
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.

Katrs ir pelnījis labu dušu
IKEA dušas piederumu klāstā ir viss, kas vajadzīgs, lai mazgāties 
būtu tīrā izprieca: termostatiskie jaucējkrāni, kas aizsargā pret 
applaucēšanos, dušas klausules ar dažādiem strūklu režīmiem un van-
nas istabas piederumi, turklāt tas viss ieturēts vienotā stilā. IKEA dušas 
taupa ūdeni un elektrību, jo ir aprīkotas ar ūdens plūsmas regulatoru, 
kas ļauj ietaupīt līdz pat 30 % ūdens un elektrības. Katrs ir pelnījis 
iespēju ik dienas atveldzēties dušā. Un kas gan veldzē labāk par apziņu, 
ka taupi ūdeni (un naudu)? Atliek izdomāt, kādas funkcijas vēlies. 
 

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

DIZAINS
Henriks Preics/Nīke Kārlsons 
(Henrik Preutz/Nike Karlsson).

KOPŠANA
Tīrīt ar mitru drānu un saudzīgu 
tīrīšanas līdzekli vai ziepēm. 
Nekādā gadījumā nelietot 
tīrīšanas pulveri, metāla sūkli, 
kalciju šķīdinošas vielas, skābi, 
spirtu vai abrazīvas daļiņas 
saturošu tīrīšanas līdzekli. Skalot 
ar ūdeni un noslaucīt/pulēt ar 
tīru sausu drānu. Lielākus kaļķu 
nosēdumus notīrīt ar pārtikas 
etiķa šķīdumu un noskalot ar 
ūdeni.

NODERĪGA 
INFORMĀCIJA
Komplektā iekļauti sienas 
stiprinājumi. Ja neesi drošs, 
ka pratīsi visu paveikt pats, 
uztici darbu santehniķim. 
Tehnika jāuzstāda saskaņā ar 
spēkā esošiem celtniecības 
noteikumiem.

DROŠĪBA
Termostatiskais jaucējkrāns 
ir noregulēts tā, lai ūdens 
temperatūra nepārsniegtu drošu 
38°C temperatūru. Tā kā ūdens 
padeves sistēmas atšķiras, 
jaucējkrānu, iespējams, nāksies 
kalibrēt atbilstoši uzstādīšanas un 
lietošanas instrukcijai.

Vairāk uzzināsi garantijas brošūrā.

Dušas
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piemērots biezu matu skalošanai. Masāžas strūklas režīms 
maina ūdens strūklas intensitāti – šāda duša lieliski atslābina 
un nomierina. Miglas strūklas režīmā dušas klausule rada 
smalkas, maigas un nomierinošas ūdens pilītes. Ar 3 režīmu 
dušas klausuli varēsi izvēlēties starp pilna spiediena režīmu, 
koncentrētas strūklas režīmu un šo režīmu kombināciju. Ar 5 
režīmu dušas klausuli varēsi izvēlēties starp pilna spiediena, 
miglas, masāžas strūklas, kombinēto pilna spiediena/miglas 
un kombinēto pilna spiediena/masāžas režīmu. 

4. Un visbeidzot, ja plāno pilnībā pārveidot savu dušu, iesakām 
izvēlēties kādu no IKEA termostatiskajiem dušas komplek-
tiem. Tie aprīkoti ar visām funkcijām, kas vajadzīgas, lai 
izbaudītu mazgāšanos dušā. Papildini vannas istabas iekār-
tojumu ar citiem piederumiem no tās pašas kolekcijas, lai 
veidotu vienotu stilu. BROGRUND un VOXNAN kolekcijās ir 
pilns dušu, jaucējkrānu un vannas istabu piederumu klāsts, 
kas tavu vannas istabu padarīs patiešām par tavu teritoriju. 

1. Lūk, pāris praktiski padomi, kā izvēlēties īstās dušas sastāv-
daļas. Pirms dodies iepirkties, padomā, kāds ir tavs mērķis. 
Vai vēlies uzlabot jau esošo dušas kabīni? Tādā gadījumā 
apskati mūsu dušas klausules komplektus ar vai bez pārslē-
ga. Visi IKEA dušas komplekti ir savietojami ar jebkura cita 
ražotāja dušas jaucējkrāniem. IKEA ir 3 dušas piederumu ko-
lekcijas: VALLMOSSE, BROGRUND un VOXNAN, lai tu varētu 
izvēlēties savam stilam un vannas istabai piemērotāko.

