika re īms

Grila re īms

aizes un picas re īms

onditorejas izstrādājumu re īms

ildīšanas re īms

trās sildīšanas re īms

tkausēšanas re īms

d ru
 stiepļu sieta plaukti.
 cepešpanna.
 grila panna.

skā r ā ja 
nergoe ektivitātes klase   no  līdz . 
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr  
pu s   tr .

59 4 56 58 9 .

KULINARISK 
konvekcijas cepeškrāsns ar tvaika unkciju

569 €
erūsējošais tērauds. . .

Pieskaņota konvekcijas 
mikroviļņu krāsns 

KULINARISK 
599 €

. .

Ietilpīga cepeškrāsns ar daudzām unkcijām. Izmantojot tvaika re īmu  var 
pagatavot gardu un sulīgu ēdienu  sagla ājot pēc iespējas vairāk vērtīgo 
uzturvielu. 

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

paši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Pulkstenis

igitālais displejs

kārienjutīga vadī a

epaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas re īmi

a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

 Pašattīrīšanās re īms pirolītiskā tīrīšana

Tvaika re īms

Grila re īms

aizes un picas re īms

onditorejas izstrādājumu re īms

ildīšanas re īms

trās sildīšanas re īms

tkausēšanas re īms

d ru
 stiepļu sieta plaukti.
 cepešpanna.
 grila panna.

skā r ā ja 
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr  
pu s   tr .

59 4 56 58 9 .

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

k jas p krās s ar p r īt sk  tīrī a u k jas p krās s ar t a ka u k ju

KULINARISK 
tvaika cepeškrāsns

629 €
erūsējošais tērauds. . .

eliela cepeškrāsns ar daudziem re īmiem  kurus izmantojot  ir vēl vieglāk 
pagatavot gardu ēdienu. Izmantojot tvaika re īmu  var sagla āt vairāk vērtīgo 
uzturvielu un pagatavot sulīgu ēdienu ar kraukš īgu ārpusi.

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

paši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Pulkstenis

igitālais displejs

kārienjutīga vadī a

epaliek pirkstu nospiedumi

Iestatīti gatavošanas re īmi

a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

Pašattīrīšanās re īms pirolītiskā tīrīšana

Tvaika re īms

Grila re īms

aizes un picas re īms

onditorejas izstrādājumu re īms

ildīšanas re īms

trās sildīšanas re īms

tkausēšanas re īms

d ru
 stiepļu sieta plaukts.
 cepešpanna.
 grila panna.

skā r ā ja 
nergoe ektivitātes klase   no  līdz . 
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr  
Tilpums   litri.
P z  cm.

FINSMAKARE 
konvekcijas cepeškrāsns ar pirolītisko tīrīšanu 
un tvaika unkciju

9 
elna. . .

Pieskaņota konvekcijas 
mikroviļņu krāsns 

FINSMAKARE 
589 

. .

paši piemērota tiem  kas daudz gatavo. Ietilpīga cepeškrāsns ar skārienjutīgu 
vadī u un pašattīrīšanas re īmu. Izmantojot tvaika re īmu  var pagatavot gardu 
ēdienu  sagla ājot vērtīgās uzturvielas.

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

paši plaša iekšpuse

Teleskopiskas sliedes

Gaļas termometrs

Pulkstenis

igitālais displejs

kārienjutīga vadī a rotējošais slēdzis

epaliek pirkstu nospiedumi

 Iestatīti gatavošanas re īmi

a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

Pašattīrīšanās re īms pirolītiskā tīrīšana

Tvaika re īms

Grila re īms

aizes un picas re īms

onditorejas izstrādājumu re īms

ildīšanas re īms

trās sildīšanas re īms

tkausēšanas re īms

d ru
 stiepļu sieta plaukti.
 cepešpanna.
 grila panna.

skā r ā ja 
nergoe ektivitātes klase   no  līdz . 
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr  
Tilpums   litri.
P z  cm.

k jas p krās s ar t a ka u k ju a ka p krās s

A



IKEA pārdod tikai uzticamu 
sadzīves tehniku, kas godam 
kalpos gadiem ilgi. Garantijas 
termiņš ir 5 gadi, izņemot 
TILLREDA un LAGAN.

kr u 
krās s

I  mikroviļņu krāsnis ļoti atš iras no tām  ar ko daudziem saistās klasiska mikroviļņu 
krāsns. Tām ir daudz modernu unkciju  tagad mikroviļņu krāsnī var grilēt  cept  
tvaicēt  ap rūnināt picu vai citus mīklas izstrādājumus  kā arī sildīt un atkausēt ēdienu. 

ulināriem šedevriem ir radīta konvekcijas mikroviļņu krāsns  kurā ēdienu var pagatavot 
ātrāk  ietaupot gan laiku  gan elektrī u. azā virtuvē šādu krāsni var izvēlēties kā 
mikroviļņu krāsns un cepeškrāsns apvienojumu  et lielā virtuvē tā noderēs kā papildu 
ierīce  ja gadās vienlaikus gatavot daudz ēdienu.

as jāņem vērā  izvēloties mikroviļņu krāsni

01 02 03

Cik ie i tu lieto 
mkikroviļņu krāsni 
un kādiem ēdieniem  
Piedāvājums ir gana plašs  
no ļoti vienkāršām un 
pavisam viegli lietojamām 
līdz izsmalcinātām 
konvekcijas mikroviļņu 
krāsnīm ar daudziem 
re īmiem. 

Cik daudz ēdiena tu vien-
laikus gatavo  Izvēloties 
konvekcijas mikroviļņu 
krāsni  iegūsi noderīgu 
palīgu  kas pildīs gan 
mikroviļņu krāsns  gan 
cepeškrāsns unkcijas. 
Papildu cepeškrāsns var 
noderēt  kad ciemos sa-

rauc radu saime.                                         

āds stils piestāv tavā 
virtuvē  La i  ka ir izvēle  
I  atradīsi mikroviļņu 
krāsni  kas piestāvēs gan 
modernā  gan klasiskā 
stila virtuvē.

Padomi 
Vai zināji, ka  salīdzinot ar tradicionālo mikroviļņu 
krāsni  konvekcijas mikroviļņu krāsns ļauj ievērojami 
samazināt ēdiena gatavošanas laiku  Gatavojot 
ēdienu šajā krāsnī  nevainojams rezultāts ir teju 
garantēts  turklāt ietaupīsi gan laiku  gan elektrī u.  

Vai zināji, ka  ierīkojot ie ūvējamo mikroviļņu 
krāsni augstajā skapī vai sienas skapītī  var ne tikai 
lietderīgi izmantot vietu  et arī uzla ot ērtī as 
virtuvē. rgonomisks un parocīgs novietojums 
tavām ērtī ām virtuvē.

Ilgtspēja 
Gādājot par da u un tavu naudas maku  ir radīta 
virtuves sadzīves tehnika  kas palīdz taupīt gan 
elektroener iju  gan laiku. onvekcijas mikroviļņu 
krāsnī apvienotas cepeškrāsns un mikroviļņu krāsns 
unkcijas. Tajā ēdienu var pagatavot īsākā laikā un 

var arī grilēt  cept  kā arī ātri atkausēt vai uzsildīt 
ēdienu. Izvēloties ierīces  kas ļauj samazināt ēdiena 
gatavošanas laiku  varēsi drīzāk sēsties pie galda. 
Pagatavo ēdienu ātrāk un ietaupi elektrī u. ezultāts  
mazāki rē ini un ilgtspējīgāka dzīve tavās mājās.



ikroviļņu krāsnisikroviļņu krāsnis

Veidi

onvekcijas mikroviļņu krāsnis
is ir mikroviļņu krāsns un konvekcijas cepeškrāsns 

apvienojums  kas piemērots tiem  kas gatavo 
da ādus ēdienus  tomēr nevēlas divas standarta 
cepeškrāsnis. To var lietot kā mikroviļņu krāsni ēdiena 
ātrai uzsildīšanai vai atkausēšanai un kā cepeškrāsni 
grilēšanai un cepšanai. La ākais ir tas  ka šī krāsns ļauj 
ietaupīt gan laiku  gan ener iju.  

ikroviļņu krāsnis 
Piemērotas tiem  kas mikroviļņu krāsni pārsvarā lieto  
lai ātri atkausētu vai uzsildītu ēdienu un dzērienus. 

a iem modeļiem ir arī grauzdēšanas re īms  kas ir 
piemērots arī ēdiena gatavošanai.  

ikroviļņu krāsnis onvekcijas mikroviļņu krāsnis

d

VÄRMD
Tilpums   litru

TT
Tilpums   litru

FINSMAKARE
Tilpums   litri

TT
Tilpums   litrs

T L
Tilpums   litri

SMAKSAK
Tilpums   litri

ULI I
Tilpums   litri

U L
Tilpums   litrs

T
Tilpums   litri

TT ITI
Tilpums   litri



ikroviļņu krāsnisikroviļņu krāsnis

a ās pr k r ī as kr u krās s r ī

oderns ta s pu kst s noder laika kontrolei ēdiena 
gatavošanas gaitā. La ākai laika kontrolei izmanto taimeri. 

statīt  d a ata a as r ī  no kuriem var
izvēlies piemērotāko da ādu pārtikas produktu  ēdienu un recepšu
gatavošanai. evainojams rezultāts ik reizi. 

tkausē saldētus pārtikas produktus  ātrāk. tkaus a as r ī s ir 
īpaši piemērots gaļas  zivs  dārzeņu un maizes atkausēšanai.

r a r ī s vienmērīgi izplata karsto gaisu krāsnī  veidojot gardu ga-
rozu gaļai un dārzeņiem un pieš irot ēdienam zeltaini rūnu nokrāsu. 

Viegli lietojama un tīrāma skār jutī ā adī a  modernas 
tehnolo ijas tavā virtuvē.

teidzies  Izmanto ātrās s dī a as r ī u  lai pavisam īsā laikā 
uzsildītu ēdienu vai dzērienu.

rau d a as r ī u parasti izmanto picu vai pīrāgu cepšanai.  
o re īmu var izmantot arī da ādu ēdienu  piemēram  olu  ekona  

desiņu vai ham urgeru  cepšanai.

S dī a a  au as u  apak as ir 
noderīga  gatavojot ēdienus ar kraukš īgu 
garozu vai ēdienus  kas jāgatavo ilgāk  
piemēram  sautējumus.

Izmantojot a s u  p as r ī u  ēdiens 
iegūst izteiktāku rūno nokrāsu un kraukš īgu 
pamatni.

S dī a as r ī ā ēdienu var sagla āt siltu  
neļaujot tam pārcepties vai piedegt.

Izvēloties kādu no statītaj  ata a as 
r ī  var izvēlēties ēdiena veidam 
at ilstošu re īmu la am rezultātam katru reizi. 

k jas r ī s nodrošina ātru un 
vienmērīgu karstā gaisa apmaiņu  kas ir 
svarīga  gatavojot vairākus ēdienus vien-
laikus  neļaujot da ādu ēdienu smar ām 
sajaukties.

pa a s k d t r jas strādāju u r ī s 
palīdz  gatavojot cepumus un pīrāgus  lai tie 

ūtu tieši vajadzīgajā konsistencē.

p krās s r ī

ērnu drošī a 
I  cepeškrāšņu durvīm 
ir drošī as aizslēgs ērnu 
drošī ai  kas ir svarīgi  lai 

ērni virtuvē ūtu drošī ā un 
varētu palīdzēt gatavot.



ikroviļņu krāsnisikroviļņu krāsnis

VÄRMD
mikroviļņu krāsns

149 €
elna. . .

La ākā izvēle tiem  kas meklē uzticamu mikroviļņu krāsni  kurā uzsildīt un 
atkausēt ēdienu. Pamata unkcijas un vienkārša lietošana.

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

Taimers pulkstenis

kārienjutīga vadī a 

epaliek pirkstu nospiedumi

kr u krās s a  r ī

trā uzsilšana

utomātiskā intensīvā atkausēšana

Grauzdēšanas re īms

Grila re īms

rās s a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

aizes un picas re īms

Iestatīti gatavošanas re īmi

stādī a a

ienas skapītī

ugstajā skapī

Grīdas skapītī

d ru

 rotējošs stikla š īvis.

skā r ā ja

aksimālā jauda  .
ontaktdakša ietilpst komplektā.

ara tr

Tilpums   litru.
P z  cm.

 

MATÄLSKARE
mikroviļņu krāsns

239 €
erūsējošais tērauds. . .

ai viegli lietojamai mikroviļņu krāsnij ir visi galvenie re īmi. diena 
gatavošanas laikā vienmērīga un ātra karstā gaisa apmaiņa. Vienkāršais 
dizains piestāv T L  cepeškrāsnij vai je kurai citai nerūsējošā 
tērauda cepeškrāsnij. 

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

Taimers pulkstenis

kārienjutīga vadī a 

epaliek pirkstu nospiedumi

kr u krās s a  r ī

trā uzsilšana

utomātiskā intensīvā atkausēšana

Grauzdēšanas re īms

Grila re īms

rās s a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

aizes un picas re īms

Iestatīti gatavošanas re īmi

stādī a a

ienas skapītī

ugstajā skapī

Grīdas skapītī

d ru

 rotējošs stikla š īvis.
 piederumu komplekts gatavošanai ar tvaiku.

skā r ā ja

aksimālā jauda  .
ontaktdakša ietilpst komplektā.

ara tr

Tilpums   litri.
P z  cm.

MATTRADITION
mikroviļņu krāsns

239 €
erūsējošais tērauds. . .

ai viegli lietojamai mikroviļņu krāsnij ir visi galvenie re īmi. diena 
gatavošanas laikā vienmērīga un ātra karstā gaisa apmaiņa. Tā piestāv 
I  klasiskā stila virtuves iekārtām un TT ITI  cepeškrāsnij. 

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

Taimers pulkstenis

kārienjutīga vadī a 

epaliek pirkstu nospiedumi

kr u krās s a  r ī

trā uzsilšana

utomātiskā intensīvā atkausēšana

Grauzdēšanas re īms

Grila re īms

rās s a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

aizes un picas re īms

Iestatīti gatavošanas re īmi

stādī a a

ienas skapītī

ugstajā skapī

Grīdas skapītī

d ru

 rotējošs stikla š īvis.
 piederumu komplekts gatavošanai ar tvaiku.

skā r ā ja

aksimālā jauda  .
ontaktdakša ietilpst komplektā.

ara tr

Tilpums   litri.
P  cm.

MATTRADITION
mikroviļņu krāsns

239 €
elna. . .

ai viegli lietojamai mikroviļņu krāsnij ir visi galvenie re īmi  un tajā 
nodrošināta vienmērīga un ātra karstā gaisa apmaiņa. Tā piestāv I  
klasiskā stila virtuves iekārtām un melnai TT ITI  cepeškrāsnij. 

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

Taimers pulkstenis

kārienjutīga vadī a 

epaliek pirkstu nospiedumi

kr u krās s a  r ī

trā uzsilšana

utomātiskā intensīvā atkausēšana

Grauzdēšanas re īms

Grila re īms

rās s a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

aizes un picas re īms

Iestatīti gatavošanas re īmi

stādī a a

ienas skapītī

ugstajā skapī

Grīdas skapītī

d ru

 rotējošs stikla š īvis.
 piederumu komplekts gatavošanai ar tvaiku.

skā r ā ja

aksimālā jauda  .
ontaktdakša ietilpst komplektā.

ara tr

Tilpums   litri.
P z  cm.

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

    kr u krās s



ikroviļņu krāsnisikroviļņu krāsnis

MATTRADITION
mikroviļņu krāsns

239 €
alta. . .

ai viegli lietojamai mikroviļņu krāsnij ir visi galvenie re īmi  un tajā nodrošināta 
vienmērīga un ātra karstā gaisa apmaiņa. Tā piestāv I  klasiskā stila virtuves 
iekārtām un altai TT ITI  cepeškrāsnij. 

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

Taimers pulkstenis

kārienjutīga vadī a 

epaliek pirkstu nospiedumi

kr u krās s a  r ī

trā uzsilšana

utomātiskā intensīvā atkausēšana

Grauzdēšanas re īms

Grila re īms

rās s a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

aizes un picas re īms

Iestatīti gatavošanas re īmi

stādī a a

ienas skapītī

ugstajā skapī

Grīdas skapītī

d ru

 rotējošs stikla š īvis.
 piederumu komplekts gatavošanai ar tvaiku.

skā r ā ja

aksimālā jauda  .
ontaktdakša ietilpst komplektā.

ara tr

Tilpums   litri.
P z  cm.

