CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

Sienas plaukti
DROŠĪBA

Dažādu materiālu sienām ir
nepieciešami dažādi stiprinājumi.
Izmanto sava mājokļa sienām
piemērotus stiprinājumus, kurus
var iegādāties atsevišķi. Ja nezini,
kādus stiprinājumus izmantot,
vaicā būvmateriālu veikalā.

NODERĪGA
INFORMĀCIJA

Plaukti ir piemēroti 10 kg slodzei,
ja tos balsta divi kronšteini,
un 20 kg slodzei, ja tos balsta
trīs kronšteini. 120 cm garam
plauktam iesakām lietot trīs
kronšteinus, lai novērstu plauktu
sašķiebšanās risku. Svars uz
plaukta jānovieto vienmērīgi.

Plaukti visām vajadzībām
IKEA piedāvā dažādus plauktus un dažādus kronšteinus,
no kuriem katrs var izveidot tieši tādu kombināciju kā
nepieciešams. Kombinācijas var būt gan lielākas, gan mazākas,
tās var pielāgot visādu formu telpām vai likt virs citām
mēbelēm. Plaukti ir piemēroti visām mājokļa telpām, izņemot
mitras telpas – ļaujies radošumam.

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

SIENAS STIPRINĀJUMU CEĻVEDIS

Visi vēlas mājoklī justies droši. Izvēlies plauktiem īstos
stiprinājumus un glabā savas mīļākās mantas bez
raizēm. Izlasi, kam jāpievērš uzmanība, pirms piestiprināt
plauktus.
• Sienas plaukta stabilitāte ir atkarīga no tā, ar kādiem
stiprinājumiem kronšteini ir pielikti pie sienas.

• Jāņem vērā, ka no sienas materiāla ir atkarīgs arī tas, cik lielu
svaru plaukts varēs noturēt. Piemēram, rīģipša sienas nav tik
izturīgas kā koka, betona vai ķieģeļu sienas.

• Dažādu materiālu sienām ir nepieciešami dažādi stiprinājumi,
tāpēc sienu stiprinājumi nav iekļauti IKEA kronšteinu
komplektos. Ir svarīgi izvēlēties sava mājokļa sienām
piemērotākos stiprinājumus.

• Ja nepieciešamie stiprinājumi nav atrodami FIXA kolekcijā,
ieteicams vērsties būvmateriālu veikalā.
• Bērni nedrīkst kāpt uz plauktiem un tajos iekārties.

Sienas materiāls: rīģipsis vai līdzīgs
materiāls, stiprinājuma vietā koka sija.

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

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

Sienas materiāls: dobu bloku mūris.

Sienas materiāls: rīģipsis vai līdzīgs
materiāls, stiprinājuma vietā nav koka
sijas.

Stiprinājumi: spārnskrūves.

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

Plauktus un kronšteinus var kombinēt pēc
nepieciešamības, izveidojot piemērotāko risinājumu.
Tālāk ir redzamas dažas iespējamās kombinācijas.

BERGSHULT/GRANHULT sienas plaukts
Kopējais izmērs: P80×Dz20×A12 cm.
Šī kombinācija: 17,99 €

BURHULT/SIBBHULT sienas plaukts
Kopējais izmērs: P59×Dz20×A20 cm.
Šī kombinācija: 3,99 €
Baltā krāsā

893.259.63

Preces šajā kombinācijā:
BURHULT plaukts, 59×20 cm, baltā krāsā

1 gab.

SIBBHULT kronšteins, 18×18 cm, baltā krāsā

2 gab.

Baltā krāsā/niķelēts

392.908.24

Brūnmelnā krāsā/niķelēts

392.908.19

Preces šajā kombinācijā:
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BERGSHULT plaukts, 80×20 cm, baltā, brūnmelnā

1 gab.

GRANHULT kronšteins, 20×12 cm, niķelēts

2 gab.

KOMBINĀCIJAS

BERGSHULT/PERSHULT sienas plauktu kombinācija
Kopējais izmērs: P120×Dz30×A90 cm.

BERGSHULT/PERSHULT sienas plaukts
Kopējais izmērs: P120×Dz20×A30 cm.
Baltā krāsā

392.907.01

23,99 €

Baltā krāsā/hromēts

792.907.04

26,99 €

Brūnmelnā krāsā/baltā krāsā

292.907.11

23,99 €

Brūnmelnā krāsā/hromēts

892.907.08

26,99 €

PERSHULT kronšteins, 20×30 cm, baltā krāsā vai hromēts

592.911.58

83,97 €

Baltā krāsā/hromēts

692.911.67

92,97 €

Brūnmelnā/baltā krāsā

692.911.53

83,97 €

Brūnmelnā krāsā/hromēts

792.911.62

92,97 €

Preces šajā kombinācijā

Preces šajā kombinācijā:
BERGSHULT plaukts, 120×20 cm, baltā, brūnmelnā vai tumši pelēkā krāsā

Baltā krāsā

BERGSHULT plaukts, 120×30 cm, baltā, brūnmelnā
PERSHULT kronšteins, 30×30 cm, baltā krāsā vai hromēts

1 gab.
3 gab.
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3 gab.
9 gab.

