CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

EKET

Mēbeles mantu glabāšanai

KOPŠANA

Tīrīt ar mitru drānu un saudzīgu
tīrīšanas līdzekli. Noslaucīt ar
sausu drānu.

DROŠĪBA

Lai neļautu šīm mēbelēm
apgāzties, tās jāpiestiprina
pie sienas ar komplektā
iekļautajiem stiprinājumiem.
Ja gribi mēbeles pakārt pie
sienas, tam jāizmanto attiecīgā
montāžas sliede (var iegādāties
atsevišķi). Novērtē, vai siena
izturēs mēbeļu svaru. Sienu
materiāli atšķiras, tāpēc
skrūves mēbeļu stiprināšanai
pie sienas nav iekļautas
komplektā. Lūdz vietējam
specializētajam tirgotājam
palīdzību, lai izvēlētos sienai
piemērotu piestiprināšanas
veidu. Mēbeles pie sienas
jāpiestiprina/jāpiekar atbilstoši
apmācītai personai, jo kļūda var
novest pie ievainojumiem vai
bojājumiem.

Glabā mantas pēc saviem noteikumiem
Liela vai mazi. Redzami vai paslēpti. Krāsaini vai neuzkrītoši. EKET
skapīšus var salikt, kā vēlies un kā vajag. Vienalga, ko tu glabā un
cik tev mājās vietas – tu vienmēr atradīsi piemērotu risinājumu.
Bet ja pēkšņi vajag vai vēlies ko citu? Viss kārtībā – EKET var
viegli pārveidot!

Dažas šeit redzamās preces var nebūt pieejamas veikalā – jautā veikala darbiniekiem vai ieskaties
IKEA.lv. Vairāk par preci uzzināsi cenu zīmē vai tiešsaistē. Visas mēbeles pārdodam nesaliktā veidā.

KOMBINĀCIJAS

EKET skapīšu kombinācija ar kājām.
Izmērs: 35×35×80 cm.
Šī kombinācija: 55 €

EKET skapīšu kombinācija ar kājām.
Izmērs: 70×25×72 cm.
Šī kombinācija: 68 €

Kombinācijā ietilpst:

Kombinācijā ietilpst:

Skapītis ar durvīm, 35×35×35 cm

1 gab.

Skapītis ar durvīm un 2 plauktiem, 35×25×70 cm

1 gab.

Skapītis, 35×35×35 cm

1 gab.

Skapītis, 35×25×35 cm

2 gab.

Apakšrāmis, 35×35×10 cm

1 gab.

Regulējamas kājas, metāla, 4 gab. komplekts

2 gab.

Stiprinājumi, 12 gab. komplekts

1 gab.

Stiprinājumi, 12 gab. komplekts

1 gab.

Kombinācijas krāsas:

Kombinācijas krāsas:
Balta

591.891.89

55 €

Balta

091.891.96

63 €

Balta/gaiši pelēka

091.907.17

55 €

Balta/gaiši pelēka/ balta beicēta/ ozola imitācija

592.864.25

63 €

Balta/tumši pelēka

591.907.29

55 €

Balta/gaiši pelēka/ balta

291.907.35

63 €

Tumši pelēka/ gaiši pelēka/ zeltaini brūna

992.864.28

68 €

EKET skapīšu kombinācija ar kājām.
Izmērs: 105×35×107 cm.
Šī kombinācija: 88 €
Kombinācijā ietilpst:
Skapītis, 35×35×35 cm

2 gab.

Skapītis ar 4 nodalījumiem, 70×35×70 cm

1 gab.

Regulējamas kājas, metāla, 4 gab. komplekts

2 gab.

Stiprinājumi, 12 gab. komplekts

1 gab.

EKET skapīšu kombinācija ar kājām.
Izmērs: 210×35×142 cm.
Šī kombinācija: 203 €
Kombinācijā ietilpst:

Kombinācijas krāsas:

Skapītis ar 2 durvīm un plauktu, 70×35×70 cm

1 gab.

Skapītis ar 4 nodalījumiem, 70×35×70 cm

3 gab.

Balta

091.892.00

88 €

Regulējamas kājas, metāla, 4 gab. komplekts

3 gab.

Gaiši pelēka/tumši pelēka/balta

991.908.50

88 €

Stiprinājumi, 12 gab. komplekts

1 gab.