ANRÄTTA
mikroviļņu krāsns

399 €
erūsējošais tērauds. . .

 
Visas tradicionālas mikroviļņu krāsns unkcijas un vēl da ādi atjautīgi re īmi  
piemēram  grauzdēšanas re īms  ja pīrāgam vēlies gardu  kraukš īgu pamatni  
un grila re īms gaļas vai dārzeņu cepšanai. Piestāv TT  cepeškrāsnij. 

a ās pr k r ī as

ērnu drošī as aizslēgs

Taimers pulkstenis

kārienjutīga vadī a 

epaliek pirkstu nospiedumi

kr u krās s a  r ī

trā uzsilšana

utomātiskā intensīvā atkausēšana

Grauzdēšanas re īms

Grila re īms

rās s a  r ī

ildīšana no augšas un apakšas

onvekcijas re īms

aizes un picas re īms

Iestatīti gatavošanas re īmi

stādī a a

ienas skapītī

ugstajā skapī

Grīdas skapītī

d ru

 rotējošs stikla š īvis.
 rokturis š īvis grauzdēšanai.

skā r ā ja

aksimālā jauda  .
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr

Tilpums   litrs.
P z  cm.

BEJUBLAD
mikroviļņu krāsns

399 €
alta. . .

Visas tradicionālas mikroviļņu krāsns unkcijas un vēl da ādi atjautīgi re īmi  
piemēram  grauzdēšanas re īms  ja pīrāgam vēlies gardu  kraukš īgu pamatni  
un grila re īms gaļas vai dārzeņu cepšanai. Piestāv U L  cepeškrāsnij.

a ās pr k r ī as

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers/pulkstenis

Skārienjutīga vadība 

Nepaliek pirkstu nospiedumi

kr u krās s a  r ī

Ātrā uzsilšana

Automātiskā/intensīvā atkausēšana

Grauzdēšanas režīms

Grila režīms

rās s a  r ī

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Maizes un picas režīms

Iestatīti gatavošanas režīmi

stādī a a

Sienas skapītī

Augstajā skapī

Grīdas skapītī

d ru

 rotējošs stikla š īvis.
 rokturis š īvis grauzdēšanai.

skā r ā ja

aksimālā jauda  .
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr

Tilpums   litrs.
P z  cm.

EFTERSMAK
mikroviļņu krāsns

459 €
elna. . .

Ietilpīga  eleganta  melna  matēta mikroviļņu krāsns ar daudzām atjautīgām 
unkcijām. Tajā var ātri uzsildīt un atkausēt ēdienu  et grila re īms piemērots 

sacepumu  gaļas vai dārzeņu gatavošanai. Piestāv T  cepeškrāsnij. 

a ās pr k r ī as

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers/pulkstenis

Skārienjutīga vadība 

Nepaliek pirkstu nospiedumi

kr u krās s a  r ī

Ātrā uzsilšana

Automātiskā/intensīvā atkausēšana

Grauzdēšanas režīms

Grila režīms

rās s a  r ī

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Maizes un picas režīms

Iestatīti gatavošanas režīmi

stādī a a

Sienas skapītī

Augstajā skapī

Grīdas skapītī

d ru

 stikla pamatne.
 stiepļu sieta plaukts.

skā r ā ja

aksimālā jauda  .
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

ara tr

Tilpums   litri.
P z  cm.

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

Mikroviļņu krāsnis



ANRÄTTA
konvekcijas mikroviļņu krāsns 

499 €
erūsējošais tērauds. . .

ikroviļņu krāsns un standarta cepeškrāsns apvienojums  praktiska izvēle 
nelielai virtuvei  kā arī virtuvei  kurā ie i tiek gatavots daudz ēdiena un 
nepieciešama papildu cepeškrāsns. Piestāv TT  nerūsējošā tērauda 
cepeškrāsnij. 

a ās pr k r ī as

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers/pulkstenis

Skārienjutīga vadība 

Nepaliek pirkstu nospiedumi

kr u krās s a  r ī

Ātrā uzsilšana

Automātiskā/intensīvā atkausēšana

Grauzdēšanas režīms

Grila režīms

rās s a  r ī

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Maizes un picas režīms

Iestatīti gatavošanas režīmi

Uzstādīšana

 Sienas skapītī

Augstajā skapī

Grīdas skapītī

Piederumi

 rotējošs stikla š īvis.
 stiepļu sieta plaukts.
 cepešpanna.

skā r ā ja

aksimālā jauda  .
ontaktdakša neietilpst komplektā. epieciešams veikt elektroinstalāciju. 

ara tr

Tilpums   litru.
P z  cm.

SMAKSAK
konvekcijas mikroviļņu krāsns 

529 €
elna. . .

Ietilpīga  klasiska dizaina krāsns  kurā apvienotas mikroviļņu krāsns un 
cepeškrāsns unkcijas. La a izvēle nelielai virtuvei  kā arī virtuvei  kurā ie i 
tiek gatavots daudz ēdiena vai nepieciešama papildu cepeškrāsns. Var lietot 
kopā ar  cepeškrāsni. 

a ās pr k r ī as

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers/pulkstenis

Skārienjutīga vadība 

Nepaliek pirkstu nospiedumi

kr u krās s a  r ī

Ātrā uzsilšana

Automātiskā/intensīvā atkausēšana

Grauzdēšanas režīms

Grila režīms

rās s a  r ī

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Maizes un picas režīms

Iestatīti gatavošanas režīmi

Uzstādīšana

 Sienas skapītī

Augstajā skapī

Grīdas skapītī

Piederumi

 stikla pamatne.
 stiepļu sieta plaukts.
 cepešpanna.

skā r ā ja

aksimālā jauda  .
ontaktdakša neietilpst komplektā. epieciešams veikt elektroinstalāciju. 

ara tr

Tilpums   litri.
P z  cm.

SMAKSAK
konvekcijas mikroviļņu krāsns 

529 €
erūsējošais tērauds.  . .

ikroviļņu krāsns un standarta cepeškrāsns apvienojums  praktiska izvēle 
nelielai virtuvei  kā arī virtuvei  kurā ie i tiek gatavots daudz ēdiena un 
nepieciešama papildu cepeškrāsns. Piestāv  cepeškrāsnij. 

a ās pr k r ī as

Bērnu drošības aizslēgs
Taimers/pulkstenis
Skārienjutīga vadība 
Nepaliek pirkstu nospiedumi

kr u krās s a  r ī

Ātrā uzsilšana
Automātiskā/intensīvā atkausēšana
Grauzdēšanas režīms
Grila režīms

rās s a  r ī

Sildīšana no augšas un apakšas
Konvekcijas režīms
Maizes un picas režīms
Iestatīti gatavošanas režīmi

stādī a a

 Sienas skapītī
Augstajā skapī
Grīdas skapītī

Piederumi
 stikla pamatne.
 stiepļu sieta plaukts.
 cepešpanna.

skā r ā ja
aksimālā jauda  .

ontaktdakša neietilpst komplektā. epieciešams veikt elektroinstalāciju. 

ara tr
Tilpums   litri.
P z  cm.

KULINARISK
konvekcijas mikroviļņu krāsns 

599 €
erūsējošais tērauds. . .

Ietilpīga  klasiska dizaina krāsns  kurā apvienotas mikroviļņu krāsns un 
cepeškrāsns unkcijas. La a izvēle nelielai virtuvei  kā arī virtuvei  kurā ie i 
tiek gatavots daudz ēdiena vai nepieciešama papildu cepeškrāsns. Piestāv 
pārējai ULI I  sadzīves tehnikai. 

a ās pr k r ī as

Bērnu drošības aizslēgs
Taimers/pulkstenis
Skārienjutīga vadība 
Nepaliek pirkstu nospiedumi

kr u krās s a  r ī

Ātrā uzsilšana
Automātiskā/intensīvā atkausēšana
Grauzdēšanas režīms
Grila režīms

rās s a  r ī

Sildīšana no augšas un apakšas
Konvekcijas režīms
Maizes un picas režīms
Iestatīti gatavošanas režīmi

stādī a a

 Sienas skapītī
Augstajā skapī
Grīdas skapītī

Piederumi
 stikla pamatne.
 stiepļu sieta plaukts.
 cepešpanna.

skā r ā ja
aksimālā jauda  .

ontaktdakša neietilpst komplektā. epieciešams veikt elektroinstalāciju. 

ara tr
Tilpums   litri.
P z  cm.

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

ikroviļņu krāsnisikroviļņu krāsnis

k jas kr u krās s



ikroviļņu krāsnis

FINSMAKARE
konvekcijas mikroviļņu krāsns 

589 €
elna. . .

is ir mikroviļņu krāsns un cepeškrāsns apvienojums. kārienjutīga vadī a 
un dauz atjautīgu re īmu  kas ik dienas atvieglo maltītes gatavošanu. ī ierīce 
piestāv citām I  kolekcijas sadzīves tehnikas ierīcēm. 

a ās pr k r ī as

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers/pulkstenis

Skārienjutīga vadība/rotējošs slēdzis 

 Nepaliek pirkstu nospiedumi

kr u krās s a  r ī

Ātrā uzsilšana

 Automātiskā/intensīvā atkausēšana

 Grauzdēšanas režīms

Grila režīms

rās s a  r ī

Sildīšana no augšas un apakšas

Konvekcijas režīms

Maizes un picas režīms

Iestatīti gatavošanas režīmi

stādī a a

 Sienas skapītī

Augstajā skapī

Grīdas skapītī

d ru

 stikla pamatne.
 stiepļu sieta plaukts.
 cepešpanna.

skā r ā ja

aksimālā jauda  .
ontaktdakša neietilpst komplektā. epieciešams veikt elektroinstalāciju. 

ara tr

Tilpums   litri.
P z  cm.

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

k jas kr u krās s

taup  a ku u  
ktrī u

FINSMAKARE konvekcijas mikroviļņu 
krāsns. . .

589 €

onvekcijas mikroviļņu krāsnī ēdienu var 
pagatavot ātrāk  ietaupot gan laiku  gan 
elektroener iju.



IKEA pārdod tikai uzticamu 
sadzīves tehniku, kas godam 
kalpos gadiem ilgi. Garantijas 
termiņš ir 5 gadi, izņemot 
TILLREDA un LAGAN.

īts rs as
Plīts virsma ir pavāram nepieciešamākā ierīce  ez kuras virtuvē neiztikt ne dienu. I  
plīts virsmas palīdz gatavošanas procesā  nodrošinot ātru un teicamu rezultātu. Tās 
ir ļoti viegli lietot  un tām ir visi vajadzīgākie re īmi. Tām ir atš irīgas iezīmes  un tās 
pieejamas da ādos izmēros un ar vienu vai vairākām mainīgām zonām  kas pielāgojas 
tavam ēdienu gatavošanas stilam.

Ilgtspēja 
Laiku un elektroener iju var ietaupīt  arī gatavojot 
maltīti. a tev patīk gatavot ēdienu  et tam mēdz 
nepietikt laika  noteikti novērtēsi to  cik ātri uzsilst 
uz indukcijas plīts virsmas gatavots ēdiens. Lietojot 
šādu plīts virsmu  ēdienu pagatavosi ātrāk  un tev ūs 

vairāk laika  ko veltīt gardas  mājās gatavotas maltītes 
audīšanai kopā ar saviem tuvākajiem. Indukcijas plīts 

patērē mazāk elektrī as  un tā ir drošāka  jo silda tikai 
to vietu  kas saskaras ar pannas vai katla pamatni.

as jāņem vērā  izvēloties plīts virsmu

01 02 03

Cik ie i tu lieto plīts 
virsmu  Ir pieejami da ādi 
plīts virsmu veidi  sākot ar 
pārnēsājamu vienas zonas 
plīts virsmu un eidzot ar 
augstas klases gāzes un 
indukcijas plīts virsmām.

Cik daudz ēdiena tu ga-
tavo vienlaikus  t ilstoši 
paradumiem savās mājās  
var izvēlēties mazāku 
plīts virsmu ar vienu vai 
divām zonām vai pat īpaši 
lielu plīts virsmu  kas 
piemērota lieliem katliem 
un pannām.             

āds ir tavs ēdienu 
gatavošanas stils  a vēlies 
pilnīgu kontroli  izvēlies 
indukcijas vai gāzes plīts 
virsmu vai kom inē a as  
izvēloties tā dēvēto domi-
no je  kom inējamo plīts 
virsmu. Piedāvājumā ir arī 
plīts virsmas ar mainīgām 
ēdiena gatavošanas 
zonām  kas pielāgojas 
katla vai pannas ormai. 



Plīts virsmasPlīts virsmas

om inējamās plīts virsmas
īs plīts virsmas var lietot atseviš i vai da ādi kom inēt. 

Tas ir noderīgi nelielā virtuvē  kur nepietiek vietas liela-
jai plīts virsmai.

Gāzes plīts virsmas 
Gāzes plīts virsmas izskatās kā pro esionāla plīts  ko 
novērtēs tie  kam ir īpaši svarīgs lietu izskats. Tām var 
ļoti ātri mainīt ēdiena gatavošanas temperatūru  kas 
noderēs  lai augstā temperatūrā ātri apceptu ēdienu.  

tikla keramikas plīts virsmas
tikla keramikas plīts virsmas ir praktiskas  un tās 

ir viegli lietot. a iem modeļiem ir mainīgas ēdiena 
gatavošanas zonas  kas pielāgojas katla un pannas 
izmēram un ormai.

Indukcijas plīts virsmas 
Uz indukcijas plīts virsmas ēdienu var pagatavot 
pat par  ātrāk  un tā ļauj ietaupīt līdz pat  
elektroener ijas. diena gatavošanas temperatūru var 
regulēt ar vienu pieskārienu.

Veidi d  

M Ö J L I G
29  c m

S M Å K O K A
58 c m

L I V S L Å G A
58 c m

L I V S G N I S T A
59  c m

M Ö J L I G
29  c m

M A T M Ä S S I G
59  c m  

F Ö R D E L A K T I G
83 c m  

S M A K L I G
59  c m

O T R O L I G
58 c m  

B E J U B L A D
59  c m

H Ö G K L A S S I G
7 8 c m

T I L L R E D A
30 c m

L A G A N  H G A 4 K
58 c m

M A T M Ä S S I G
6 0 c m

T R E V L I G
58 c m

Indukcijas plīts virsmas

Gāzes plīts virsmas

M Ö J L I G
29  c m

D A G L I G
59  c m

L A G A N  H G C 3K
59  c m

M A T M Ä S S I G
59  c m

tikla keramikas plīts virsmas



Plīts virsmasPlīts virsmas

Tilta funkcija ļauj izmantot lielākus vai nestandarta ormas katlus  
vajadzī as gadījumā apvienojot ēdiena gatavošanas zonas vienā 
lielā.

r skār jutī u adī as pa  kas dar jas sp t  ir viegli 
precīzi regulēt ēdiena gatavošanas temperatūru  tikai pieskaroties  
vai  atzīmēm uz plīts virsmas.

Pilnīgai ēdiena gatavošanas procesa kontrolei var izmantot ats u 
ta ru  ar ko katrai ēdiena gatavošanas zonai var iestatīt citu laiku. 

ī unkcija ir īpaši noderīga  vārot olas  rīsus vai makaronus.

a tev patīk gatavot ēdienu  tev īpaši patiks statīt  ata a as 
r ī . Iestati zemu  vidēji augstu vai augstu temperatūru  tikai 
pārvietojot katlu vai pannu mainīgajā zonā.

Izvēloties plīts virsmu ar a ī ā  d a ata a as ā  var 
variēt ēdiena gatavošanas zonas. Tās var lietot kopā vai atseviš i un 
pielāgot tās da ādu ormu un izmēru katliem un pannām. 

