
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.

Tradīcijas, kas neiziet no modes
HEMNES kolekcijas mēbeles veidotas tradicionālā stilā un izgatavotas 
no masīvkoka. Koks ir dabisks, izturīgs un atjaunojams materiāls, kas 
novecojot nezaudē skaistumu, tāpēc priecēs daudzus gadus. Veido 
harmonisku interjeru ar HEMNES galdiņiem, plauktiem un skapjiem. 
Elegance un kvalitāte, kas iederēsies dažādu stilu interjeros.

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

DIZAINS
Karīna Bengsa
(Carina Bengs)

KOPŠANAS 
INSTRUKCIJA
Tīrīt ar saudzīgā tīrīšanas līdzeklī 
samitrinātu drānu. 
Noslaucīt ar tīru drānu.

UZMANĪBU!
Nepiestiprinātas mēbeles var 
apgāzties. Dažas no šīs kolekcijas 
mēbelēm jāstiprina pie sienas 
ar komplektā iekļautajiem 
stiprinājumiem, lai novērstu 
apgāšanās risku.
Dažādu materiālu sienām 
nepieciešamas dažādas skrūves 
un dībeļi. Izmanto sava mājokļa 
sienām piemērotas skrūves 
un dībeļus (tie nav iekļauti 
komplektā). 

HEMNES
dzīvojamās istabas mēbeles
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SIENAS STIPRINĀJUMU CEĻVEDIS
Ja ceļvedī nav iekļauts tava mājokļa sienu materiāls vai ja radušies jautājumi, vērsies pie būvmateriālu veikala darbiniekiem.

Sienas materiāls: rīģipsis vai apmetums 
ar koka siju karkasu.

Stiprinājumi: Skrūves, ko ieskrūvē tieši 
koka sijā. Piemēram, 5 mm skrūves, kas 
iekļautas IKEA FIXA skrūvju un dībeļu 
komplektā.

Sienas materiāls: rīģipsis vai apmetums 
bez koka siju karkasa.

Stiprinājumi: skrūves un dībeļi. 
Piemēram, 8 mm dībeļi, kas iekļauti IKEA 
FIXA skrūvju un dībeļu komplektā.

Ikviens vēlas justies droši savās mājās, taču mājoklī var 
rasties dažādi apdraudējumi, īpaši bērniem.Kopā mēs 
varam rūpēties par mājokļa drošību un šos apdraudējumus 
novērst. 

• Piestiprini! Izmanto komplektā iekļauto drošības 
stiprinājumu un sienas materiālam atbilstošas skrūves un 
dībeļus. Lai izvēlētos īstās skrūves un dībeļus, ieskaties sie-
nas stiprinājumu ceļvedī.

• Neliec TV vai citus smagumus uz kumodes vai citām 
mēbelēm, kas nav paredzētas šādiem priekšmetiem.

• Liec smagākās mantas zemākajās atvilktnēs.
• Neļauj bērniem kāpt uz atvilktnēm, durvīm un plauktiem vai 

tajos iekārties.

Sienas materiāls: mūris.

Stiprinājumi: vienlaidu mūra sienai 
izmanto skrūves un dībeļus. Piemēram, 8 
mm dībeļus, kas iekļauti IKEA FIXA skrūvju 
un dībeļu komplektā.

Stiprinājumi dobu bloku sienai: 
spārnskrūves.
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HEMNES plauktu kombinācija ar stikla durvīm
Izmērs: P180×Dz37×A197 cm

Beicēts baltā krāsā 092.338.49 390 €

HEMNES plauktu kombinācija
Izmērs: P229×Dz37×A197 cm
Beicēts baltā krāsā 792.311.54  405 €
Melni brūnā krāsā 192.311.52  405 €

HEMNES plauktu kombinācija ar durvīm/atvilktnēm
Izmērs: P270×Dz37×A197 cm

Beicēts baltā krāsā 192.337.59 635 €
Melni brūnā krāsā 792.337.56 635 €

HEMNES plauktu kombinācija ar durvīm/atvilktnēm
Izmērs: P188×Dz37×A197 cm cm

Beicēts baltā krāsā 992.342.55 475 €
Melni brūns 492.339.70 475 €

KOMBINĀCIJAS
Vispirms izdomā, kādas ir tavas vajadzības – tā būs vieglāk izveidot piemērotāko kombināciju. Tālāk apskati dažus risinājumus. 
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HEMNES TV plauktu kombinācija
Izmērs: P246×Dz47×A197 cm

Beicēts baltā krāsā 892.995.39 399 €
Melni brūnā krāsā 992.995.86 399 €

HEMNES TV plauktu kombinācija
Izmērs: P328×Dz47×A197 cm

Beicēts baltā krāsā 792.995.54 558 €
Melni brūnā krāsā 792.995.49 5568 €

HEMNES TV plauktu kombinācija
Izmērs: P328×Dz47×A197 cm
Beicēts baltā krāsā 392.995.65 559 €
Melni brūnā krāsā 492.995.60 559 €
Beicēts baltā/gaiši brūnā krāsā 192.995.71 559 €

KOMBINĀCIJAS



VISAS DAĻAS

Skapis ar stikla durvīm, 90×197 cm. Dziļums: 37 cm. 
4  regulējami plaukti un 1 neregulējams plaukts papildu 
stabilitātei. Maksimālā slodze uz plauktu: 30 kg. Durvīm ir 
amortizatori. Regulējama augstuma kājas. 