VISAS DETAĻAS – PLAUKTI

BURHULT plaukts, 59×20 cm. Biezums: 1,5 cm.
Papildināt ar 2 kronšteiniem, kas novietoti vismaz 50 cm
attālumā viens no otra. Maksimālā noslodze: 10 kg.
Baltā krāsā

804.000.42

BERGSHULT plaukts, 120×20 cm. Biezums: 2,5 cm.
Papildināt ar 2–3 kronšteiniem, kas novietoti ne vairāk
kā 80 cm attālumā viens no otra. Maksimālā noslodze:
10 kg (plauktam ar 2 kronšteiniem) vai 20 kg (plauktam
ar 3 kronšteiniem). BERGSHULT plaukta garākās malas ir
atšķirīgas – uz priekšu var likt to, kura patīk labāk.

1,99 €

BERGSHULT plaukts, 80×20 cm. Biezums: 2,5 cm.
Papildināt ar 2 kronšteiniem, kas novietoti vismaz 70 cm
attālumā viens no otra. Maksimālā noslodze: 10 kg.
BERGSHULT plaukta garākās malas ir atšķirīgas – uz
priekšu var likt to, kura patīk labāk.
Baltā krāsā

704.212.38

9,99 €

Brūnmelnā krāsā

304.262.85

9,99 €

404.000.44

10,99 €

Brūnmelnā krāsā

004.262.82

10,99 €

Apse

804.549.02

20 €

Balti beicēts

604.548.99

20 €

Apse

103.998.86

13 €

Balts

304.546.74

13 €

504.212.39

11,99 €

Brūnmelnā krāsā

604.262.84

11,99 €

BERGSHULT plaukts, 120×30 cm. Biezums: 2,5 cm.
Papildināt ar 2–3 kronšteiniem, kas novietoti ne vairāk
kā 80 cm attālumā viens no otra. Maksimālā noslodze:
10 kg (plauktam ar 2 kronšteiniem) vai 20 kg (plauktam
ar 3 kronšteiniem). BERGSHULT plaukta garākās malas ir
atšķirīgas – uz priekšu var likt to, kura patīk labāk.

BERGSHULT plaukts, 80×30 cm. Biezums: 2,5 cm.
Papildināt ar 2 kronšteiniem, kas novietoti vismaz 70 cm
attālumā viens no otra. Maksimālā noslodze: 10 kg.
BERGSHULT plaukta garākās malas ir atšķirīgas – uz
priekšu var likt to, kura patīk labāk.
Baltā krāsā

Baltā krāsā

Baltā krāsā

304.212.35

12,99 €

Brūnmelnā krāsā

804.262.83

12,99 €

EKBY ALEX plaukts ar atvilktnēm, 119×29 cm. Biezums:
11,5 cm. Papildināt ar 2–3 kronšteiniem, kas novietoti
ne vairāk kā 80 cm attālumā viens no otra. Maksimālā
noslodze: 20 kg.

TRANHULT plaukts, 120x30 cm.

Baltā krāsā

TRANHULT plaukts, 80x20 cm.
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201.928.28

39,99 €

VISAS DETAĻAS – KRONŠTEINI

GRANHULT kronšteins, niķelēts. Komplektā: 2 gab.
Nozāģē plauktu vēlamajā garumā un paslēp zāģēto malu
ar GRANHULT kronšteinu. Kronšteini ir piemēroti 2,5 cm
bieziem plauktiem. Komplektā ir skrūves kronšteinu
piestiprināšanai pie plaukta, bet nav sienu stiprinājumu.
20×12 cm

504.305.35

8€

30×12 cm

304.305.36

11 €

SIBBHULT kronšteins, 18×18 cm. Piemērots 20 cm dziļiem
plauktiem. Komplektā nav iekļautas skrūves.
104.177.34

1€

Balts

803.998.97

4€

Melns

504.212.44

4€

Baltā krāsā

RAMHULT kronšteins.