ār sāja a plīts virsma īpaši piemērota nelielām virtuvēm vai 
gadījumiem  kad nepieciešama papildu sildvirsma ēdiena gatavošanai. 
To ir viegli lietot  pārvietot un nogla āt  kad to nelieto  lai iz rīvētu vi-
etu uz dar a virsmas. Tai nepieciešams tikai pieslēgums elektrotīklam.

ospie ot pau  visu aktivizēto ēdiena gatavošanas zonu dar ī a 
tiek apturēta. ospie ot pauzi atkārtoti  ēdiens tiks gatavots tādā 
temperatūrā  kāda ija iestatīta pirms pauzes nospiešanas. ī unkcija 
ir noderīga  ja kāda iemesla dēļ gatavošana uz rīdi ir jāpārtrauc. 

tkarī ā no tā  cik daudz ēdiena tu vienlaikus gatavo  izvēlies plīts 
virsmu ar pietiekamu skaitu d a ata a as u. I  
piedāvājumā ir plīts virsmas ar    vai  ēdiena gatavošanas zonām. 
Pirms izvēlies plīts virsmu  ieteicams izmērīt  cik platai virsmai pietiek 
vietas  jo lielāka plīts virsma  jo vairāk vietas katliem un pannām.

ospie ot un sekundes turot nospiestu r u dr ī as a s u  
plīts virsmu nevar ieslēgt un nevar mainīt gatavošanas zonas 
temperatūru. Lai at lo ētu plīts virsmu  ērnu drošī as aizslēgs jātur 
nospiests vēl sekundes. ī unkcija noder arī  tīrot plīts virsmu  lai 
ne ūtu jāieslēdz ēdiena gatavošanas zonas.

Velkot pirkstu pa skār jutī  s īd  ēdiena gatavošanas 
temperatūra attiecīgi mainās. Tikai ar vienu pieskārienu var izvēlēties 
re īmus un regulēt temperatūru acumirklī.

trās u s a as r ī ā attiecīgā ēdiena gatavošanas zona ļoti ātri 
uzkarst. is re īms ir noderīgs  gatavojot ēdienu  kas nepārtraukti 
jāmaisa  vai gatavojot steiku. o re īmu var aktivizēt tikai ar vienu 
pieskārienu.

a ās pr k r ī as



Plīts virsmasPlīts virsmas

TILLREDA
pārnēsājama indukcijas plīts virsma

39,99 €
alta. . .

paši piemērota nelielai virtuvei vai gadījumiem  kad nepieciešama 
papildu dar a virsma. To ir viegli lietot  pārvietot un nogla āt  kad to 
nelieto  lai at rīvotu vietu uz dar a virsmas.

a ās pr k r ī as

ārnēsājama

 zona

auze

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers

Ātrās uzsilšanas režīms

Tilta unkcija

lastīga ēdienu gatavošanas zona

Skārienjutīgs vad panelis  kas darbojas nospiežot

Skārienjutīgs slīdnis

Iestatīti gatavošanas režīmi

Ieb vēts tvaika nos cējs

skā r ā ja
trāvas pieslēguma vads ietilpst komplektā.
diena gatavošanas zonas Parametri  mm.
diena gatavošanas zonas jauda  .
trāva  .

ara tr  
P z cm.

vars  kg.

MÖJLIG
indukcijas plīts virsma

189 €
elna. . .

Var lietot kā atseviš u plīts virsmu nelielā virtuvē vai kom inēt ar 
šīs kolekcijas stikla keramikas plīts virsmu atkarī ā no tava ēdiena 
gatavošanas stila.

a ās pr k r ī as

ārnēsājama

 zonas

auze

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers

Ātrās uzsilšanas režīms

Tilta unkcija

lastīga ēdienu gatavošanas zona

Skārienjutīgs vad panelis  kas darbojas nospiežot

Skārienjutīgs slīdnis

Iestatīti gatavošanas režīmi

Ieb vēts tvaika nos cējs

skā r ā ja
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam 

pieslēgumam pie strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

diena gatavošanas zonas Parametri  mm.
diena gatavošanas zonas jauda   ātrās uzsilšanas 

re īmā .
trāva  .

ara tr  
P z cm.

TREVLIG
indukcijas plīts virsma

229 €
elna. . .

Uz plīts virsmas ar ēdiena gatavošanas zonām ēdienu var pagatavot 
ātri  turklāt šī plīts virsma ar visām pamat unkcijām var palīdzēt taupīt 
elektroener iju. Pretnoplūdes detektors novērš š idruma pārplūšanu pāri 
trauka malām.

a ās pr k r ī as

ārnēsājama

 zonas

auze

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers

Ātrās uzsilšanas režīms

Tilta unkcija

lastīga ēdienu gatavošanas zona

Skārienjutīgs vad panelis  kas darbojas nospiežot

Skārienjutīgs slīdnis

Iestatīti gatavošanas režīmi

Ieb vēts tvaika nos cējs

skā r ā ja
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota. 
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

diena gatavošanas zonas Parametri  mm  mm  mm.
diena gatavošanas zonas jauda    .
trāva   vai .

ara tr  
P z cm.

MATMÄSSIG
indukcijas plīts virsma

249 €
elna. . .

ai indukcijas plīts virsmai ir visas pamat unkcijas un ēdiena gatavošanas 
zonas ar ātrās uzsilšanas unkciju  kas ir noderīga  gatavojot ēdienu  kas 
nepārtraukti jāapmaisa  vai cepot steiku. ērnu drošī as aizslēgs pasargā arī 
mazo palīgu aklās rociņas.

a ās pr k r ī as

ārnēsājama

 zonas

auze

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers

Ātrās uzsilšanas režīms

Tilta unkcija

lastīga ēdienu gatavošanas zona

Skārienjutīgs vad panelis  kas darbojas nospiežot

Skārienjutīgs slīdnis

Iestatīti gatavošanas režīmi

Ieb vēts tvaika nos cējs

skā r ā ja
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota. 
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

diena gatavošanas zonas Parametri  mm  mm  mm.
diena gatavošanas zonas jauda    .
trāva   vai .

ara tr  
P z cm.

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

duk jas p īts rs a



HÖGKLASSIG
indukcijas plīts virsma

469 €
Melna. 603.039.33

ī plīts virsma ātri uzsilst un palīdz taupīt elektroener iju. Tā ir platāka 
par standarta plīts virsmām  un tai ir atjautīgas unkcijas  kuras 
novērtēs tie  kas mēdz daudz gatavot. diena gatavošanas zonas 
temperatūru var regulēt  pārvietojot traukus uz tās.

a ās pr k r ī as

ārnēsājama

 zonas

auze

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers

Ātrās uzsilšanas režīms

Tilta unkcija

lastīga ēdienu gatavošanas zona

Skārienjutīgs vad panelis  kas darbojas nospiežot

Skārienjutīgs slīdnis

Iestatīti gatavošanas režīmi

Ieb vēts tvaika nos cējs

skā r ā ja
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam 

pieslēgumam pie strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

diena gatavošanas zonas Parametri  mm  mm  
mm.

diena gatavošanas zonas jauda    .
trāva   vai .

ara tr  
P z cm.

Plīts virsmasPlīts virsmas

SMAKLIG
indukcijas plīts virsma

329 €
elna. . .

Plīts virsma aizrautīgiem pavārmākslas 
entuziastiem  kas mīl daudz gatavot. ēdiena 
gatavošanas zonas var apvienot vienā lielā  kas 
noder  lietojot lielus katlus vai nestandarta ormas 
traukus.

a ās pr k r ī as

ārnēsājama

 zonas

auze

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers

Ātrās uzsilšanas režīms

Tilta unkcija

lastīga ēdienu gatavošanas zona
Skārienjutīgs vad panelis  kas darbojas 
nospiežot
Skārienjutīgs slīdnis

Iestatīti gatavošanas režīmi

Ieb vēts tvaika nos cējs

skā r ā ja
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts 

pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

diena gatavošanas zonas Parametri  mm  
mm  mm.

diena gatavošanas zonas jauda   
 .

trāva   vai .

ara tr  
P z cm.

BEJUBLAD
indukcijas plīts virsma

349 €
alta. . .

leganta dizaina augstas energoe ektivitātes 
indukcijas plīts virsma. Tā dēvētā tilta unkcija 

ēdiena gatavošanas zonas ļauj apvienot vienā 
lielā  kas noder  lietojot lielus katlus vai nestandarta 
ormas traukus.

a ās pr k r ī as

ārnēsājama

 zonas

auze

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers

Ātrās uzsilšanas režīms

Tilta unkcija

lastīga ēdienu gatavošanas zona
Skārienjutīgs vad panelis  kas darbojas 
nospiežot
Skārienjutīgs slīdnis

Iestatīti gatavošanas režīmi

Ieb vēts tvaika nos cējs

skā r ā ja
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts 

pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

diena gatavošanas zonas Parametri  mm  
mm  mm.

diena gatavošanas zonas jauda   
 .

trāva   vai .

ara tr  
P z cm.

OTROLIG
indukcijas plīts virsma

349 €
elna. . .

ī plīts virsma ātri uzsilst un palīdz taupīt 
elektroener iju. Izvēloties plīts virsmu ar 
mainīgām ēdiena gatavošanas zonām  var variēt 
ēdiena gatavošanas zonas. Tās var lietot kopā vai 
atseviš i un pielāgot da ādu ormu un izmēru 
katliem un pannām.

a ās pr k r ī as

ārnēsājama

 zonas

auze

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers

Ātrās uzsilšanas režīms

Tilta unkcija

lastīga ēdienu gatavošanas zona
Skārienjutīgs vad panelis  kas darbojas 
nospiežot
Skārienjutīgs slīdnis

Iestatīti gatavošanas režīmi

Ieb vēts tvaika nos cējs

skā r ā ja
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts 

pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

diena gatavošanas zonas Parametri  mm  
mm  mm.

diena gatavošanas zonas jauda   
 .

trāva   vai .

ara tr  
P z cm. 

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

duk jas p īts rs as

FÖRDELAKTIG
indukcijas plīts virsma ar  
ie ūvētu tvaika nosūcēju
1599 €
Melna. . .

Pielāgojamas indukcijas plīts virsmas un jaudīga tvaika nosūcēja 
apvienojums. Tvaika nosūcējs var atrasties arī vienā līmenī ar plīts virsmu  
at rīvojot vietu virs plīts. āds risinājums ir īpaši noderīgs atvērta plānojuma 
virtuvē ar virtuves salu.

a ās pr k r ī as

ārnēsājama

 zonas

auze

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers

Ātrās uzsilšanas režīms

Tilta unkcija

lastīga ēdienu gatavošanas zona

Skārienjutīgs vad panelis  kas darbojas nospiežot

Skārienjutīgs slīdnis

Iestatīti gatavošanas režīmi

Ie ūvēts tvaika nosūcējs

skā r ā ja
ontaktdakša neietilpst komplektā. 

Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

diena gatavošanas zonas parametri  mm mm.
diena gatavošanas zonas jauda    intensīvajā re īmā
trāva   vai 

ara tr
nergoe ektivitātes klase  .
osūkšanas jauda intensīvajā re īmā   m h.
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis maksimālās intensitātes nosūkšanas re īmā   d  .
Trokšņa līmenis recirkulācijas re īmā   m h.
Trokšņa līmenis maksimālajā recirkulācijas ātrumā   d  .

rs
P z cm.

Jaunums



Plīts virsmasPlīts virsmas

tkarī ā no tavām dar a metodēm virtuvē un no tā  cik daudz ēdiena 
vienlaikus gatavo  izvēlies plīts virsmu ar p t ka u ska tu d a 

ata a as u. I  pieejamas plīts virsmas ar    vai zonām. 
Izvēlies arī at ilstoša platuma plīts virsmu  jo lielāka tā ūs  jo vairāk 
vietas uz tās ūs arī lieliem katliem un pannām.

ospie ot r u dr ī as a s u un turot 
to nospiestu sekundes  plīts virsmu nevar 
ieslēgt un nevar mainīt ēdiena gatavošanas 
zonas temperatūru. Lai at lo ētu plīts 
virsmu  ērnu drošī as aizslēgs jātur no-
spiests vēl sekundes. ī unkcija noder  arī 
tīrot plīts virsmu  lai ne ūtu jāieslēdz ēdiena 
gatavošanas zonas.

Izvēloties plīts virsmu ar a ī ā  d a 
ata a as ā  var variēt ēdiena 

gatavošanas zonas. Tās var lietot kopā vai 
atseviš i un pielāgot da ādu ormu un 
izmēru katliem un pannām. 

ospie ot pau  visu aktivizēto zonu dar ī a tiek apturēta. ospie ot 
to atkārtoti  zonām tiek atjaunota iepriekšējā temperatūra. Tā var 
pārtraukt ēdiena gatavošanu  ja kāds tevi pārtrauc  un pēc rī a 
to atsākt. ospie ot pauzi  visas aktīvās ēdiena gatavošanas zonas 
automātiski tiek pārslēgtas ēdiena sildīšanas re īmā.

Pilnīgai ēdiena gatavošanas procesa kontr-
olei var izmantot ats u ta ru  ar ko 
katrai ēdiena gatavošanas zonai var iestatīt 
citu laiku. ī unkcija ir īpaši noderīga  vārot 
olas  rīsus vai makaronus.

r skār jutī u adī as pa  kas dar jas sp t  ir viegli 
precīzi regulēt ēdiena gatavošanas temperatūru  tikai pieskaroties 

vai atzīmēm uz plīts virsmas.

Velkot pirkstu pa skār jutī  s īd  ēdiena gatavošanas 
temperatūra attiecīgi mainās. Izvēlies re īmu un regulē temperatūru 
tikai ar vienu pieskārienu.

LAGAN HGC3K
stikla keramikas plīts virsma

119 €
elna. . .

Viegli lietojamā plīts virsma ar visām galvenajām unkcijām. diena 
gatavošanas zonu temperatūru regulē ar vadī as slēd iem. Viegli tīrāma  
gluda stikla keramikas virsma.

a ās pr k r ī as

3 z o n a s

P a u z e

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers

lastīgas ēdienu gatavošanas zonas

Skārienjutīgs vad panelis  kas darbojas nospiežot

Skārienjutīgs slīdnis

skā r ā ja
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota. ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.
diena gatavošanas zonas Parametri  mm  mm  mm.
diena gatavošanas zonas jauda    .
trāva   vai .

ara tr  
P z cm.

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

MÖJLIG
stikla keramikas plīts virsma

179 €
elna. . .

Plīts virsma  ko var lietot kā atseviš u plīts virsmu nelielā virtuvē vai kom inēt 
ar šīs kolekcijas indukcijas vai gāzes plīts virsmu  lai iegūtu lielāku virsmu 
ēdienu gatavošanai.

a ās pr k r ī as

2 z o n a s

P a u z e

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers

lastīga ēdienu gatavošanas zona

Skārienjutīgs vad panelis  kas darbojas nospiežot

Skārienjutīgs slīdnis

skā r ā ja
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota. ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.
diena gatavošanas zonas Parametri  mm  mm.
diena gatavošanas zonas jauda   .
trāva  .

ara tr  
P z cm.

St k a k ra kas p īts rs as

ra kas p īts rs as  
a ās pr k r ī as



Plīts virsmas

MATMÄSSIG
stikla keramikas plīts virsma

179 €
elna. . .

Viegli tīrāma u kopjama plīts virsma. diena gatavošanas zonas temperatūru 
var regulēt ar vienu pieskārienu. ad zona atdziest  tiek izgaismots gaismas 
indikators  lai tu neapdedzinātos. ērnu drošī as aizslēgs pasargā arī mazo 
palīgu aklās rociņas.

a ās pr k r ī as

4  z o n a s

P a u z e

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers

lastīgas ēdienu gatavošanas zonas

Skārienjutīgs vad panelis  kas darbojas nospiežot

Skārienjutīgs slīdnis

skā r ā ja
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

diena gatavošanas zonas Parametri  mm  mm  mm.
diena gatavošanas zonas jauda    .
trāva   vai .

ara tr  
P z cm.

DAGLIG
stikla keramikas plīts virsma

249 €
elna. . .