2. Ja vēlies jaunu dušas jaucējkrānu, mēs piedāvājam termos-
tatiskus dušas jaucējkrānus un vannas/dušas jaucējkrānus. 
VALLAMOSSE, BROGRUND un VOXNAN dušas kolekcijās ir 
plaša termostatisko jaucējkrānu izvēle – tu noteikti atradīsi 
ko sev piemērotu. Visiem mūsu jaucējkrāniem ir 38°C dro-
šības poga, turklāt visi mūsu horizontālie jaucējkrāni sargā 
pret applaucēšanos un ir aprīkoti ar “cold touch” tehnolo-
ģiju, tātad to virsma nekad nebūs tik karsta, ka tai nevarēs 
pieskarties (tā nebūs par karstu pat jaunākajiem ģimenes 
locekļiem). 

3. Ja vēlies ieviest ko jaunu savā esošajā dušā, vari nomainīt 
dušas klausuli vai dušas šļūteni. IKEA dušas kolekcijās ir 
plaša dušas klausuļu izvēle ar dažādiem strūklas režīmiem. 
Ir dušas klausules ar 1, 3 un 5 strūklas režīmiem. Dušas 
klausulei ar pilna spiediena režīmu ir patīkami plata un 
vienmērīga strūkla. Koncentrētās strūklas režīms ir ideāli 
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VISAS DAĻAS

BROGRUND 3 režīmu dušas klausule. Klausules diametrs: 
90 mm.

Hromēta 403.425.44 15,99 €

BROGRUND 5 režīmu dušas klausule. Klausules diametrs: 
102 mm. 

Hromēta 603.425.43 19,99 €

BROGRUND dušas plauktiņš, 24×11×4 cm. 

Hromēts 903.285.26 13,99 €

VOXNAN dušas klausules komplekts ar termostatisko 
jaucējkrānu. Augšējās klausules diametrs: 200 mm, 
rokas klausules diametrs: 90 mm, attālums starp cauruļu 
centriem: 150 mm.

Hromēts 403.426.00 249 €

VOXNAN dušas klausules komplekts ar pārslēgu. 
Augšējās klausules diametrs: 200 mm, rokas klausules 
diametrs: 90 mm.

Hromēts 503.425.91 129 €

VOXNAN dušas klausules komplekts. Klausules 
diametrs: 90 mm, stangas augstums: 650 mm.

Hromēts 703.426.13 49 €

VOXNAN dušas plauktiņš, 25×13×6 cm.

Hromēts 703.285.89 13,99 €

KOLSJÖN dušas šļūtene, 1500 mm.

Hromēta 603.425.95 13,99 €

LILLREVET dušas klausule, 1 režīms, klausules diametrs 
80 mm
Balta 303.426.29 2,49 €

LILLREVET dušas šļūtene, 1500 mm 

Balta 703.905.62 3,99 €

VALLAMOSSE dušas klausules komplekts. Klausules 
diametrs:: 80 mm, stangas augstums: 620 mm.

Hromēts 103.496.60 24,99 €

VALLAMOSSE termostatiskais dušas jaucējkrāns. 
Attālums starp cauruļu centriem: 150 mm.

Hromēts 103.496.55 60 €

VALLAMOSSE viena režīma dušas klausule. Klausules 
diametrs: 80 mm.

Hromēta  203.496.50 5,99 €

BROGRUND dušas klausules komplekts ar 
termostatisko jaucējkrānu. Augšējās klausules diametrs: 
200 mm, rokas klausules diametrs: 90 mm, attālums starp 
cauruļu centriem: 150 mm.

Hromēts 203.425.35 249 €

BROGRUND dušas klausules komplekts ar pārslēgu. 
Augšējās klausules diametrs: 200 mm, rokas klausules 
diametrs: 90 mm.

Hromēts 903.425.46 139 € 

BROGRUND dušas klausules komplekts. Klausules 
diametrs: 90 mm, stangas augstums: 650 mm.