Balta/gaiši pelēka

691.908.56

88 €

Tumši pelēka

691.908.61

88 €

Kombinācijas krāsas:

Balta/ tumši pelēka/ gaiši pelēka

991.908.50

88 €

Balta

591.894.72

203 €

Balta/gaiši pelēka

591.909.32

203 €
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KOMBINĀCIJAS

EKET skapīšu kombinācija ar kājām.
Izmērs: 210×35×180 cm.
Šī kombinācija: 416 €

EKET pie sienas piestiprināma skapīšu kombinācija.
Izmērs: 105×25×120 cm.
Šī kombinācija: 70 €

Kombinācijā ietilpst:

Kombinācijā ietilpst:

EKET skapītis ar 2 durvīm un plauktu, 70×35×70 cm

2 gab.

Skapītis, 35×25×35 cm

4 gab.

EKET skapītis ar 3 atvilktnēm, 70×35×70 cm

1 gab.

Skapītis, 35×35×35 cm

1 gab.

EKET skapītis, 35×35×35 cm

3 gab.

Montāžas sliede, 35 cm

5 gab.

EKET skapītis ar durvīm, 35×35×35 cm

2 gab.

EKET apakšrāmis, 70×35×10 cm

3 gab.

EKET skapītis ar 2 nodalījumiem, 35×35×70 cm

1 gab.

EKET montāžas profils, 35 cm

6 gab.

Kombinācijas krāsas:

Kombinācijas krāsas:
192.866.44

417 €

Balta/ gaisi pelēka/ tumši pelēka
792.866.41
Balta/ balti beicēta ozola imitācija/ gaiši pelēka/ tumši
792.866.36
pelēka

417 €

Balta/ zeltaini brūns/ gaiši pelēka/ tumši pelēka

417 €

EKET pie sienas piestiprināma skapīšu kombinācija.
Izmērs: 175×35×210 cm.
Šī kombinācija: 186 €
Kombinācijā ietilpst:
Skapītis, 35×25×35 cm

6 gab.

Skapītis, 35×35×35 cm

6 gab.

Montāžas sliede, 35 cm

12 gab.

Kombinācijas krāsas:
Balta

591.890.33

198 €

Balta/gaiši pelēka/tumši pelēka

191.891.53

198 €

Gaiši pelēks/ tumši pelēks/ dzeltens/ sarkans/
balta beicēta ozola imitācija

492.863.79

198 €
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Balta

091.888.42

75 €

Tumši pelēka

891.890.98

75 €

Tumši pelēka/gaiši pelēka/balta

291.891.19

75 €

KOMBINĀCIJAS

EKET skapīšu kombinācija ar kājām.
Izmērs: 105×35×72 cm.
Šī kombinācija: 90 €

EKET pie sienas piestiprināma skapīšu kombinācija.
Izmērs: 80×35×210 cm.
Šī kombinācija: 131 €

Kombinācijā ietilpst:

Kombinācijā ietilpst:

Skapītis ar durvīm un plauktu, 35×35×70 cm

1 gab.

Skapītis, 35×25×35 cm

3 gab.

Skapītis ar 4 nodalījumiem, 70×35×70 cm

1 gab.

Skapītis ar durvīm, 35×35×35 cm

2 gab.

Regulējamas kājas, metāla, 4 gab. komplekts

2 gab.

Skapītis, 35×35×35 cm

2 gab.

Montāžas sliede, 35 cm

7 gab.

Kombinācijas krāsas:
Balta

491.892.03

90 €

Kombinācijas krāsas:

Balta/tumši pelēka

791.908.70

90 €

Balta

191.890.30

138 €

Balta/gaiši pelēka

891.908.79

90 €

Balta/gaiši pelēka/tumši pelēka

591.891.32

138 €

Tumši pelēks/ zeltaini brūns

192.864.51

90 €

Tumši pelēka

591.891.27

138 €

Tumsi pelēks/ sarkans

592.864.54

90 €

EKET pie sienas piestiprināma skapīšu kombinācija.
Izmērs: 105×35×70 cm.
Šī kombinācija: 206 €

EKET pie sienas piestiprināma skapīšu kombinācija.
Izmērs: 105×25×70 cm.
Šī kombinācija: 64 €

Kombinācijā ietilpst:

Kombinācijā ietilpst:

Skapītis, 35×35×35 cm

2 gab.

Skapītis ar durvīm un 2 plauktiem, 35×25×70 cm

1 gab.

Skapītis ar 2 atvilktnēm, 70×35×25 cm

2 gab.

Skapītis, 35×25×35 cm

2 gab.

Montāžas sliede, 70 cm

2 gab.

Montāžas sliede, 35 cm

3 gab.

Montāžas sliede, 35 cm

2 gab.