Viegli tīrāma u kopjama plīts virsma. diena gatavošanas zonas temperatūru 
var regulēt ar vienu pieskārienu. ad zona atdziest  tiek izgaismots gaismas 
indikators  lai tu neapdedzinātos. ērnu drošī as aizslēgs pasargā arī mazo 
palīgu aklās rociņas.

a ās pr k r ī as

4  z o n a s

P a u z e

Bērnu drošības aizslēgs

Taimers

lastīgas ēdienu gatavošanas zonas

Skārienjutīgs vad panelis  kas darbojas nospiežot

 Skārienjutīgs slīdnis

skā r ā ja
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota. 
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

diena gatavošanas zonas Parametri  mm  mm  
mm.

diena gatavošanas zonas jauda    
.

trāva   vai .

ara tr  
P z cm.

airāk par galvenajām priekšrocībām uzzināsi  lpp

La  krīt d a 
ātr ata a as 
r k rd  

duk jas p īts rs a ar pa īd t 
taupīt īd  pat 40   ktr r jas 

u  īd  pat 50   ta a a ka.

HÖGKLASSIG  
indukcijas plīts virsma

. .

469 €

   St k a k ra kas p īts rs as



tkarī ā no tā  cik daudz ēdiena tu vienlaikus gatavo  izvēlies gāzes 
plīts virsmu ar p t ka u ska tu d u. I  piedāvājumā ir plīts 
virsmas ar    vai  degļiem.

Wok degli novērtēs tie  kas mēdz ēdienu gatavot wok pannā. Tas 
ir speciāli veidots tieši šai atš irīgās ormas pannai  lai to stingri 
noturētu vietā. 

Iztiec ez sērkociņiem  Visas I  gāzes plīts virsmas aprīkotas ar ele-
ktrisko aizdedzi. Lai ieslēgtu plīts virsmu  nospied un pagriez slēdzi.

LAGAN
gāzes plīts virsma

99 €
alta. . .

ī gāzes plīts virsma ātri uzsilst  un tai var ātri mainīt ēdiena gatavošanas 
temperatūru. Lietotāju ērtī ām  vadī as slēd i atrodas plīts malā.

a ās pr k r ī as

4  z o n a s

lektriskā aizdedze

Wok deglis

skā r ā ja
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

diena gatavošanas zonas jauda    .

Parametri 
P z cm.

SMÅKOKA
gāzes plīts virsma

129 €
erūsējošais tērauds. . .

Plīts virsmai ar metāla degļiem ir vieglāk kontrolēt ēdiena gatavošanas 
temperatūru un ēdiena gatavošanas laiku. Lai lietotu šo plīts virsmu  sērkociņi 
nav vajadzīgi. Lai ieslēgtu plīts virsmu  nospied un pagriez slēdzi. Lietotāju 
ērtī ām un drošī ai  vadī as slēd i atrodas plīts priekšpusē.

a ās pr k r ī as

4  z o n a s

lektriskā aizdedze

Wok deglis

skā r ā ja
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota.
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

diena gatavošanas zonas jauda    .

Parametri 
P z cm. 

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

ā s p īts rs u a ās pr k r ī as
    ā s p īts rs as

Plīts virsmas Plīts virsmas



Plīts virsmasPlīts virsmas

MATMÄSSIG
gāzes plīts virsma

149 €
erūsējošais tērauds. . .

Uz šīs gāzes plīts virsmas ēdienu ir ērti gatavot da āda lieluma katlos  un 
gatavojot uz degļiem  temperatūru var precīzi regulēt. ta ilie uguna alsti it 
plakani  tāpēc tie ir piemēroti lielākajai daļai katlu un pannu. 

a ās pr k r ī as

4  z o n a s

lektriskā aizdedze

Wok deglis

skā r ā ja
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

diena gatavošanas zonas jauda    .

ara tr  
P z cm.

MÖJLIG
gāzes plīts virsma

189 €
elna. . .

o plīts virsmu var lietot atseviš i nelielā virtuvē vai kom inēt ar šīs kolekcijas 
indukcijas vai stikla keramikas plīts virsmu. Virspuse izgatavota no stikla  tāpēc to 
ir vieglāk tīrīt nekā tradicionālā dizaina gāzes plīts virsmu.

a ās pr k r ī as

2 z o n a s

lektriskā aizdedze

Wok deglis

skā r ā ja
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota. 
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

diena gatavošanas zonas jauda   .

ara tr  
P z cm.

LIVSLÅGA
gāzes plīts virsma

199 €
Tumši pelēka. . .

Uz šīs plīts virsmas ēdienu var gatavot da āda izmēra traukos. Gatavojot uz wok 
degļa  ēdienu var ļoti ātri uzkarsēt vajadzīgajā temperatūrā. peciālais uguna 
turētājs stingri notur wok pannu vietā.

a ās pr k r ī as

4  z o n a s

lektriskā aizdedze

Wok deglis

skā r ā ja
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota. 
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

diena gatavošanas zonas jauda    .

ara tr  
P z cm.

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

ā s p īts rs as

LIVSGNISTA
gāzes plīts virsma

259 €
elna. . .

Uz šīs plīts virsmas ēdienu var gatavot da āda izmēra traukos. Gatavojot uz wok 
degļa  ēdienu var ļoti ātri uzkarsēt vajadzīgajā temperatūrā. Viegli kopjama stikla 
virspuse.

a ās pr k r ī as

 zonas

lektriskā aizdedze

Wok deglis

skā r ā ja
ontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie 

strāvas avota.  
ontā a jāveic kvali cētam speciālistam.

diena gatavošanas zonas jauda   .

ara tr  
P z cm.



dB 706050 80<

Tvaika 
s j

Lietojot tvaika nosūcēju  virtuvē var sagla āt tīru gaisu  likvidēt ēdiena aromātu un 
samazināt traipu un tauku uzkrāšanos uz virtuves mē elēm. Pieejami tvaika nosūcēji ar 
da ādu jaudu  lai nosūktu tikai to gaisu  no kura vēlies at rīvoties  sagla ājot nemainīgi 
siltu vai vēsu gaisu telpās. Tā kā tvaika nosūcējs virtuvē ir arī vizuāli viegli pamanāms  
piedāvājumā ir liela tvaika nosūcēju izvēle  stiprināmi pie sienas  ie ūvējami un 
stiprināmi pie griestiem  lai pielāgotos da ādām pircēju vajadzī ām.

as jāņem vērā  izvēloties tvaika nosūcēju

01 02 03

Cik plata ir plīts virsma 
tavā virtuvē  Tvaika 
nosūcēja platumam jā ūt 
tikpat platam  cik plīts 
virsmai  vai platākam.

āda ir tava virtuve  
a virtuve ir apvienota 

ar dzīvojamo ista u  
ieteicams klusāks tvaika 
nosūcējs.

Tauku vai ogles ltrs  
oskaidro  vai tavā 

virtuvē tvaika nosūcēju 
var pieslēgt ventilācijas 
lūkai. a tas nav iespējams  
tad tvaika nosūcējam 
jāizvēlas ogles ltrs  kas 
uzsūc taukvielas  neitralizē 
ēdiena aromātu telpā un 
attīra gaisu.

Trokšņa līmenis
adzīves tehnikas trokšņa līmeni mēra 

deci elos d . I  sadzīves tehnika ir 
pār audīta  lai izmērītu radītā trokšņa līmeni.

Tvaika nosūcēja radīto trokšņa līmeni 
var ietekmēt ierīces dar ī as ātrums un 
uzstādīšanas veids.
 
Trokšņa līmenis ir norādīts ierīces tehnisko 
parametru sarakstā. alīdzini deci elu līmeni 
un izvelies savā virtuvē piemērotāko tvaika 
nosūcēju.

IKEA pārdod tikai uzticamu 
sadzīves tehniku, kas godam 
kalpos gadiem ilgi. Garantijas 
termiņš ir 5 gadi, izņemot 
TILLREDA un LAGAN.



Tvaika nosūcējiTvaika nosūcēji

Pie sienas stiprināmi tvaika nosūcēji

Pie griestiem stiprināmi tvaika nosūcēji 

d  

SVÄVANDE
cm

OMNEJD
cm

LAGAN
cm

MATÄLSKARE
cm

BALANSERAD
 cm

LAGAN
cm

MATTRADITION
cm

FOKUSERA
cm

RYTMISK
cm cm

FULLSTÄNDIG
cm

BEJUBLAD
cm

BEMÖTA
cm

FINSMAKARE
cm

FÖLJANDE
cm

KULINARISK
cm

UTDRAG
cm

Ie ūvējami tvaika nosūcēji 

UNDERVERK
cm cm

a ka s ju d

Ie ūvējami tvaika nosūcēji 
Lai tvaika nosūcējs ūtu pavisam nemanāms  izvēlies 
ie ūvējamo un pieliec tam priekšā paneli  kas 
saskaņots ar pārējo virtuves iekārtu. 

Pie sienas stiprināmi tvaika nosūcēji 
ie tvaika nosūcēji pieejami da ādās ormās  stilos un 

izmēros. Izvēlies to kā akcentu virtuves interjerā vai 
izvēlies tādu  kas piestāv virtuves iekārtai un pārējai 
sadzīves tehnikai. La ākam rezultātam izvēlies tvaika 
nosūcēju  kas ir tikpat plats  cik plīts virsma  vai platāks. 

Pie griestiem stiprināmi tvaika nosūcēji 
Pie griestiem stiprināms tvaika nosūcējs īpaši 
ieteicams  ja ēdienu gatavo uz virtuves salas.



a ka s ju pr k r ī as

Visiem tvaika nosūcējiem ir elektroener iju taupošs LED 
ap a s ju s. Parasti šīs lampas kalpo tikpat ilgi  cik tvaika nosūcējs  
un izgaismo visu ēdiena gatavošanas virsmu. 

p a s ju a r u a as unkcija ļauj mainīt gaismas spilgtumu 
virs gatavošanas virsmas. pilgtāks apgaismojums noderēs ēdiena 
gatavošanas laikā  et klusināts  omulīgas noskaņas radīšanai. 

a ēdiena gatavošanas laikā veidojas daudz tvaika vai pat dūmi  
noderēs t sī a s re īms. Tas dar ojas ātrāk par standarta re īmu  
un to var ieslēgt uz laiku līdz minūtēm.

ūsdienīga dizaina elements  ērts un viegli kopjams skār jutī s 
adī as pa s. 

LAGAN 
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

39,99 €
alts. . .

Virtuves tvaika nosūcējs ar L  apgaismojumu un visām galvenajām unkcijām. 
euzkrītošam izskatam ie ūvējams sienas skapītī. Var kom inēt ar L G  

cepeškrāsni un L G  plīts virsmu.

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s

Intensīvais režīms

egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešams arī TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums  mm.

Vada garums  mm.
otora jauda  .

LAGAN 
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

69 €
erūsējošais tērauds. . .

Virtuves tvaika nosūcējs ar L  apgaismojumu un visām galvenajām unkcijām. 
euzkrītošam izskatam ie ūvējams sienas skapītī. Var kom inēt ar L G  

cepeškrāsni un L G  plīts virsmu.

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s

Intensīvais režīms

egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase  C no  līdz .
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešams arī TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums  mm.

Vada garums  mm.
otora jauda  .

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

ja  t a ka s j

Tvaika nosūcēji Tvaika nosūcēji



Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

UTDRAG 
ie ūvējams tvaika nosūcējs

99 €
erūsējošais tērauds. . .

Vēlies tvaika nosūcēju  ko nevar redzēt  UT G ie ūvējams tvaika nosūcējs ar 
L  apgaismojumu ir ie ūvējams sienas skapītī. Lai to ieslēgtu un lai nomainītu 
tvaika nosūkšanas laukumu  izvelc ierīces apakšu. 

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s

Intensīvais režīms

egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums  mm.

Vada garums  mm.
otora jauda  .

UNDERVERK 
ie ūvējams tvaika nosūcējs

279 €
erūsējošais tērauds. . .

audīgs tvaika nosūcējs  ko var paslēpt virtuves skapītī. Tikai jāizvēlas at ilstošas 
skapīša durvis  lai veidotu saskaņotu virtuves interjeru. L  apgaismojums 
vienmērīgi izgaismo dar a virsmu ērtākai ēdiena gatavošanai. 

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s

Intensīvais režīms

egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums  mm.

Vada garums  mm.
otora jauda  .

UNDERVERK 
ie ūvējams tvaika nosūcējs

369 €
erūsējošais tērauds. . .

audīgs tvaika nosūcējs  ko var paslēpt virtuves skapītī. Tikai jāizvēlas at ilstošas 
skapīša durvis  lai veidotu saskaņotu virtuves interjeru. L  apgaismojums 
vienmērīgi izgaismo dar a virsmu ērtākai ēdiena gatavošanai. 

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s

Intensīvais režīms

egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums  mm.

Vada garums  mm.
otora jauda  .

RYTMISK 
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

149 €
erūsējošais tērauds. . .

lasiska dizaina tvaika nosūcējs ar galvenajām unkcijām. erūsējošais tērauds 
ar gadiem nezaudē aktualitāti  un tas piestāv gandrīz ikvienā virtuvē. L  
apgaismojums vienmērīgi izgaismo dar a virsmu ērtākai ēdiena gatavošanai.

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s

Intensīvais režīms

egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums nosūkšanas re īmā  mm.
ugstums recirkulācijas re īmā  mm.
kursteņa platums  mm.
kursteņa dziļums  mm.

Vada garums  mm.
otora jauda  .

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

ja  t a ka s j  s as st pr ā  t a ka s j

Tvaika nosūcēji Tvaika nosūcēji



Tvaika nosūcēji Tvaika nosūcēji

RYTMISK 
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

239 €
erūsējošais tērauds. . .

lasiska dizaina tvaika nosūcējs ar galvenajām unkcijām. erūsējošais tērauds 
ar gadiem nezaudē aktualitāti  un tas piestāv gandrīz ikvienā virtuvē. L  
apgaismojums vienmērīgi izgaismo dar a virsmu ērtākai ēdiena gatavošanai.

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s

Intensīvais režīms

egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums nosūkšanas re īmā  mm.
ugstums recirkulācijas re īmā  mm.
kursteņa platums  mm.
kursteņa dziļums  mm.

Vada garums  mm. otora jauda  .

MATÄLSKARE 
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

189 €
erūsējošais tērauds. . .

Tvaika nosūcējs ar taisnu līniju dizainu visla āk piestāv mūsdienīgam virtuves 
interjeram. L  apgaismojums vienmērīgi izgaismo dar a virsmu. Tvaika 
nosūcējs dar ojas klusi  netraucējot sarunāties ēdiena gatavošanas laikā.

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s

Intensīvais režīms

egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums nosūkšanas re īmā  mm.
ugstums recirkulācijas re īmā  mm.
kursteņa platums  mm. kursteņa dziļums  mm.

Vada garums  mm. otora jauda  .

MATÄLSKARE 
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

189 €
elns. . .

Tvaika nosūcējs ar taisnu līniju dizainu visla āk piestāv mūsdienīgam virtuves 
interjeram. L  apgaismojums vienmērīgi izgaismo dar a virsmu. Tvaika 
nosūcējs dar ojas klusi  netraucējot sarunāties ēdiena gatavošanas laikā.

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s

Intensīvais režīms

egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai
Ieteicams lietot ogles ltrs TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums nosūkšanas re īmā  mm.
ugstums recirkulācijas re īmā  mm.
kursteņa platums  mm. kursteņa dziļums  mm.

Vada garums  mm. otora jauda  .

MATTRADITION 
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

189 €
erūsējošais tērauds. . .

Tvaika nosūcējs ar noapaļotām malām un stūriem visla āk piestāv tradicionālam 
virtuves interjeram. L  apgaismojums vienmērīgi izgaismo dar a virsmu. Tvaika 
nosūcējs dar ojas klusi  netraucējot sarunāties ēdiena gatavošanas laikā.

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s

Intensīvais režīms

egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums nosūkšanas re īmā  mm.
ugstums recirkulācijas re īmā  mm.
kursteņa platums  mm. kursteņa dziļums  mm.

Vada garums  mm. otora jauda  .

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

 s as st pr ā  t a ka s j



MATTRADITION 
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

189 €
Melns. 703.891.44

Tvaika nosūcējs ar noapaļotām malām un stūriem visla āk piestāv tradicionālam 
virtuves interjeram. L  apgaismojums vienmērīgi izgaismo dar a virsmu. Tvaika 
nosūcējs dar ojas klusi  netraucējot sarunāties ēdiena gatavošanas laikā. 