Hromēts 103.425.45 49 €

BROGRUND termostatiskais vannas/dušas jaucējkrāns.  
Attālums starp cauruļu centriem: 150 mm.

Hromēts 803.425.42 140 €

BROGRUND termostatiskais dušas jaucējkrāns. 
Attālums starp cauruļu centriem: 150 mm.

Hromēts 403.425.39 120 €

BROGRUND 1 režīma dušas klausule. Klausules diametrs: 
90 mm.

Hromēta 003.425.41 10,99 €

Visiem termostatiskajiem dušas jaucējkrāniem ir 10 gadu garantija. Visiem dušas klausules komplektiem, dušas klausulēm un šļūtenēm ir 3 gadu garantija.
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Visiem termostatiskajiem dušas jaucējkrāniem ir 10 gadu garantija. Visiem dušas klausules komplektiem, dušas klausulēm un šļūtenēm ir 3 gadu garantija.

VOXNAN augsts jaucējkrāns, augstums: 30 cm. 

Hromēts misiņš 603.430.57 89 €

VOXNAN jaucējkrāns, augstums: 18 cm.

Hromēts misiņš 303.430.87 69 €

VOXNAN rokturis, 2 gab. komplekts.

Hromēts 203.285.82 4,49 €

VOXNAN stikla plaukts, 44x13 cm, 

Hroma imitācija 703.339.96 10,99 €

VOXNAN dvieļu pakaramais 43 cm
Hroma imitācija 703.340.00 7,99 €

BROGRUND augsts jaucējkrāns, augstums: 28 cm.

Hromēts misiņš 103.430.93 79 €

JAUCĒJKRĀNI UN PIEDERUMI

BROGRUND jaucējkrāns, augstums: 17 cm.

Hromēts misiņš 603.430.81 59 €

BROGRUND dvieļu turētājs, nerūsējošais tērauds

Garums: 47 cm 403.340.06 6,99 €
Garums: 67 cm 303.285.34 9,99 €

BROGRUND sienas plaukts ar dvieļu stangu, nerūsējošā 
tērauda
47x27 cm 903.340.04 10,99 €
67x27 cm 703.339.82 15,99 €

BROGRUND sienas stūra plaukts, nerūsējošā terauda, 

19x58 cm 304.089.79 15,99 €

BROGRUND āķis, 2 gab. komplekts.

Nerūsējošais tērauds 603.285.42 3,59 €



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.

Pasūtījuma sagatavošana
 ar piegādi

Taupi savu laiku – izmanto pirku-
ma komplektēšanas un piegādes 
pakalpojumu.

Interjera dizains

Ja ideju ir daudz, bet nezini, ar 
ko sākt, izvēlies IKEA interjera 
dizaina pakalpojumu. IKEA 
speciālisti izmērīs telpas, 
konsultēs par iekārtojumu un 
ieteiks piemērotākās mēbeles.*

Interneta veikals

IKEA interneta veikals ir vaļā 
vienmēr – iepērcies, kad vēlies. 
Jebkurā laikā un jebkurā vietā. 
Pasūtījumu var ērti saņemt mājās 
vai doties tam pakaļ uz IKEA 
veikalu.

Piegāde

Ja vēlies, aizvedīsim tavus 
pirkumus līdz mājām vai darba 
vietai.

Montāža

Visiem nav jābūt mēbeļu 
montāžas speciālistiem, tāpēc 
mēbeļu salikšanu vari uzticēt 
mums.

Finanšu pakalpojumi

Preču iegādi uz nomaksu 
IKEA veikalā nodrošina SIA 
“AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu 
var iegādāties preces vērtībā no 
100 € līdz 5000 €.

Atpakaļatdošana

IKEA veikalā iegādātās preces 
var atdot vai apmainīt 90 dienu 
laikā.

Pasūtījuma saņemšana 
veikalā

Reizēm pašas labākās idejas 
ienāk prātā nakts vidū. Iepērcies 
jebkurā laikā un saņem pirkumus 
IKEA veikalā, ietaupot piegādes 
maksu.

Piekabes noma

Tu vari iznomāt piekabi un vest 
savus pirkumus mājās uzreiz.

Uzzini vairāk IKEA.lv.