Kombinācijas krāsas:

Kombinācijas krāsas:
Balta

291.888.17

62 €

Balta

091.894.84

212 €

Balta/tumši pelēka/gaiši pelēka

891.890.84

62 €

Balta/gaiši pelēka/tumši pelēka

191.910.47

212 €

Tumši pelēka

291.890.96

67 €

Tumši pelēka

491.910.41

212 €

Balta/ balta beicēta ozola imitācija

192.863.85

212 €
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KOMBINĀCIJAS

EKET skapīšu kombinācija ar kājām.
Izmērs: 140×35×80 cm.
Šī kombinācija: 200 €

EKET skapīšu kombinācija ar kājām.
Izmērs: 210×35×180 cm.
Šī kombinācija: 323 €

Kombinācijā ietilpst:
Skapītis ar 3 atvilktnēm, 70×35×70 cm

1 gab.

Skapītis ar 4 nodalījumiem, 70×35×70 cm

1 gab.

Apakšrāmis, bērza koks, 35×35×10 cm

2 gab.

Kombinācijā ietilpst:

Kombinācijas krāsas:

Skapītis ar 2 durvīm un plauktu, 70×35×70 cm

1 gab.

Skapītis ar 4 nodalījumiem, 70×35×70 cm

1 gab.

Skapītis ar 3 atvilktnēm, 70×35×70 cm

1 gab.

Skapītis, 35×25×35 cm

4 gab.

Balta

791.892.06

194 €

Skapītis, 35×35×35 cm

2 gab.

Balta/gaiši pelēka

291.908.82

194 €

Regulējamas kājas, metāla, 4 gab. komplekts

3 gab.

Montāžas sliede, 35 cm.

6 gab.

Kombinācijas krāsas:

EKET skapīšu kombinācija ar kājām.
Izmērs: 140×35×212 cm.
Šī kombinācija: 318 €
Kombinācijā ietilpst:
Skapītis ar 3 atvilktnēm, 70×35×70 cm

1 gab.

Skapītis ar 4 nodalījumiem, 70×35×70 cm

4 gab.

Stiprinājumi, 12 gab. komplekts

1 gab.

Regulējamas kājas, metāla, 4 gab. komplekts

2 gab.

Kombinācijas krāsas:
Balta

891.903.27

312 €

Balta/gaiši pelēka

291.913.44

312 €

Tumši pelēka

991.913.50

312 €
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Balta

291.894.78

323 €

Balta/gaiši pelēka/tumši pelēka

191.910.28

323 €

Tumši pelēka

391.910.27

323 €

VISAS DAĻAS
EKET skapītis, 35×25×35 cm. Ar vienkāršu skapīti
var pietikt, ja ir maz vietas, un tas var kalpot par
pamatu lielākam mantu glabāšanas risinājumam, ja
mainās vajadzības. Šo skapīti var nolikt uz grīdas vai
piestiprināt pie sienas, lai atbrīvotu vietu. Skapītim
stāvot uz grīdas, katras horizontālās virsmas
maksimālā slodze ir 15 kg.
Balts

703.321.24 10 €

Zeltaini brūns

803.737.03 10 €

Sarkans

003.737.02 10 €

Balta beicēta ozola imitācija

904.288.42 10 €

Tumši pelēks

403.345.58 10 €

Gaiši pelēks

103.321.22 10 €

EKET skapītis ar 4 nodalījumiem, 70×35×70 cm.
Ar vienkāršu skapīti var pietikt, ja ir maz vietas, un
tas var kalpot par pamatu lielākam mantu glabāšanas
risinājumam, ja mainās vajadzības. Skapītim stāvot uz
grīdas, katras horizontālās virsmas maksimālā slodze
ir 15 kg.

EKET skapītis ar durvīm un 2 plauktiem,
35×25×70 cm. Aprīkots ar mehānismu, kas pats atver
durvis, kad tās viegli piespiež. Skapītim stāvot uz
grīdas, katras horizontālās virsmas maksimālā slodze
ir 15 kg.
Balts

303.321.16 30 €

Tumši pelēks

003.449.41 35 €

303.346.05 45 €

Tumši pelēks

403.449.39 50 €

903.339.38 35 €

Tumši pelēks

503.449.29 35 €

803.346.03 15 €

Zeltaini brūns

503.737.09 15 €

Sarkans

703.737.08 15 €

Balta beicēta ozola imitācija

804.288.52 15 €

Tumši pelēks

503.345.91 15 €

Gaiši pelēks

203.345.97 15 €

803.321.14 25 €

Tumši pelēks

903.449.27 25 €

003.400.47 4 €

70 cm

803.400.48 5 €

103.339.56 45 €

Balts

203.339.51 50 €

Tumši pelēks

203.449.21 50 €

Balts

003.339.47 82 €

Tumši pelēks

803.449.23 82 €

Balts

403.339.69 119 €

Tumši pelēks

703.449.33 119 €

35×25×10 cm

903.346.12 10 €

35×35×10 cm

803.490.01 12 €

70×25×10 cm

903.490.05 12 €

70×35×10 cm

103.346.11 15 €

703.400.44 5 €

Savienojuma stiprinājumi
12 gab.