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s

Intensīvais režīms

egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

  

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums nosūkšanas re īmā  mm.
ugstums recirkulācijas re īmā  mm.
kursteņa platums  mm. kursteņa dziļums  mm.

Vada garums  mm. otora jauda  .

MATTRADITION 
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

189 €
alts. . .

Tvaika nosūcējs ar noapaļotām malām un stūriem visla āk piestāv tradicionālam 
virtuves interjeram. L  apgaismojums vienmērīgi izgaismo dar a virsmu. Tvaika 
nosūcējs dar ojas klusi  netraucējot sarunāties ēdiena gatavošanas laikā. 

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s

Intensīvais režīms

egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums nosūkšanas re īmā  mm.
ugstums recirkulācijas re īmā  mm.
kursteņa platums  mm. kursteņa dziļums  mm.

Vada garums  mm. otora jauda  .

BALANSERAD 
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

249 €
erūsējošais tērauds stikls. . .

tikla apdare rada vieglu un gaisīgu vizuālo iespaidu. Priekšpusē ir ērtas vadī as 
pogas. L  apgaismojums vienmērīgi izgaismo dar a virsmu  un tvaika nosūcēja 
platā atvere la i uzsūc tvaiku  pat tad  ja ēdienu gatavo uz platas plīts virsmas. 

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s

Intensīvais režīms

egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda intensīvajā nosūkšanas re īmā   m h.
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums nosūkšanas re īmā  mm.
ugstums recirkulācijas re īmā  mm.
kursteņa platums  mm. kursteņa dziļums  mm.

Vada garums  mm. otora jauda  .

FOKUSERA 
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

329 €
elns. . .

Izteiksmīga un netradicionāla dizaina tvaika nosūcējs  kas iederēsies ikvienā 
virtuvē. L  apgaismojums vienmērīgi izgaismo dar a virsmu ērtākai ēdienu 
gatavošanai.

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s

Intensīvais režīms

egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums nosūkšanas re īmā  mm.
ugstums recirkulācijas re īmā  mm.
kursteņa platums  mm. kursteņa dziļums  mm.

Vada garums  mm. otora jauda  .

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

 S S S   S

Tvaika nosūcēji Tvaika nosūcēji
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FULLSTÄNDIG 
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

369 €
Balts. 703.893.37

etradicionāla dizaina tvaika nosūcējs kā praktisks un dekoratīvs priekšmets 
virtuvē. Tam ūs viegli atrast vietu gandrīz je kurā virtuvē. L  apgaismojums 
vienmērīgi izgaismo dar a virsmu ērtākai ēdienu gatavošanai. 

a ās pr k r ī as

L  apgaismojums

Intensīvais re īms

egulējama apgaismojuma intensitāte

kārienjutīga vadī a

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums nosūkšanas re īmā  mm.
ugstums recirkulācijas re īmā   mm.
kursteņa platums  mm. kursteņa dziļums  mm.

Vada garums  mm. otora jauda  .

BEJUBLAD 
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

489 €
erūsējošais tērauds. . .

leganta un mūsdienīga dizaina tvaika nosūcējs ar viegli kopjamu stikla virsmu. 
līps panelis  lai ūtu vieglāk dar oties pie plīts. nergoe ektīvs tvaika nosūcējs  

kas piestāv citām U L  sadzīves tehnikas ierīcēm. 

a ās pr k r ī as

L  apgaismojums

Intensīvais re īms

egulējama apgaismojuma intensitāte

kārienjutīga vadī a

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda intensīvajā re īmā   m h.
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai
Ieteicams lietot TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums nosūkšanas re īmā  mm.
ugstums recirkulācijas re īmā  mm.
kursteņa platums  mm. kursteņa dziļums  mm.

Vada garums  mm. otora jauda  .

BEMÖTA 
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

469 €
erūsējošais tērauds. . .

nergoe ektīvs tvaika nosūcējs ar slīpu priekšējo paneli  lai ūtu vieglāk dar oties 
pie plīts. Intensīvais re īms samazina ēdiena speci sko aromātu telpā  un L  
apgaismojums vienmērīgi izgaismo dar a virsmu ērtākai ēdienu gatavošanai. 

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s

Intensīvais režīms

egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda intensīvajā re īmā   m h. 
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums nosūkšanas re īmā  mm.
ugstums recirkulācijas re īmā  mm.
kursteņa platums  mm. kursteņa dziļums  mm.

Vada garums  mm. otora jauda  .

FINSMAKARE 
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

489 €
elns. . .

Lakoniska  mūsdienīga dizaina tvaika nosūcējs ar viegli tīrāmu stikla virsmu. 
Priekšējais panelis novietots slīpi  lai ūtu vieglāk dar oties pie plīts. ivas L  
sloksnes ar regulējamu apgaismojuma intensitāti izgaismo dar a virsmu.

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s

Intensīvais režīms

egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda intensīvajā re īmā   m h. 
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums nosūkšanas re īmā  mm.
ugstums recirkulācijas re īmā  mm.
kursteņa platums  mm. kursteņa dziļums  mm.

Vada garums  mm. otora jauda  .

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

Tvaika nosūcējiTvaika nosūcēji



FÖLJANDE 
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

489 €
erūsējošais tērauds. . .

Plauktiņš  kur novietot garšvielas un sliedes virtuves piederumiem. Platā virsma 
e ektīvi nosūc tvaikus  pat tad  ja ēdienu gatavo uz platas plīts virsmas  un L  
sloksne ar regulējamu apgaismojuma intensitāti la i izgaismo dar a virsmu.

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s
Intensīvais režīms
egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda intensīvajā re īmā   m h.
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums nosūkšanas re īmā  mm.
ugstums recirkulācijas re īmā  mm.
kursteņa platums  mm. kursteņa dziļums  mm.

Vada garums  mm. otora jauda  .

KULINARISK 
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

419 €
erūsējošais tērauds stikls. . .

Lakoniska dizaina ierīce ar modernām unkcijām  piemēram  skārinjutīgu vadī u. 
Platais tvaika nosūcējs la i likvidē ēdiena tvaikus. L  sloksne ar regulējamu 
apgaismojuma intensitāti izgaismo dar a virsmu. Piestāv citai ULI I  
sadzīves tehnikai.

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s
Intensīvais režīms
egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda intensīvajā re īmā   m h.
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums nosūkšanas re īmā  mm.
ugstums recirkulācijas re īmā  mm.
kursteņa platums  mm. kursteņa dziļums  mm.

Vada garums  mm. otora jauda  .

SVÄVANDE 
pie griestiem stiprināms tvaika nosūcējs

489 €
erūsējošais tērauds. . .

Tvaika nosūcējs ar nerūsējošā tērauda dizains apdari. Platā virsma e ektīvi nosūc 
tvaikus  pat tad  ja ēdienu gatavo uz platas plīts virsmas. L  sloksne vienmērīgi 
izgaismo virtuves salu. 

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s
Intensīvais režīms
egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda intensīvajā re īmā   m h.
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums nosūkšanas re īmā  mm.
ugstums recirkulācijas re īmā  mm.
kursteņa platums  mm. kursteņa dziļums  mm.

Vada garums  mm. otora jauda  .

OMNEJD 
pie griestiem stiprināms tvaika nosūcējs

629 €
erūsējošais tērauds. . .

Plauktiņš  kur novietot garšvielas un sliedes virtuves piederumiem. Platā virsma 
e ektīvi nosūc tvaikus  pat tad  ja ēdienu gatavo uz platas plīts virsmas  un L  
sloksne ar regulējamu apgaismojuma intensitāti la i izgaismo dar a virsmu.

a ās pr k r ī as

L E D  a p g a i s m o j u m s
Intensīvais režīms
egulējama apgaismojuma intensitāte

Skārienjutīga vadība

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
osūkšanas jauda intensīvajā re īmā   m h.
osūkšanas jauda   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas re īmā   d  .
osūkšanas jauda recirkulācijas re īmā   m h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas re īmā   d  .

stādī a a 
Pieslēgums ventilācijai  ieteicams lietot cauruli TTIG TU  .
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai  ieteicams lietot ogles ltru TTIG IL .

āda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule TTIG TU  .

ara tr
Platums  mm.

ziļums  mm.
ugstums nosūkšanas re īmā  mm.
ugstums recirkulācijas re īmā  mm.
kursteņa platums  mm. kursteņa dziļums  mm.

Vada garums  mm. otora jauda  .

Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.Vairāk par galvenajām priekšrocī ām uzzināsi . lpp.

     s as st pr ā  t a ka s j      r st  st pr ā  t a ka s j

Tvaika nosūcējiTvaika nosūcēji



Tvaika nosūcēji

 L 559 s trs

900.279.72 39 €

  5 astī a auru

600.899.85 13 €

 L 400 s trs

704.019.47 30 €

 L 650 s trs

003.953.51 39 €

  50 astī a auru

902.502.59 18 €

 L 440 s trs

704.019.52 35 €

 L 900 s trs

604.019.57 30 €

 L 500 s trs

004.019.55 30 €

gles ltri

lastīgas caurules

gles ltri a sor ē ēdiena aromātu maltītes 
gatavošanas laikā  nodrošinot gaisa apmaiņu.  
 

a ogles ltru mazgā apmēram ik pēc trīs mēnešiem  to 
var ilgstoši lietot apmēram  gadus. 

audī s u  k uss  
 tā

s t a ka s ju   
kas trau  rtu s saru ā

SVÄVANDE pie griestiem 
stiprināms tvaika nosūcējs  

erūsējošais tērauds.
403.890.89

489 €

 L 0 s trs

904.213.36 25 €



A++

+A

A+++

IKEA pārdod tikai uzticamu 
sadzīves tehniku, kas godam 
kalpos gadiem ilgi. Garantijas 
termiņš ir 5 gadi, izņemot 
TILLREDA un LAGAN.

Ledusskapji un 
sa d ta as
Gla ājot pārtiku I  ledusskapī un saldētavā tā ilgāk ir svaiga  ta u tas nav vienīgais 
veids  kā sadzīves tehnika var atvieglot tavu ikdienu. iem ledusskapjiem ir mūsdienīgi 
re īmi  piemēram  stikla pudeļu dzesēšanas re īms  ventilators vienmērīgas dzesēšanas 
temperatūras uzturēšanai  elektriskais displejs  kā arī ātrā saldēšana. Un tie ir tikai da i. 
Visi I  ledusskapji un saldētavas palīdz taupīt elektrī u  energoe ektivitātes klase no 

 līdz .

as jāņem vērā izvēloties ledusskapi un saldētavu

01 02 03

Cik pārtikas tu parasti 
gla ā ledusskapī un 
saldētavā  Cik cilvēku ir 
tavā imenē  Cik ie i tu 
iegādājies pārtiku  Izvēlies 
piemērotāko izmēru un 
veidu.

Vai tev nepieciešams 
ledusskapis un vai 
saldētava ar speciālām 
unkcijām vai 

piederumiem  lai ūtu 
vieglāk gla āt un sakārtot 
pārtikas produktus  
Piedāvājumā ir da ādu 
veidu ledusskapji un 
saldētavas. 

āds ir tavas virtuves 
stils un kas piestāv tavā 
virtuvē  Izvēlies rīvi 
stāvošu un pamanāmu 
sadzīves tehniku 
vai ie ūvējamu un 
nemanāmu.     

Ilgtspēja
Vai zināji  ka cilvēki izmet vidēji  iegādātās pārtikas  To var 
pielīdzināt apmēram vienam iepirkumu maisam  kas ir pilns ar 
pārtiku un ko izmet reizi etrās dienās  I  ledusskapjiem un 
saldētavām ir daudz atjautīgu re īmu  lai pārtika ilgāk ūtu svaiga. 
Izmetot mazāk pārtikas  var ietaupīt ne tikai naudu  et arī veikalā 
pavadīto laiku. nergoe ektivitātes klase ir no  līdz  tāpēc šīs 
ierīces palīdz samazināt arī elektrī as rē inu.

Padomi 
Vai zināji  ka ledusskapī ar ventilatoru pārtika ilgāk ir 
svaiga  Ventilators nodrošina vēsā gaisa apmaiņu un 
uztur vienmērīgu gaisa temperatūru visā ledusskapī. 
a temperatūra visur ledusskapī ir vienāda  produk-

tus un dzērienus var gla āt je kurā ledusskapja 
plauktā.

Vai zināji  ka ledusskapja atkausēšana un ledus 
skrāpēšana ir novecojušas metodes  peciāls re īms  
kas novērš sasalšanu  automātiski regulē mitruma 
līmeni un neļauj veidoties ledum un sarmai.



Ledusskapji un saldētavasLedusskapji un saldētavas

d  

Ie ūvējami ledusskapji un saldētavas

rīvi stāvoši ledusskapji un 
saldētavas

KYLIG
Tilpums   litrs

KYLSLAGEN
Tilpums   litrs

TILLREDA
Tilpums   litri

LAGAN
Tilpums   litri 

LAGAN
Tilpums   litri

SVALNA
Tilpums  litri

SVALKAS
Tilpums  litri

FÖRKYLD
Tilpums  litri

FROSTIG
Tilpums  litri

DJUPFRYSA
Tilpums  litri

FRYSA 
Tilpums   litrs

KÖLDGRADER 
Tilpums   litru

RÅKALL
Tilpums  litri

ISANDE 
Tilpums   litrs

TINAD
Tilpums  litri

Ledusskapji un saldētavas novietošanai zem 
dar a virsmas

HUTTRA
Tilpums  litri

KALLNAT
Tilpums  litri

GENOMFRYSA
Tilpums  litrs

L dusskapju u  sa d ta u d

rīvi stāvoši 
a vēlies atseviš u un pamanāmu ledusskapji  izvēlies 
rī  stā u ledusskapi  tas ūs ietilpīgāks par 

ie ūvējamo  un aizņems mazāk vietas virtuvē. 

Ie ūvējami zem dar a virsmas
azai virtuvei vai tiem  kas maz gatavo  var pietikt ar 

ērtu ie ūvējamo ledusskapi vai saldētavu  dar a 
rs as  starp grīdas skapīšiem.

Ie ūvējami 
Vienotam virtuves interjeram ieteicams izvēlēties 

ja u ledusskapi un saldētavu  kas paslēpti 
aiz tādām pašām durvīm  kādas ir virtuves iekārtas 
skapīšiem. 



A++ A+++ASVALNA 
ie ūvējams ledusskapis

229 €
102.823.77

eliels ledusskapis nelielai virtuvei. Var kom inēt ar 
UP  saldētavu. 

Funkcijas

zesēšana ar ventilatoru

Ātrā dzesēšana

Brīvdienu režīms

 apgaismojums

Skārienjutīga vadība

a ēju durvju brīdinājums

Temperat ras izmai u brīdinājums

Piederumi 
 pielāgojami plaukti.
 dārzeņu nodalījums.
 olu nodalījums.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .

Patēriņš   k h gadā.
Trokšņa līmenis   d  .

avienojuma vads ietilpst komplektā.

Tilpums:  litri.

Parametri
P z cm.

SVALKAS 
ie ūvējams ledusskapis  
ar saldētavu

229 €
602.823.46

eliels ledusskapis ar saldētavu nelielai virtuvei 
vai mājoklī  kur dzīvo maz cilvēku un kur ikdienā 
nepieciešams mazāk pārtikas. 

Funkcijas

zesēšana ar ventilatoru

Ātrā dzesēšana

Brīvdienu režīms

 apgaismojums

Skārienjutīga vadība

a ēju durvju brīdinājums

Temperat ras izmai u brīdinājums

Piederumi 
 pielāgojami plaukti.
 dārzeņu nodalījums.
 olu nodalījums.
 ledus ku iciņu paplāte.
 ledus skrāpis.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .

Patēriņš   k h gadā.
Trokšņa līmenis   d  .

avienojuma vads ietilpst komplektā.

Tilpums:  litri.

Parametri
P z cm.

