CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

HEJNE

Mēbeles mantu glabāšanai noliktavā

NODERĪGA
INFORMĀCIJA

Plaukta slodze:
77×47 cm: 50kg
77×28 cm: 35 kg
Ja vienā modulī uzstāda vairāk
nekā 6 plauktus, uz katra atsevišķā
plaukta ieteicams likt mazāku
svaru.

DROŠĪBA

Maksimālā viena moduļa kopējā
slodze ir 210 kg (ar 28 cm dziļiem
plauktiem) un 300 kg (ar 47 cm
dziļiem plauktiem). Drošības
nolūkos iesakām nepārsniegt šo
slodzi.
Lai mēbele būtu stabila, katra otrā
moduļa aizmugurē jāpiestiprina
krustveida stiprinājums.
Šīs mēbeles jāpiestiprina pie sienas. Dažādiem sienas materiāliem
jālieto dažādi stiprinājumi (var
iegādāties atsevišķi).

Garāžā, pieliekamajā, pagrabā, darbnīcā un bēniņos – HEJNE plaukti iederas
visur. Plauktu kombināciju var veidot no divu dziļumu moduļiem (31 un
50 cm) un tik platu, cik vien vēlies. Vai vēlies novietot plauktu uz mitras
grīdas garāžā vai pagrabā? Tādā gadījumā iesakām plaukta kājām uzlikt
aizsargus, lai tajās neuzsūktos mitrums.
Mazāku mantu glabāšanai var izmantot praktisko OBSERVATÖR grozu ar
klipsi, ko var pakarināt tieši pie HEJNE plaukta. To var viegli pārvietot, un tas
ir ideāli piemērots mazākām mantām, lai tās būtu viegli atrast.
HEJNE plaukti izgatavoti no pamatīga masīvkoka, tāpēc tie spēj izturēt lielu
slodzi. Lai nekrāsotā virsma būtu vēl izturīgāka un izteiksmīgāka, to var
apstrādāt ar BEHANDLA vasku mēbelēm vai nokrāsot savā mīļākajā krāsā.

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.

MONTĀŽA

Viens modulis
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Moduļa pievienošana
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Lai pievienotu papildu moduļus, būs nepieciešami tā paša
dziļuma plaukti, balsti un krustveida stiprinājumi kombinācijas
stabilizēšanai. Katram otrajam modulim jāpiestiprina krustveida

stiprinājumu, un kombinācija jāpiestiprina pie sienas. Dažādiem
sienas materiāliem jālieto dažādi stiprinājumi (var iegādāties
atsevišķi).
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1. 47 cm dziļo plauktu kravnesība ir 50 kg un 28 cm dziļo plauktu
kravnesība ir 35 kg, ja modulī nav vairāk par 6 plauktiem.

3. Plauktu kāju aizsargi nepieciešami, lai plaukta kājas
nepiesūktos ar mitrumu.

2. Stabilizē kombināciju, piestiprinot krustveida stiprinājumu
katra otrā moduļa aizmugurē.

4. Grozos ar klipšiem ir ērti glabāt mazākas mantas, lai tās būtu
viegli atrast. Grozus var arī sastiprināt kopā.
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KOMBINĀCIJAS

Pati mazākā kombinācija. Kombinācijas maksimālā kopējā slodze
ir 140 kg (35 kg uz katra plaukta).

Viens modulis ar dziļākiem plauktiem. Kombinācijas maksimālā
kopējā slodze ir 200 kg (50 kg uz katra plaukta).

Izmērs: 78×171 cm, dziļums: 31 cm.
Šī kombinācija: 21,98 € (390.314.11)

Izmērs: 78×171 cm, dziļums: 50 cm.
Šī kombinācija: 26,98 € (790.314.14)

Iepirkumu saraksts:

Iepirkumu saraksts:

HEJNE balsts, 171 cm, 2 gab. komplekts

002.866.77

3,99 €

2 gab.

HEJNE balsts, 171 cm, 2 gab. komplekts

002.866.77

3,99 €

2 gab.

HEJNE plaukts, 77×28 cm, 2 gab. komplekts

002.878.08

6€

2 gab.

HEJNE plaukts, 77×47 cm, 2 gab. komplekts

802.878.09

8,50 €

2 gab.