Beicēts baltā krāsā 903.717.70 245 €

Skapis ar stikla durvīm un 3 atvilktnēm, 90×197 cm. 
Dziļums: 37 cm. 3 regulējami. Maksimālā slodze uz 
plauktu: 30 kg. Durvīm ir amortizatori. Regulējama augs-
tuma kājas. 

Melni brūnā krāsā 703.717.71 245 €

Beicēts baltā krāsā 503.717.72 245 €

Beicēts baltā / gaiši brūnā krāsā 504.135.07 245 €

Melni brūns/ gaiši brūns 504.522.97 245 €

Grāmatplaukts, 49×197 cm. Dziļums: 37 cm. 4  regulējami 
plaukti un 1 neregulējams plaukts papildu stabilitātei. 
Maksimālā slodze uz plauktu: 15 kg. Regulējama augstuma 
kājas.

Melni brūnā krāsā 603.717.62 115 €

Beicēts baltā krāsā 403.717.63 115 €

Grāmatplaukts, 90×197 cm. Dziļums: 37 cm. 4  regulējami 
plaukti un 1 neregulējams plaukts papildu stabilitātei. 
Maksimālā slodze uz plauktu: 30 kg. Regulējama augs-
tuma kājas.

Melni brūnā krāsā 203.717.64 145 €

Beicēts baltā krāsā 903.717.65 145 €

Beicēts baltā / gaiši brūnā krāsā 604.135.02 145 €

Melni brūns/ gaiši brūns 204.522.94 145 €

Kafijas galdiņš, 90×90 cm, augstums: 46 cm.

Melni brūnā krāsā 101.762.92 89 €

Beicēts baltā krāsā 101.762.87 89 €

Beicēts baltā / gaiši brūnā krāsā 304.134.95 89 €

Galdiņš, 159×40 cm. Dziļums: 40 cm. Maksimālā slodze uz 
plauktu: 15 kg.

Melni brūnā krāsā 002.518.09 149 €

Bufete, 157×88 cm. Dziļums: 37 cm. 2 regulējami plaukti. 
Maksimālā slodze uz plauktu: 15 kg. Durvīm ir amortiza-
tori. Regulējama augstuma kājas.

Melni brūnā krāsā 803.092.55 249 €

Beicēts baltā krāsā 403.092.57 249 €

TV galdiņš, 149×57 cm. Dziļums: 47 cm. 3 atvilktnes ar 
mehānismu, kas neļauj tās izvilkt pārāk tālu. Maksimālā 
slodze uz virsmas: 50 kg. 

Melni brūnā krāsā 502.970.46 169 €

Beicēts baltā krāsā 802.970.21 169 €

Beicēts baltā / gaiši brūnā krāsā 504.135.26 169 €

Melni brūns/ gaiši brūns 104.523.03 169 €

Sienas/savienojuma plaukts, 148×34 cm. Dziļums: 37 cm.
Maksimālā slodze: 45 kg. 

Melni brūnā krāsā 202.972.17 99 €

Gaiši brūnā krāsā 802.972.19 99 €

Beicēts baltā krāsā 602.972.20 99 €

Rakstāmgalds ar 2 atvilktnēm, 120×75 cm. Dziļums: 
47 cm.

Melni brūnā krāsā 103.632.17 119 €

Beicēts baltā krāsā 903.632.23 119 €

Rakstāmgalds, 155×74 cm. Dziļums: 65 cm. Zem galda 
virsmas ir vieta vadiem. 1 regulējams plaukts skapītī un 
regulējams rāmis dokumentiem apakšējā atvilktnē. Var 
papildināt ar HEMNES papildmoduli rakstāmgaldam.

Melni brūnā krāsā 602.457.21 195 €

Beicēts baltā krāsā 702.457.25 195 €

Skapis ar stikla durvīm, 120×130 cm

Melni brūnā krāsā 203.632.07 199 €
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PIEDERUMI
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FJÄLLA kaste ar vāku, 18×26×15.

Tumši pelēkā krāsā 703.956.73 3,99 €

FJÄLLA kaste ar vāku, 25×36×20 cm.

Tumši pelēkā krāsā 003.956.76 6,99 €

Baltā krāsā 603.956.83 6,99 €

FJÄLLA žūrnālu turētājs, 2 gab. 

Tumši pelēkā krāsā 103.956.66 4,99 €

Baltā krāsā 003.956.62 4,99 €

FJÄLLA kaste ar vāku ,35x56x30

Baltā krāsā 803.956.77 10,99 €

Pelēka krāsā 503.956.69 10,99 €

FJÄLLA kaste ar vāku ,30x31x30

Pelēkā krāsā 204.040.19 7,99 €

FJÄLLA rakstāmgalda organizators

Pelēkā krāsā 503.744.45 6,99 €

GABBIG, tumši brūnā krāsā.

25×29×15 cm 703.220.64 7,99 €

29×38×25 cm 203.220.66 13,99 €
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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 dar-
biniekiem.
 

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.

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 
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.

90

Uzzini vairāk IKEA.lv.