Ledusskapji un saldētavasLedusskapji un saldētavas

rī d u r ī ā tukšs ledusskapis tiek turēts ciet  lai tajā neveidotos 
nepatīkamos aromāts.

trā sa d a a palīdz strauji pazemināt temperatūru  lai sagla ātu 
pārtikas produktu svaigumu un vērtīgās uzturvielas  pat saldējot lielu 
daudzumu produktu.

trās d s a as slēdzis noder  lai ātri atdzesētu pārtiku un 
dzērienus. ī unkcija ir īpaši noderīga pēc lieliem pārtikas pirkumiem.

pdar  u  kuras a  r d a  p rkstu sp du  tāpēc 
nerūsējošā tērauda virsma vienmēr izskatās tīra. 

izmirsti par ledusskapja atkausēšanu un ledus skrāpēšanu  e īms  
kas novērš sasalšanu  automātiski regulē mitruma līmeni un neļauj 
ledusskapī veidoties ledum un sarmai.

ktivizējot pud u d s a as r ī u  dzesēšanas laikam eidzo-
ties  ir ieslēdzas skaņas signāls. paši piemērots tad  ja vēlies audīt 
dzērienu no vēsas stikla pudeles vai atdzesēt ēdienu.

Ie ūvēts d s a as t at rs nodrošina vēsā gaisa apmaiņu un 
uztur vienmērīgu gaisa temperatūru visā ledusskapī. Tas ļauj lietderīgi 
izmantot visu vietu ledusskapī  jo je kura veida ēdienu var gla āt 
je kurā plauktā.

r skār jutī u adī a pa  ir viegli izvēlēties vajadzīgo re īmu 
un temperatūru. Tas īpaši noder  atdzesējot desertu  saldējot svaigus 
dārzeņus vai dodoties ceļojumā.

Vairāk par unkcijām uzzināsi . lpp.

tas u k jas

L dusskapju u  sa d ta u u k jas
v i ussk i

FÖRKYLD 
ie ūvējams ledusskapis ar 
saldētavu

329 €
203.421.73

Vidēja izmēra ledusskapis ar saldētavu un 
pielāgojamiem plauktiem  lai ledusskapi varētu 
iekārtot pēc vajadzī as. 

Funkcijas

zesēšana ar ventilatoru

Ātrā dzesēšana

Brīvdienu režīms

 apgaismojums

Skārienjutīga vadība

a ēju durvju brīdinājums

Temperat ras izmai u brīdinājums

Piederumi 
 pielāgojami plaukti.
 dārzeņu nodalījumi.
 olu nodalījums.
 pudeļu plaukts.
 ledus ku iciņu paplāte.
 ledus skrāpis.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .

Patēriņš   k h gadā.
Trokšņa līmenis   d  .

avienojuma vads ietilpst komplektā.

Tilpums:  litri.

Parametri
P z cm.



A++ A++ A++ A++ISANDE 
ie ūvējams ledusskapis ar 
saldētavu  

749 €
503.778.11

Ietilpīgs un energoe ektīvs ledusskapis ar 
automātisko atkausēšanu un atjautīgiem pārtikas 
gla āšanas risinājumiem  lai pārtika ilgāk ūtu 
svaiga.

Funkcijas

zesēšana ar ventilatoru

trā dzesēšana

rīvdienu re īms

izsardz. pret sasalšanu autom. atkausēšana

trā sasaldēšana

Pudeļu dzesēšana

L  apgaismojums

kārienjutīga vadī a

Vaļēju durvju rīdinājums

Temperatūras izmaiņu rīdinājums

Piederumi 
 pielāgojami plaukti.
 dārzeņu nodalījumi.
 olu nodalījums.
 pudeļu plaukts.
 saldētavas atvilktnes.
 ledus ku iciņu paplāte.
 aukstuma pakas.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .

Patēriņš   k h gadā.
Trokšņa līmenis   d  .

avienojuma vads ietilpst komplektā.

Tilpums: litri.

Parametri
P z cm.

A++

Ledusskapji un saldētavasLedusskapji un saldētavas

FROSTIG 
ie ūvējams ledusskapis

649 €
. .

Ietilpīgs un energoe ektīvs ledusskapis ar 
skārienjutīgu vadī as paneli un automātisko 
atkausēšanu. Var kom inēt ar  saldētavu.

Funkcijas

zesēšana ar ventilatoru

trā dzesēšana

rīvdienu re īms

L  apgaismojums

kārienjutīga vadī a

Vaļēju durvju rīdinājums

Temperatūras izmaiņu rīdinājums

Piederumi 
 pielāgojami plaukti.
 dārzeņu nodalījums.
 olu nodalījums.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .

Patēriņš   k h gadā.
Trokšņa līmenis   d  .

avienojuma vads ietilpst komplektā.

Tilpums: litru.

Parametri

P z cm.

DJUPFRYSA 
ie ūvējama saldētava

279 €
. .

eliela un energoe ektīva saldētava ar 
caurspīdīgām atvilktnēm  lai saldētavas saturs ūtu 
pārskatāmāks. Var kom inēt ar V L  ledusskapi.

Funkcijas

izsardz. pret sasalšanu autom. atkausēšana

trā sasaldēšana

Pudeļu dzesēšana

L  apgaismojums

kārienjutīga vadī a

Vaļēju durvju rīdinājums

Temperatūras izmaiņu rīdinājums

Piederumi 
 saldētavas atvilktnes.
 ledus paplāte.
 ledus skrāpis.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .

Patēriņš   k h gadā.
Trokšņa līmenis   d  .

avienojuma vads ietilpst komplektā.

Tilpums: litri.

Parametri

P z cm.

Vairāk par unkcijām uzzināsi . lpp.Vairāk par unkcijām uzzināsi . lpp.

FRYSA 
ie ūvējama saldētava

749 €
. .

Ietilpīga un energoe ektīva saldētava ar 
skārienjutīgu vadī as paneli un automātisko 
atkausēšānu. Var kom inēt ar TIG ledusskapi. 

Funkcijas

izsardz. pret sasalšanu autom. atkausēšana

trā sasaldēšana

Pudeļu dzesēšana

L  apgaismojums

kārienjutīga vadī a

Vaļēju durvju rīdinājums

Temperatūras izmaiņu rīdinājums

Piederumi 
 saldētavas atvilktne.
 atvā ami vāki saldētavai.
 ledus ku iciņu paplāte.
 aukstuma pakas.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .

Patēriņš   k h gadā.
Trokšņa līmenis   d  .

avienojuma vads ietilpst komplektā.

Tilpums: litri.

Parametri

P z cm.

RÅKALL 
ie ūvējams ledusskapis ar 
saldētavu

329 €
. .

Ledusskapis ar saldētavu  pielāgojamiem plauktiem 
un pudeļu turētāju  lai ledusskapja iekšpusi varētu 
iekārtot pēc vajadzī as. 

Funkcijas

zesēšana ar ventilatoru

trā dzesēšana

rīvdienu re īms

izsardz. pret sasalšanu autom. atkausēšana

trā sasaldēšana

Pudeļu dzesēšana

L  apgaismojums

kārienjutīga vadī a

Vaļēju durvju rīdinājums

Temperatūras izmaiņu rīdinājums

Piederumi 
 pielāgojami plaukti.
 dārzeņu nodalījums.
 olu nodalījums.
 saldētavas atvilktnes.
 ledus ku iciņu paplāte.
 ledus skrāpis.
 aukstuma paka.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .

Patēriņš   k h gadā.
Trokšņa līmenis   d  .

avienojuma vads ietilpst komplektā.

Tilpums: litri.

Parametri
P z cm.

TINAD 
ie ūvējams ledusskapis ar 
saldētavu

519 €
. .

Ledusskapis ar saldētavu  pielāgojamiem plauktiem 
un pudeļu turētāju  lai ledusskapja iekšpusi varētu 
iekārtot pēc vajadzī as. 

Funkcijas

zesēšana ar ventilatoru

trā dzesēšana

rīvdienu re īms

izsardz. pret sasalšanu autom. atkausēšana

trā sasaldēšana

Pudeļu dzesēšana

L  apgaismojums

kārienjutīga vadī a

Vaļēju durvju rīdinājums

Temperatūras izmaiņu rīdinājums

Piederumi 
 pielāgojami plaukti.
 dārzeņu nodalījums.
 olu nodalījums.
 pudeļu plaukts.
 saldētavas atvilktnes.
 ledus ku iciņu paplāte.
 ledus skrāpis.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .

Patēriņš   k h gadā.
Trokšņa līmenis   d  .

avienojuma vads ietilpst komplektā.

Tilpums: litri.

Parametri
P z cm.

ja  dusskapj ja as sa d ta as ja  dusskapj  ar sa d ta ā

+A



L dusskapj  ar sa d ta u t a a   dar a rs as

A++ A++

Ledusskapji un saldētavasLedusskapji un saldētavas

KÖLDGRADER 
ie ūvējamis ledusskapis ar 
saldētavu  

749 €
003.660.56

Ietilpīgs ledusskapis ar automātisko atkausēšanu un 
atjautīgiem pārtikas gla āšanas risinājumiem  lai 
pārtika ilgāk ūtu svaiga.

u k jas

zesēšana ar ventilatoru

trā dzesēšana

rīvdienu re īms

izsardz. pret sasalšanu autom. atkausēšana

trā sasaldēšana

Pudeļu dzesēšana

L  apgaismojums

kārienjutīga vadī a

Vaļēju durvju rīdinājums

Temperatūras izmaiņu rīdinājums

d ru  
 pielāgojami plaukti.
 dārzeņu nodalījumi.
 olu nodalījums.
 saldētavas atvilktnes.
 ledus ku iciņu paplāte.
 aukstuma pakas.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .

Patēriņš   k h gadā.
Trokšņa līmenis   d  .
Connection ca le  included.

Tilpums  litri.

ara tr
P z cm.

Vairāk par unkcijām uzzināsi . lpp.Vairāk par unkcijām uzzināsi . lpp.

HUTTRA 
ie ūvējams ledusskapis  
ar saldētavu

329 €
alts. . .

eliels ledusskapis ar saldētavu  kas īpaši piemērots 
nelielai virtuvei. 

u k jas

zesēšana ar ventilatoru

trā dzesēšana

rīvdienu re īms

L  apgaismojums

kārienjutīga vadī a

Vaļēju durvju rīdinājums

Temperatūras izmaiņu rīdinājums

d ru  
 pielāgojami plaukti.
 dārzeņu nodalījumi.
 olu nodalījums.
 ledus ku iciņu paplāte.
 ledus skrāpis.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .

Patēriņš   k h gadā.
Trokšņa līmenis   d  .

avienojuma vads ietilpst komplektā.

pu s  litri.

ara tr
P z cm.

KALLNAT 
ie ūvējams ledusskapis

329 €
alts. . .

Praktisks ledusskapis nelielai virtuvei. Ledusskapim 
pietiek vietas zem dar a virsmas. 

u k jas

zesēšana ar ventilatoru

trā dzesēšana

rīvdienu re īms

L  apgaismojums

kārienjutīga vadī a

Vaļēju durvju rīdinājums

Temperatūras izmaiņu rīdinājums

d ru  
 pielāgojami plaukti.
 dārzeņu nodalījumi.
 olu nodalījums.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .

Patēriņš   k h gadā.
Trokšņa līmenis   d  .

avienojuma vads ietilpst komplektā.

pu s  litri.

ara tr
P z cm.

GENOMFRYSA 
ie ūvējama saldētava

299 €
alta. . .

eliela un praktiska saldētava  kas īpaši piemērota 
nelielai virtuvei vai kā papildu saldētava. 

u k jas

zesēšana ar ventilatoru

trā dzesēšana

rīvdienu re īms

L  apgaismojums

kārienjutīga vadī a

Vaļēju durvju rīdinājums
Temperatūras izmaiņu 

rīdinājums

d ru  
 saldētavas atvilktnes.
 ledus ku iciņu paplāte.
 ledus skrāpis.
 aukstuma paka.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .

Patēriņš   k h gadā.
Trokšņa līmenis   d  .

zesētājviela  a.

pu s  litri.

ara tr
P z cm.

L dusskapj  ar sa d ta u t a a  
 dar a rs asja  dusskapj  ar sa d ta ā rī  stā  dusskapj

LAGAN 
ledusskapis ar saldētavu

189 €
alts. . .

im rīvi stāvošajam ledusskapim ir saldētavas 
nodalījums un visas galvenās unkcijas. elielā 
izmēra dēļ tas ir īpaši piemērots nelielai virtuvei. 
Pielāgojami plaukti  lai ledusskapi varētu iekārtot 
pēc vajadzī as.

u k jas

zesēšana ar ventilatoru

trā dzesēšana

rīvdienu re īms

 L  apgaismojums

kārienjutīga vadī a

Vaļēju durvju rīdinājums

Temperatūras izmaiņu rīdinājums
pdare  uz kuras nav redzami 

pirkstu nospiedumi

d ru  
 pielāgojami plaukti.
 dārzeņu nodalījums.
 ledus skrāpis.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .

Patēriņš   k h gadā.
Trokšņa līmenis   d  .

avienojuma vads ietilpst komplektā.

pu s  litri.

ara tr
P z cm.

TILLREDA 
ledusskapis

99 €
alts. . .

azs ledusskapis nelielai virtuvei. Piemērots arī 
lietošanai rīvdienu mājā  pagra ā  viesu namā  
kopmītnēs vai mini āram. 

u k jas

zesēšana ar ventilatoru

trā dzesēšana

rīvdienu re īms

 L  apgaismojums

kārienjutīga vadī a

Vaļēju durvju rīdinājums

Temperatūras izmaiņu rīdinājums
pdare  uz kuras nav redzami pirkstu 

nospiedumi

d ru  
 stiepļu plaukts.
 atkausēšanas paplāte.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .

Patēriņš   k h gadā
Trokšņa līmenis   d  

avienojuma vads ietilpst komplektā.

pu s  litri.

ara tr
P z cm

A++ +A +A A++



LAGAN 
ledusskapis ar saldētavu

329 €
alts. . .

im rīvi stāvošajam ledusskapim ar saldētavu 
ir visas galvenās unkcijas. Pielāgojami plaukti  
lai ledusskapi varētu iekārtot pēc vajadzī as  un 
caurspīdīgas atvilktnes  lai ledusskapja saturs ūtu 
pārskatāmāks.

Funkcijas

zesēšana ar ventilatoru

trā dzesēšana

rīvdienu re īms
izsardz. pret sasalšanu

autom. atkausēšana
trā sasaldēšana

Pudeļu dzesēšana

L  apgaismojums

kārienjutīga vadī a

Vaļēju durvju rīdinājums
Temperatūras izmaiņu 

rīdinājums
pdare  uz kuras nav redzami 

pirkstu nospiedumi

Piederumi 
 pielāgojami plaukti.
 dārzeņu nodalījumi.
 olu nodalījums.
 saldētavas atvilktnes.
 ledus ku iciņu paplāte.
 ledus skrāpis.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .

Patēriņš   k h gadā.
Trokšņa līmenis   d  .

avienojuma vads ietilpst komplektā.

Tilpums: litri.

Parametri
P z cm.

rī  stā  dusskapj  ar sa d ta u

A+++KYLSLAGEN 
ledusskapis ar saldētavu

659 €
erūsējošais tērauds. . .

is energoe ektīvais ledusskapis ar saldētavu īpaši 
piemērots tiem  kas vēlas ekonomisku risinājumu un 
kas gādā par da u. tjautīgi iekārtots un aprīkots 
ar mūsdienīgām unkcijām  piemēram  automātisko 
atkausēšanu  lai pārtika ilgāk ūtu svaiga.

Funkcijas

zesēšana ar ventilatoru

Ātrā dzesēšana

Brīvdienu režīms
Aizsardz  pret sasalšanu/autom  
atkausēšana
Ātrā sasaldēšana

ude u dzesēšana

 apgaismojums

Skārienjutīga vadība

a ēju durvju brīdinājums

Temperat ras izmai u brīdinājums
Apdare  uz kuras nav redzami pirkstu 
nospiedumi

Piederumi 
 pielāgojami plaukti.
 dārzeņu nodalījums.
 olu nodalījums.
 pudeļu plaukts.
 saldētavas atvilktnes.
 ledus ku iciņu paplāte.
 aukstuma pakas.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .

Patēriņš   k h gadā.
Trokšņa līmenis   d  .

avienojuma vads ietilpst komplektā.

Tilpums: litri.

Parametri
P z cm.