003.345.36 45 €

Gaiši pelēks

EKET regulējamas metāla kājas, 4 gab. komplekts.
Skapītis ar tām stāvēs stabili arī uz nelīdzenas grīdas.

Montāžas sliede
35 cm

404.288.54 45 €

Tumši pelēks

EKET apakšrāmis, bērza koks. Regulējamo kāju dēļ
tas stāv stabili arī uz nelīdzenas grīdas.

EKET skapītis ar durvīm, 35×35×35 cm. Ar
vienkāršu skapīti var pietikt, ja ir maz vietas, un tas
var kalpot par pamatu lielākam mantu glabāšanas
risinājumam, ja mainās vajadzības.
Balts

203.737.20 45 €

Balta beicēta ozola imitācija

EKET skapītis ar 3 atvilktnēm 70×35×70 cm.
Skapītim stāvot uz grīdas, katras horizontālās virsmas
maksimālā slodze ir 10 kg. Katras atvilktnes maksimālā
slodze ir 3 kg.

EKET skapītis, 35×35×35 cm. Ar vienkāršu skapīti var
pietikt, ja ir maz vietas, un tas var kalpot par pamatu
lielākam mantu glabāšanas risinājumam, ja mainās
vajadzības.
Balts

003.737.21 45 €

Sarkans

EKET skapītis ar 2 atvilktnēm, 70×35×35 cm.
Skapītim stāvot uz grīdas, katras horizontālās virsmas
maksimālā slodze ir 10 kg. Katras atvilktnes maksimālā
slodze ir 3 kg.

EKET skapītis ar durvīm un plauktu, 35×35×70 cm.
Aprīkots ar mehānismu, kas pats atver durvis, kad
tās viegli iespiež. Skapītim stāvot uz grīdas, katras
horizontālās virsmas maksimālā slodze ir 15 kg.
Balts

603.339.54 45 €

Zeltaini brūns

EKET skapītis ar 2 durvīm un plauktu,
70×35×70 cm. Ar vienkāršu skapīti var pietikt, ja ir
maz vietas, un tas var kalpot par pamatu lielākam
mantu glabāšanas risinājumam, ja mainās vajadzības.
Skapītim stāvot uz grīdas, katras horizontālās virsmas
maksimālā slodze ir 10 kg.

EKET skapītis ar 2 durvīm un 2 plauktiem,
70×25×70 cm. Šo skapīti var nolikt uz grīdas vai
piestiprināt pie sienas, lai atbrīvotu vietu. Skapītim
stāvot uz grīdas, katras horizontālās virsmas
maksimālā slodze ir 10 kg.
Balts

Balts

803.346.17 3 €
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VISAS DAĻAS
KASTES UN IELIKTŅI
PALLRA mini kumode ar 3 atvilktnēm,
31×26×31 cm, tumši zila.
604.439.19 15,99 €

PUDDA grozs, 28×28×23 cm.
203.439.12 9,99 €

RAGGISAR grozs, 3 gab. komplekts.
903.480.15 3,99 €
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Pakalpojumi
IKEA preces izgatavotas tā, lai tās būt ērti paņemt no plaukta,
aizvest mājās un salikt. Tu vari darīt pats, bet vari arī uzticēt
darāmo mums. Mūsu pakalpojumi atvieglos tavu ikdienu.
Piegāde

Ja vēlies, aizvedīsim tavus pirkumus līdz mājām vai darba vietai.
Preču piegāde ir maksas pakalpojums. Par to vairāk uzzināsi no
veikala darbiniekiem.

Montāža

Visiem nav jābūt mēbeļu montāžas speciālistiem, tāpēc mēbeļu
salikšanu vari uzticēt mums. Montāžas cenai tiek pieskaitīta maksa
par meistara izsaukumu.

Uzstādīšana

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

Mērīšana

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

Pasūtījuma sagatavošana ar piegādi

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

Finanšu pakalpojumi

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

Atpakaļatdošana

90

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

Uzzini vairāk IKEA.lv.