PERSHULT kronšteins, 20×30 cm. Piemērots 2,5 cm
bieziem plauktiem. Komplektā ir skrūves kronšteinu
piestiprināšanai pie plaukta, bet nav sienu stiprinājumu.
Baltā krāsā

104.305.18

4€

Hromēts

904.334.24

5€

KROKSHULT kronšteins, 18x24 cm.
Antracīta

403.999.03

3€

PERSHULT kronšteins, 30×30 cm. Piemērots 2,5 cm
bieziem plauktiem. Komplektā ir skrūves kronšteinu
piestiprināšanai pie plaukta, bet nav sienu stiprinājum.
Baltā krāsā

203.998.95

5€

Hromēts

204.334.27

6€

SANDSHULT kronšteins, 18x22 cm.
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Apse

603.999.02

3€

Balts

504.564.03

3€

VISAS DETAĻAS – SIENAS PLAUKTI

Vēlies gatavu sienas plauktu? IKEA piedāvājumā ir dažādi
plaukti, kas saskan ar citām precēm.
SVENSHULT sienas plaukts, 60×20 cm. Augstums: 35 cm.
Maksimālā noslodze: 10 kg. Komplektā nav iekļautas skrūves.
Baltā krāsā

803.999.01

7,99 €

Zelta krāsā

504.275.33

9,99 €

SVENSHULT sienas plaukts ar mantu glabātavu, 41×20 cm.
Augstums: 41 cm. Maksimālā kopējā slodze: 16 kg. Maksimālā
slodze 1 plauktam: 7 kg. Maksimālā slodze nodalījumam:
2 kg. Komplektā nav iekļautas skrūves stiprināšanai pie
sienas.
Sarkanbrūnā krāsā/balti beicēts
ozolkoks

804.000.75

25,99 €

SVENSHULT sienas plaukts ar mantu glabātavu, 30×28 cm.
Augstums: 25 cm. Maksimālā kopējā slodze: 10 kg.
Maksimālā slodze 1 plauktam: 5 kg. Komplektā nav iekļautas
skrūves stiprināšanai pie sienas.
Tumši pelēkā krāsā/balti beicēts
ozolkoks

404.177.37

15,99 €

LACK sienas plaukts, 30×26 cm. Biezums: 5 cm. Maksimālā
noslodze: 3 kg. Var kombinēt ar citām LACK kolekcijas
mēbelēm. Komplektā nav iekļautas skrūves.
Baltā krāsā

502.821.77

6,99 €

Brūnmelnā krāsā

404.305.88

6,99 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

604.310.73

6,99 €

LACK sienas plaukts, 30×190 cm. Dziļums: 28 cm.
Maksimālā kopējā slodze: 25 kg. Maksimālā slodze 1 plauktam: 3 kg. Plauktu var stiprināt horizontāli vai vertikāli.
Komplektā nav iekļautas skrūves stiprināšanai pie sienas.
Var kombinēt ar citām LACK kolekcijas mēbelēm.
Baltā krāsā

602.821.86

35,99 €

Brūnmelnā krāsā

804.305.91

42,99 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

604.305.92

42,99 €

FJÄLLBO sienas plaukts, 101×20 cm. Augstums: 21 cm.
Maksimālā noslodze: 15 kg. Komplektā nav iekļautas skrūves
stiprināšanai pie sienas. Var kombinēt ar citām FJÄLLBO
kolekcijas mēbelēm.
Melnā krāsā/priežkoks

804.212.47

24,99 €

LISABO sienas plaukts 118×30 cm. Augstums: 30 cm.
Maksimālā noslodze: 25 kg. Komplektā nav iekļautas skrūves
stiprināšanai pie sienas. Var kombinēt ar citām LISABO
kolekcijas mēbelēm.
Oškoka finieris

204.212.45

49,99 €

LACK sienas plaukts, 110×26 cm. Biezums: 5 cm. Maksimālā
noslodze: 5 kg (ja plauktu stiprina pie rīģipša sienas) vai
15 kg (ja plauktu stiprina pie koka vai betona sienas). Plauktu
stiprina pie sienas ar komplektā iekļauto montāžas sliedi.
Komplektā nav iekļautas skrūves stiprināšanai pie sienas.
Var kombinēt ar citām LACK kolekcijas mēbelēm.
Baltā krāsā

902.821.80

12,99 €

Brūnmelnā krāsā

401.036.33

12,99 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

603.835.19

12,99 €

LACK sienas plaukts, 190×26 cm. Biezums: 5 cm.
Maksimālā noslodze: 8 kg (ja plauktu stiprina pie rīģipša sienas) vai 20 kg (ja plauktu stiprina pie koka vai betona sienas).
Plauktu stiprina pie sienas ar komplektā iekļauto montāžas
sliedi. Komplektā nav iekļautas skrūves stiprināšanai pie
sienas. Var kombinēt ar citām LACK kolekcijas mēbelēm.
Baltā krāsā

502.821.82

25,99 €

Brūnmelnā krāsā

401.037.51

25,99 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

203.835.21

25,99 €
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