KYLIG 
ledusskapis ar saldētavu 

469 €
erūsējošais tērauds. . .

im ledusskapim ar saldētavu ir vairākas atjautīgas 
unkcijas  piemēram  automātiskā atkausēšana 

un pārdomāts iekārtojums  lai pārtika ilgāk ūtu 
svaiga.

Funkcijas

zesēšana ar ventilatoru

Ātrā dzesēšana

Brīvdienu režīms
Aizsardz  pret sasalšanu/autom  
atkausēšana
Ātrā sasaldēšana

ude u dzesēšana

 apgaismojums

Skārienjutīga vadība

a ēju durvju brīdinājums

Temperat ras izmai u brīdinājums
Apdare  uz kuras nav redzami pirkstu 
nospiedumi

Piederumi 
 pielāgojami plaukti.
 dārzeņu nodalījumi.
 olu nodalījums.
 pudeļu plaukts.
 saldētavas atvilktnes.
 ledus ku iciņu paplāte.
 aukstuma pakas.

skā r ā ja
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .

Patēriņš   k h gadā.
Trokšņa līmenis   d  .

avienojuma vads ietilpst komplektā.

Tilpums: litri.

Parametri
P z cm.

KYLSLAGEN 
ledusskapis ar saldētavu

  
erūsējošais tērauds. 

. .

659 €

A+++A

Ledusskapji un saldētavas

Vairāk par unkcijām uzzināsi . lpp.



Ilgtspēja
tlaidies dīvānā  atpūties un taupi ūdeni  Tu jau gatavoji maltīti  traukus 

lai mazgā trauku mazgājamā mašīna  kamēr tu atpūties vai dari je ko citu 
tīkamāku par trauku mazgāšanu. Lietojot trauku mazgājamo mašīnu  var 
ietaupīt vairāk ūdens  nekā mazgājot traukus ar rokām. Tā palīdz ietaupīt 
laiku un naudu un dzīvot at ilstoši ilgtspējas principiem.

Trokšņa līmeņi
adzīves tehnikas trokšņa līmeni mēra 

deci elos d . īs ierīces ir pār audītas  
lai noteiktu un izmērītu to radītā trokšņa 
līmeni. Trauku mazgājamās pašīnas 
radīto trokšņa līmeni var ietekmēt ierīces 
dar ī as re īms un uzstādīšanas veids. 

Trokšņa līmenis d  ir norādīts ierīces 
tehnisko parametru sarakstā. alīdzini 
deci elu līmeni un izvelies savā virtuvē 
piemērotāko trauku mazgājamo mašīnu.

rauku a āja ās 
a ī as

azgājot traukus ar rokām  parasti patērē līdz pat trīs reizēm vairāk ūdens  nekā lietojot 
trauku mazgājamo mašīnu  kas palīdz taupīt ne tikai ūdeni  et arī elektroener iju. 
Ie ūvējamām trauku mazgājamām mašīnām var piemontēt durvis pēc tavas izvēles  
lai tās piestāvētu pārējai virtuves iekārtai. Tās ir ietilpīgas  tajās var vienlaikus mazgāt 
daudz trauku  un tās aprīkotas ar speci skām unkcijām  piemēram  durvju automātisku 
atvēršanu  pēc mazgāšanas re īma eigām durvis atveras un stāv pavērtas  lai trauki 
ātrāk iz ūtu. Visām I  trauku mazgājamām mašīnām energoe ektivitātes klase ir no 

 līdz  tāpēc tās palīdz ietaupīt naudu un ievērot ilgtspējīgus sadzīves principus.

as jāņem vērā  iegādājoties trauku mazgājamo mašīnu

01 02

Cik rīvas vietas ir tavā virtuvē  Cik 
cilvēku ir tavā imenē  Piedāvājumā ir 
trauku mazgājamas mašīnas da ādos 
izmēros un ar da ādu ietilpī u.

Vai tev nepieciešamās kādas speci skas 
unkcijas  Var ūt nepieciešami trīs 

līmeņi  lai vienlaikus varētu mazgāt vairāk 
trauku

504030 6 0<dB

Padomi 
Vai zināji  ka visas I  trauku mazgājamās mašīnas 
ir ie ūvējamas  Tām var piemontēt durvis pēc tavas 
izvēles  lai tās piestāvētu pārējai virtuves iekārtai un 
lai virtuvē veidotu vienotu stilu.

Vai zināji, ka traukus var iz āvēt ātrāk  lietojot mazāk 
elektroener ijas  Tāpēc ir radīta automātiskā durvju 
atvēršanas unkcija uto pen . Pēc mazgāšanas 
re īma eigām trauku mazgājamās mašīnas durvis 
automātiski atveras  lai trauki ātrāk iz ūtu. tjautīgs 
izgudrojums.

IKEA pārdod tikai uzticamu 
sadzīves tehniku, kas godam 
kalpos gadiem ilgi. Garantijas 
termiņš ir 5 gadi, izņemot 
TILLREDA un LAGAN.



Trauku mazgājamās mašīnasTrauku mazgājamās mašīnas

Trauku mazgājamās mašīnas pieejamas da ād s r s   vai cm 
platas un ar  vai  plauktiem.

Izmantojot at ktā starta unkciju  var iestatīt vēlamo trauku 
mazgājamās mašīnas dar ī as laiku  no  līdz stundām.

Visas I  trauku mazgājamās mašīnas ir p ī  ja as  lai 
durvis varētu pieskaņot pārējai virtuves iekārtai.

ar ī as a ka a s as s ā s u  rīdas norāda laiku  kas atlicis līdz 
mazgāšanas cikla eigām. 

ā ja  r  lai varētu mazgāt da ādu izmēru glāzes un š īvjus.
L  ap a s ju s izgaismo trauku mazgājamās mašīnas iekšpusi  
lai traukus ūtu vieglāk ielikt un izņemt.

I  trauku mazgājamās mašīnas auj taupīt ktr r ju  jo ar 
nelielu daudzumu ūdens var nevainojami nomazgāt daudz trauku.

ar ī as a s as s ā s u  rīdas ir izgaismots trauku mazgājamās 
mašīnas dar ī as laikā.

ī tas pr k r ī as

rauku a āja ās a ī as u k jas

īkst  p ast asas at a st  u  pārd āt  tur tāj  notur glāzes vietā 
un samazina saplēšanas risku. Galda piederumi speciālajā nodalījumā 
stāv vertikāli  tāpēc tos var la āk nomazgāt un ir vieglāk izņemt.

Pēc mazgāšanas re īma eigām durvis aut āt sk  at ras un stāv 
pavērtas  lai trauki ātrāk iz ūtu.

S S S AUTO)
Piemērots visu veidu traukiem  galda piederumiem  
katliem un pannām.

S  S NORMAL WASH  
Piemērots vidēji netīriem traukiem un galda pieder-
umiem.

S S S ECO WASH  
Ilgtspējīgāks re īms  kas ļauj ietaupīt ūdeni. 
Piemērots vidēji netīriem traukiem un galda 
piederumiem.

S S NIGHT WASH  
paši kluss re īms  kas ir noderīgs atvērtā plānojuma 

mājoklī vai gadījumā  ja trauku mazgājamā mašīna 
atrodas tuvu ēdamzonai. Vidēji netīriem traukiem 
un galda piederumiem.

  RAPID WASH  
Piemērots gadījumiem  kad trauki jāmazgā steigā 
vai tad  ja ir daudz trauku. esen lietotiem traukiem 
un galda piederumiem.

 L  S WINEGLASS WASH) 
Piemērots vidēji netīriem  smalkiem traukiem un 
glāzēm.

S S S INTENSIVE WASH  
Piemērots ļoti netīriem visu veidu traukiem  galda 
piederumiem  katliem un pannām.

 PRE WASH) 
Pirmā mazgāšanas reize ļoti netīriem traukiem.

L   DRY PLUS)
Pēdējā skalošana augstākā temperatūrā un ilgāka 
āvēšana  lai trauki la āk iz ūtu.

L   EXTRA HYGIENE)
Pēdējā skalošanā vismaz desmit minūtes traukus 
mazgājot C  tie ir higiēniskāki un dezin cēti.

L   SAVE TIME)
Par apmēram  īsāks mazgāšanas laiks atkarī ā 
no izvēlētā re īma.

S   
SAVE ENERGY  

azāks ūdens un elektroener ijas patēriņš.

S   INTENSIVE ZONE  
Intensīvs mazgāšanas re īms apakšējā nodalījumā 
ļoti netīriem traukiem.



A+A +A+A

Trauku mazgājamās mašīnas

d  

MEDELSTOR A+
Ietilpī a   
9 trauku komplekti

LAGAN A+
Ietilpī a   
13 trauku komplektu

RENGÖRA A+
Ietilpī a   
13 trauku komplektu

SKINANDE A++
Ietilpī a   
13 trauku komplektu

RENODLAD A+++
Ietilpī a   
13 trauku komplektu

HYGIENISK A+++
Ietilpī a   
15 trauku komplektu

LS  
ie ūvējama trauku mazgājamā mašīna 

9 
203.857.99

ompakta trauku mazgājamā mašīna ar vairākām unkcijām  kas atvieglos 
dar ošanos virtuvē. paši piemērota nelielā virtuvē.

u k jas

kaņas signāls
ar ī as gaismas signāls uz grīdas
ar ī as laika gaismas signāls uz grīdas
egulējams augšējais nodalījums
tliktais starts līdz  stundām
tliktais starts uz   vai  stundām
dens padeves apturēšanas sistēma

Iekšējais L  apgaismojums
utomātiskā durvju atvēršana

Izvelkams galda piederumu nodalījums

ī

utomātiskais re īms Auto)
tandarta re īms Normal wash) 
konomiskais re īms Eco wash)

Intensīvais re īms Intensive wash) 
trā mazgāšana Rapid wash)

Vīna glā u re īms Wineglass wash)
Priekšmazgāšana Pre wash)

akts re īms Night wash)

tas pr k r ī as

Ilgā āvēšana DryPlus)
La āka higiēna ExtraHygiene)
Laika taupī a Save time)

ner ijas taupī a Save energy)
Intensīvā zona Intensive zone)

skā r ā ja 
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
lektroener ijas patēriņš   k h gadā.
lektroener ijas patēriņš   k h standarta ciklā  ekonomiskajā re īmā.
dens patēriņš   litri standarta ciklā  ekonomiskajā re īmā.

Trokšņa līmenis   d  .

stādī a a 
Uzstādīšana jāveic kvali cētam speciālistam.

avienojuma vads ietilpst komplektā.

Ietilpī a   trauku komplekti.

ara tr
P z cm.

L  
ie ūvējama trauku mazgājamā mašīna 

9 
. .

Uzticama trauku mazgājamā mašīna ar visām galvenajām unkcijām.

u k jas

kaņas signāls
ar ī as gaismas signāls uz grīdas
ar ī as laika gaismas signāls uz grīdas
egulējams augšējais nodalījums
tliktais starts līdz  stundām
tliktais starts   vai  stundām
dens padeves apturēšanas sistēma

Iekšējais L  apgaismojums
utomātiskā durvju atvēršana

Izvelkams galda piederumu nodalījums

ī

utomātiskais re īms Auto) 
tandarta re īms Normal wash) 
konomiskais re īms Eco wash)

Intensīvais re īms Intensive wash) 
trā mazgāšana Rapid wash)

Vīna glā u re īms Wineglass wash)
Priekšmazgāšana Pre wash)

akts re īms Night wash)

tas pr k r ī as

Ilgā āvēšana DryPlus)
La āka higiēna ExtraHygiene)
Laika taupī a Save time)

ner ijas taupī a Save energy)
Intensīvā zona Intensive zone)

skā r ā ja 
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
lektroener ijas patēriņš   k h gadā.
lektroener ijas patēriņš   k h standarta ciklā  ekonomiskajā re īmā.
dens patēriņš   litru standarta ciklā  ekonomiskajā re īmā.

Trokšņa līmenis   d  .

stādī a a 
Uzstādīšana jāveic kvali cētam speciālistam.

avienojuma vads ietilpst komplektā.

Ietilpī a   trauku komplektu.

ara tr
P z cm.

d ru

ja as trauku a āja ās a ī as

Trauku mazgājamās mašīnasTrauku mazgājamās mašīnas

 
ie ūvējama trauku mazgājamā mašīna 

49 
. .

izmirsti uz visiem laikiem par lielo makaronu ļodu vai augsto glā u 
mazgāšanu ar rokām. ugšējā nodalījuma augstumu var mainīt  lai pielāgotu 
to trauku veidam un izmēram.

u k jas

kaņas signāls
ar ī as gaismas signāls uz grīdas
ar ī as laika gaismas signāls uz grīdas
egulējams augšējais nodalījums
tliktais starts līdz  stundām
tliktais starts   vai  stundām
dens padeves apturēšanas sistēma

Iekšējais L  apgaismojums
utomātiskā durvju atvēršana

Izvelkams galda piederumu nodalījums

ī

utomātiskais re īms Auto) 
tandarta re īms Normal wash) 
konomiskais re īms Eco wash)

Intensīvais re īms Intensive wash) 
trā mazgāšana Rapid wash)

Vīna glā u re īms Wineglass wash)

Priekšmazgāšana Pre wash)

akts re īms Night wash)

tas pr k r ī as

Ilgā āvēšana DryPlus)
La āka higiēna ExtraHygiene)
Laika taupī a Save time)

ner ijas taupī a Save energy)
Intensīvā zona Intensive zone)

skā r ā ja 
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
lektroener ijas patēriņš   k h gadā.
lektroener ijas patēriņš   k h standarta ciklā  ekonomiskajā re īmā.
dens patēriņš   litru standarta ciklā  ekonomiskajā re īmā.

Trokšņa līmenis   d .

stādī a a 
Uzstādīšana jāveic kvali cētam speciālistam.

avienojuma vads ietilpst komplektā.

Ietilpī a   trauku komplektu.

ara tr
P z cm.

L  sa ju a s d  
pr k pa  

r V GLIG sliedēm trauku 
mazgājamai mašīnai var pielikt 
durvis  pieskaņojot tās virtuves 
iekārtas asādēm.

. . 000 

Vairāk par unkcijām uzzināsi . lpp.Vairāk par unkcijām uzzināsi . lpp.



SKINANDE 
ie ūvējama trauku mazgājamā mašīna 

429 €
003.858.37

r šo elektroener iju un ūdeni taupošo trauku mazgājamo mašīnu  ietaupīsi 
gan naudu  gan laiku. a ādas unkcijas un da ādi trauku mazgāšanas re īmi.

Funkcijas

kaņas signāls
ar ī as gaismas signāls uz grīdas
ar ī as laika gaismas signāls uz grīdas
egulējams augšējais nodalījums
tliktais starts līdz  stundām
tliktais starts   vai  stundām
dens padeves apturēšanas sistēma

Iekšējais L  apgaismojums
utomātiskā durvju atvēršana

Izvelkams galda piederumu nodalījums

ī

utomātiskais re īms Auto  
tandarta re īms Normal wash  
konomiskais re īms Eco wash)

Intensīvais re īms Intensive wash  
trā mazgāšana Rapid wash)

Vīna glā u re īms Wineglass wash)
Priekšmazgāšana Pre wash)

akts re īms Night wash)

tas pr k r ī as 

Ilgā āvēšana DryPlus)
La āka higiēna ExtraHygiene)
Laika taupī a Save time)

ner ijas taupī a Save energy)
Intensīvā zona Intensive zone)

skā r ā ja 
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
lektroener ijas patēriņš   k h gadā.
lektroener ijas patēriņš   k h standarta ciklā  ekonomiskajā re īmā.
dens patēriņš   litri standarta ciklā  ekonomiskajā re īmā.

Trokšņa līmenis   d  .

stādī a a 
Uzstādīšana jāveic kvali cētam speciālistam.

avienojuma vads ietilpst komplektā.

Ietilpī a   trauku komplektu.

ara tr
P z cm.

RENODLAD 
ie ūvējama trauku mazgājamā mašīna

519 €
. .

ai trauku mazgājamai mašīnai ir visas galvenās unkcijas  un tā ļauj ietaupīt 
gan elektroener iju  gan ūdeni. Tā dar ojas klusi.