OBSERVATÖR krustveida stiprinājums, 100 cm

877.496.00

2€

1 gab.

OBSERVATÖR krustveida stiprinājums, 100 cm

877.496.00

2€

1 gab.

Izveido platāku kombināciju, pievienojot vēl vienu moduli.
Kombinācijas maksimālā kopējā slodze ir 350 kg (35 kg uz katra
plaukta).

Liec to pagrabā, bēniņos vai garāžā – ar šo kombināciju būs gana
vietas smagu mantu glabāšanai. Kombinācijas maksimālā kopējā
slodze ir 900 kg (50 kg uz katra plaukta).

Izmērs: 154×172 cm, dziļums: 31 cm.
Šī kombinācija: 48,47 € (090.314.17)

Izmērs: 230×171 cm, dziļums: 50 cm.
Šī kombinācija: 94,46 € (990.314.08)

Iepirkumu saraksts:

Iepirkumu saraksts:

HEJNE balsts, 171 cm, 2 gab. komplekts

002.866.77

3,99 €

3 gab.

HEJNE plaukts, 77×28 cm, 2 gab. komplekts

002.878.08

6€

5 gab.

OBSERVATÖR krustveida stiprinājums, 100 cm

877.496.00

2€

1 gab.

HEJNE plauktu kāju aizsargs, 2 gab. komplekts

902.866.73

1,50 €

3 gab.
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HEJNE balsts, 171 cm, 2 gab. komplekts

002.866.77

3,99 €

4 gab.

HEJNE plaukts, 77×47 cm, 2 gab. komplekts

802.878.09

8,50 €

9 gab.

OBSERVATÖR krustveida stiprinājums, 100 cm

877.496.00

2€

2 gab.

VISAS DAĻAS

HEJNE balsts, nekrāsots priedes koks, 2 gab. komplekts
171 cm

002.866.77

OBSERVATÖR krustveida stiprinājums, cinkots

3,99 €

100 cm

877.496.00

2€

HEJNE plauktu kāju aizsargs, pelēks, 2 gab. komplekts

HEJNE plaukts, nekrāsots priedes koks, 2 gab. komplekts.
Maksimālā slodze: 50 kg.
77×47 cm

802.878.09

002.878.08

1,50 €

203.124.92

2,99 €

OBSERVATÖR grozs ar klipsi
Pelēkbrūns

8,5 €

HEJNE plaukts, nekrāsots priedes koks, 2 gab. komplekts.
Maksimālā slodze: 35 kg.
77×28 cm

902.866.73

6€
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PIEDERUMI

MANTU GLABĀŠANA
SAMLA kaste, caurspīdīga

APGAISMOJUMS

28×19×14 cm/5 l

701.029.72

1,29 €

39×28×14 cm/11 l

401.029.78

2,49 €

39×28×28 cm/22 l

801.029.76

2,99 €

56×39×28 cm/45 l

301.029.74

4,99 €

56×39×42 cm/65 l

001.029.75

7,49 €

RANARP sienas lampa ar fiksatoru, pienbalta
102.313.21

19,99 €

HEKTAR sienas lampa ar fiksatoru
Tumši pelēka

802.153.08

14,99 €

DEKORĒŠANA
BEHANDLA krāsa, 375 ml
Balta

103.290.54 4,99 €

SAMLA vāks, caurspīdīgs
5 litru kastei

101.103.00

0,80 €

11 un 22 litru kastei

501.102.99

1€

45/65 litru kastei

701.103.02

2,50 €

FIXA ota, 3 gab. komplekts
Caurspīdīgi sari

702.900.82

2,49 €

SAMLA klipsis kastei, 4 gab. komplekts
5/11/22 litru kastei

202.934.55

0,5 €

45/65 litru kastei

801.208.43

0,5 €

KLÄMTARE kaste ar vāku, tumši pelēka
27×45×15 cm

102.923.62

5,99 €

58×45×30 cm

702.923.64

9,99 €

KNAGGLIG kaste, priedes koks
23×31×15 cm

102.923.57

5,99 €

46×31×25 cm

702.923.59

5,99 €

SORTERA atkritumu tvertne ar vāku, balta
39×55×28 cm/37 l

102.558.97

6,99 €

39×55×45 cm/60 l

702.558.99

8,99 €
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