Funkcijas

kaņas signāls
ar ī as gaismas signāls uz grīdas
ar ī as laika gaismas signāls uz grīdas
egulējams augšējais nodalījums
tliktais starts līdz  stundām
tliktais starts   vai  stundām
dens padeves apturēšanas sistēma

Iekšējais L  apgaismojums
utomātiskā durvju atvēršana

Izvelkams galda piederumu nodalījums

ī

utomātiskais re īms Auto  
tandarta re īms Normal wash  
konomiskais re īms Eco wash)

Intensīvais re īms Intensive wash  
trā mazgāšana Rapid wash)

Vīna glā u re īms Wineglass wash)
Priekšmazgāšana Pre wash)

akts re īms Night wash d

tas pr k r ī as 

Ilgā āvēšana DryPlus)
La āka higiēna ExtraHygiene)
Laika taupī a Save time)

ner ijas taupī a Save energy)
Intensīvā zona Intensive zone)

skā r ā ja 
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
lektroener ijas patēriņš   k h gadā.
lektroener ijas patēriņš   k h standarta ciklā  ekonomiskajā re īmā.
dens patēriņš  .  litri standarta ciklā  ekonomiskajā re īmā.

Trokšņa līmenis   d  .

stādī a a 
Uzstādīšana jāveic kvali cētam speciālistam

avienojuma vads ietilpst komplektā.

Ietilpī a   trauku komplektu.

ara tr
P z cm.

HYGIENISK 
ie ūvējama trauku mazgājamā mašīna

659 €
. .

Ietilpīga un energoe ektīva trauku mazgājamā mašīna ar daudzām unkcijām  
lai atvieglotu tavu ikdienu. Tā dar ojas klusi.

Funkcijas

kaņas signāls
ar ī as gaismas signāls uz grīdas
ar ī as laika gaismas signāls uz grīdas
egulējams augšējais nodalījums
tliktais starts līdz  stundām
tliktais starts   vai  stundām
dens padeves apturēšanas sistēma

Iekšējais L  apgaismojums
utomātiskā durvju atvēršana

Izvelkams galda piederumu nodalījums

ī

utomātiskais re īms Auto  
tandarta re īms Normal wash  
konomiskais re īms Eco wash)

Intensīvais re īms Intensive wash  
trā mazgāšana Rapid wash)

Vīna glā u re īms Wineglass wash)
Priekšmazgāšana Pre wash)

akts re īms Night wash  d

tas pr k r ī as 

Ilgā āvēšana DryPlus)
La āka higiēna ExtraHygiene)
Laika taupī a Save time)

ner ijas taupī a Save energy)
Intensīvā zona Intensive zone)

skā r ā ja 
nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
lektroener ijas patēriņš   k h gadā.
lektroener ijas patēriņš   k h standarta ciklā  ekonomiskajā re īmā.
dens patēriņš   litru standarta ciklā  ekonomiskajā re īmā.

Trokšņa līmenis   d  .

stādī a a 
Uzstādīšana jāveic kvali cētam speciālistam

avienojuma vads ietilpst komplektā.

Ietilpī a   trauku komplektu.

ara tr
P z cm.

Vairāk par unkcijām uzzināsi . lpp.Vairāk par unkcijām uzzināsi . lpp.

ja as trauku a āja ās a ī as

Trauku mazgājamās mašīnasTrauku mazgājamās mašīnas

A++ A A



TVÄTTAD 
ie ūvējama veļas mazgājamā mašīna

549 €
704.334.44

Ietilpīgā veļas mazgājamā mašīna pielāgo ūdens 
daudzumu un mazgāšanas laiku veļas daudzumam. Tvaika 
re īms un citi re īmi nodrošina īpaši la u rezultātu. 

Funkcijas

 audz re īmu  piemēram  mazgāšana ar rokām  
kokvilnas mazgāšana ekonomiskajā re īmā  smalku 
audumu mazgāšana  ūdens noliešana  skalošana  
centri ūga un citi re īmi.

 paši mazgāšanas re īmi  piemēram  vilnas mazgāšana 
je  mazgāšana ar rokām  mazgāšana ar tvaiku un d insa 
mazgāšana.

 Veļas daudzumam pielāgots ūdens daudzums un 
mazgāšanas laiks  lai dar ī as laikā ietaupītu pēc 
iespējas vairāk elektroener ijas.

 Tvaika re īms ātri un saudzīgi atsvaidzina veļu  izlīdzinot 
krokojumus un locījumu vietas.

 peciālas ormas trumulis nevainojamam rezultātam  
saudzīgai mazgāšanai un tam  lai veļa nemainītu ormu.

 Putu daudzuma noteikšanas sistēma automātiski iestata 
papildu skalošanas ciklus  ja veļas mazgājamā mašīna 
ieliets vai ie ērts pārāk daudz veļas mazgājamā līdzekļa.

 Ie ūvējama veļas mazgājamā mašīna  ko var paslēpt aiz 
skapīša durvīm  sagla ājot vienotu stilu.

skā r ā ja

nergoe ektivitātes klase   no  līdz .
ptuvenais elektroener ijas patēriņš gadā   k h.
ptuvenais ūdens patēriņš gadā   litri.

Iespēja samazināt centri ūgas apgriezienu skaitu  
ez centri ūgas vai ar   vai  centri ūgas 

apgriezieniem rpm .

stādī a a 
Uzstādīšana jāveic kvali cētam speciālistam.

t pī a
aksimālā noslodze   kg. 

ara tr
P z  cm

as a āja ā 
a ī a

Izvēloties I  veļas mazgājamo mašīnu  tu iegūsti arī pārliecī u  ka tavs mīļākais 
ap ēr s  arī tas  kas izgatavots no īpaši smalka auduma  tiks saudzīgi aprūpēts. rtas 
unkcijas un moderni re īmi atvieglos veļas mazgāšanu. Pieliekot ierīcei durvis  to var 

paslēpt  sagla ājot vienotu interjeru. 

ja a as a āja ā a ī a

Padomi 
Vai zināji  ka šī veļas mazgājamā mašīna jūt  
cik veļas ielikts mazgāšanas nodalījumā  
Tā pielāgo nepieciešamā ūdens daudzumu 
un veļas mazgāšanas ilgumu  lai veļas 
mazgāšanas laikā ietaupītu pēc iespējas 
vairāk elektroener ijas.

A+++

IKEA pārdod tikai uzticamu 
sadzīves tehniku, kas godam 
kalpos gadiem ilgi. Garantijas 
termiņš ir 5 gadi, izņemot 
TILLREDA un LAGAN.



Garantija Pakalpojumi

rokturi  karkass vai tā daļas. Izņemot gadījumus  kad var pierādīt  ka 
šo ojājumu cēlonis ir ra ošanas de ekts   gadījumi  kad tehniskās 
apkopes dar inieks nav konstatējis ojājumu   remonts  ko veic 
kāds  kas nav mūsu pilnvarots apkopes uzņēmuma dar inieks un vai 
pilnvarotā apkopes uzņēmuma sadar ī as partneris  vai  ja remontā 
izmantotās detaļas nav ori inālas   remonts  kas nepieciešams 
nepareizas uzstādīšanas rezultātā   ja sadzīves tehnika nav lietota 
mājsaimniecī as nolūkā  et  piemēram  pro esionālā nolūkā   

ojājumi  kas radušies transportēšanas rezultātā. a ierīci mājās 
vai citur ved pircējs  I  neat ild par ojājumiem  kas var rasties 
transportēšanas rezultātā. Tomēr gadījumā  ja ierīci piegādā I  
un ja šīs piegādes laikā ierīcei radušies ojājumi  tos atlīdzinās I  
tomēr ne šīs garantijas ietveros . Iesniedzot garantijas pieteikumu 

attiecī ā uz pēdējo  iepriekš minēto noteikumu  pircējam ir jāsazinās 
ar I  lientu apkalpošanas nodaļu   maksa par I  sadzīves 
tehnikas pirmo uzstādīšanu. ie iero e ojumi neattiecas uz pareizu 
dar u  ko veic kvali cēts speciālists  izmantojot I  ori inālās 
detaļas  lai pielāgotu sadzīves tehniku tehniskajām drošī as prasī ām  
kas ir spēkā citā  dalī valstī.

spār jās t sī as 
Garantija dod tev konkrētas likumiskās tiesī as papildus valsts tiesī u 
aktos noteiktajām pamattiesī ām.

r t r ja  kurā r sp kā  ara t jas t ku  
a sadzīves tehnika ir iegādāta vienā  dalī valstī un pārvesta 

uz citu  dalī valsti  garantijas apkopi veiks at ilstoši garantijas 
noteikumiem  kas ir spēkā valstī  uz kuru ir pārvesta attiecīgā sadzīves 
tehnika. Pienākums nodrošināt garantijas apkopi ir spēkā tikai tad  
ja sadzīves tehnika at ilst un ja tā ir uzstādīta at ilstoši turpmāk 
aprakstītajiem noteikumiem
 ievērota tehniskā speci kācija  kas ir spēkā tajā valstī  kurā ir 

iesniegts garantijas pieprasījums
 ievēroti montā as un uzstādīšanas noteikumi un drošī as 

nosacījumi  kas pievienoti  iegādājoties sadzīves tehniku.

ur rst s p  pa īd ī as p r s sad ī s t kas ād s  
autājumus par I  sadzīves tehniku lūdzam uzdot I  lientu 

apkalpošanas nodaļai  zvanot uz tālruņa numuru   .

ur rst s p  pa īd ī as p  sad ī s t kas ād s  
Lūdzam zvanīt uz garantijas dokumentos norādīto tālruņa numuru. 
Lai varētu pēc iespējas la āk palīdzēt  lūdzam pirms sazināšanās ar 
mums rūpīgi izlasīt sadzīves tehnikas lietošanas instrukciju. Pirms 
zvanīšanas  lūdzam noskaidrot I  sadzīves tehnikas kodu. Preces 

ciparu kods ir norādīts pirkuma ekā un sadzīves tehnikas eti etē.

adzīves tehnikas garantijas noteikumi

     āds r ara t jas t r
Garantijas termiņš ir pieci gadi pēc I  sadzīves 
tehnikas iegādes I  veikalā. L G  un TILL  
sadzīves tehnikas garantijas termiņš ir divi gadi 
pēc preces iegādes rī a. Lai izmantotu garantiju  
ir jāuzrāda pirkuma eka ori ināls. a garantijas 

ietvaros veic garantijas apkopi  attiecīgās sadzīves tehnikas vai jaunās 
detaļas garantijas termiņš netiek pagarināts.

 k  att as ī ara t ja
Garantija attiecas uz sadzīves tehnikas de ektiem  kas radušies 
ra ošanas procesā vai materiāla ojājuma dēļ pēc preces iegādes 
I . ī garantija attiecas tikai uz mājās lietotām precēm. Izņēmuma 
gadījumi aprakstīti sadaļā ādos gadījumos nav spēkā šie garantijas 
noteikumi

 kurā  sad ī s t kas rī  att as  ara t jas 
t ku

Piecu gadu garantija attiecas uz visām I  virtuves sadzīves 
tehnikas ierīcēm  kas paredzētas lietošanai mājās  un tā attiecas uz 
detaļu materiālu un apdares de ektiem. 

 kurā  sad ī s t kas rī  att as  ara t jas 
t ku

Garantijas noteikumi neattiecas uz sadzīves tehnikas ierīcēm  kas 
iegādātas I  pirms . gada . augusta. 
L G  un TILL  sadzīves tehnikai ir divu gadu garantija.

  darīs  a  rstu jāju u
Garantijas apkopes nodrošinātājs pār audīs attiecīgo preci un izvērtēs 

ojājumu at ilstī u garantijas noteikumiem. a ojājumi at ildīs 
garantijas noteikumiem  apkopes nodrošinātājs izvērtēs  vai de ektu 
novērst vai samainīt attiecīgo preci pret tādu pašu vai līdzvērtīgu. 
Garantijas termiņā tas maksās par remontu  detaļām  dar aspēka 
un ceļa izdevumiem  ja attiecīgajai sadzīves tehnikai var piekļūt ez 
īpašiem izdevumiem. ādos gadījumos ir spēkā  pamatnostādnes 

r.  un vietējie tiesī u akti. amainītās detaļas ir I  
īpašums.
a garantijas apkopes nodrošinātājs at ilstīgi garantijas noteikumiem 

la o vai samaina sadzīves tehniku  tas vajadzī as gadījumā ieliek vietā 
vai uzstāda sala oto vai samainīto sadzīves tehniku. ie noteikumi 
ir spēkā tad  ja ierīcei remonta nolūkā var viegli piekļūt. a ierīce ir 
uzstādīta nestandarta virtuves iekārtā  klientam jānodrošina piekļuve 
attiecīgajai ierīcei pirms garantijas apkopes dar inieku ierašanās.

as ks ara t jas apk p
Garantijas apkopi veiks garantijas apkopes nodrošinātājs  izmantojot 
savus resursus vai pilnvarotu pārstāvi.

ād s adīju s a  sp kā  ara t jas t ku
Garantija nav spēkā šādos gadījumos   tīši ojājumi vai ojājumi  
kas radušies neuzmanī as vai lietošanas norādījumu neievērošanas  
nepareizas uzstādīšanas vai tāda ojājuma dēļ  kas radies  pieslēdzot 
ierīci neat ilstošai strāvai  kā arī ojājumi  kas radušies īmiskas 
vai elektro īmiskas reakcijas  rūsas vai korozijas rezultātā  un 
ūdens izraisīti ojājumi  tostarp  et ne tikai tādi  kas radušies 
pārāk kaļ aina ūdens dēļ  un ojājumi  kas radušies anormālu vides 
apstākļu rezultātā   maināmas detaļas  ieskaitot aterijas un lampas  
 ne unkcionālas vai dekoratīvas detaļas  kas neietekmē sadzīves 

tehnikas pareizu dar ī u  ieskaitot skrāpējumus un iespējamas 
krāsas izmaiņas   ojājumi  kas radušies negadījuma rezultātā  ja to 
izraisījis sveš ermenis vai vielas  kā arī ltru  cauruļu vai mazgāšanas 
līdzekļa nodalījuma tīrīšana vai lo ēšana   šādu detaļu ojājumi  
keramiskais stikls  piederumi  trauku vai galda piederumu turētājs  
ūdens ievades vai izvades caurules  līves  lampas un a a ūri  ekrāni  

 āj k a p ā tājs
Izveido savu ideālo T  virtuves iekārtu  saplānojot 
to  vidē  kur katru stūri var izplānot līdz pat milimetra 
precizitātei un uzreiz redzēt  kā mainās virtuves iekārtas 
cena  mainot kādu no sastāvdaļām. kici un pre u sarakstu 
var izdrukāt mājās vai sagla āt I  tīmekļa vietnē un 
atvērt I  veikalā  lai to pār audītu kopā ar kādu no 
pieredzējušajiem dar iniekiem virtuvju nodaļā. 
Vairāk uzzināsi . . .

ā a a
Gan lieliem  gan maziem projektiem precizitāte ir vēl 
svarīgāka par la u ideju. Plānojot iekārtojumu  atvēli 
laiku sarunai ar mūsu pieredzējušajiem konsultantiem  lai 
pārrunātu savas ieceres. La s padoms vienmēr ir vietā  jo 
īpaši  ja tas ļauj ietaupīt naudu. agatavo precīzus izmērus 
un detalizētu projekta skici vai savas pašreizējās virtuves 
otogrā jas.

ād
Izvēlies visu vajadzīgo  nevis tikai to  kam pietiktu vietas 
tavā automašīnā. Par piegādi parūpēsimies mēs un 
aizvedīsim pirkumus uz tavu norādīto adresi.

aka p ju

Iepērkoties I  aprīkotas virtuves cenu nosaki tu. 
Gan tāpēc  ka vari to sakom inēt  izvēloties tehniku 
da ādās cenu kategorijās  gan tāpēc  ka vari izvēlēties  
ko gri i darīt pats un ko uzticēt mums. sam tavā 
rīcī ā no idejas par jaunu virtuves iekārtu līdz pat tās 
uzstādīšanai tavās mājās. 
 
Izvēlies vajadzīgos pakalpojumus  Lai uzzinātu par tiem 
vairāk  jautā I  veikala dar iniekiem vai ieskaties 
tīmekļa vietnē . . .
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