CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

Iebūvējams virtuves
apgaismojums

Labs, funkcionāls apgaismojums
Funkcionāls apgaismojums ir svarīgs ikvienā virtuves interjerā. Ja virtuvē virs darba
virsmas būs labs, vienmērīgs apgaismojums, darboties virtuvē un gatavot ēdienu
būs vieglāk, ērtāk, drošāk un jautrāk. Iebūvējamās lampas, skapīšu un atvilktņu
apgaismojums ne tikai noder tam, lai ātrāk atrastu meklēto, bet vienlaikus ir dekoratīvs
akcents virtuvē.
Parasto vai savienoto viedo IKEA apgaismojumu?
IKEA piedāvā divas iebūvējamā virtuves apgaismojuma kolekcijas: OMLOPP,
STRÖMLINJE. OMLOPP un STRÖMLINJE kolekcijas lampām ir izsmalcināts dizains, un
tās ir viegli uzstādīt. Savukārt ar TRÅDFRI dimmeri var regulēt apgaismojuma intensitāti
un radīt patīkamu atmosfēru atbilstoši situācijai. Izmanto arī TRÅDFRI vadības sistēmu
OMLOPP, STRÖMLINJE gaismekļu regulēšanai ar TRÅDFRI aplikācijas palīdzību dažādās
kombinācijās ar citām TRÅDFRI ierīcēm tavā mājoklī.

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

PLĀNO JAUNU VIRTUVI VAI VĒLIES UZLABOT
ESOŠO?
Ikvienā virtuvē noderēs labs, funkcionāls apgaismojums.
Tieši tāpēc apgaismojuma atrašanās vietas vēlams plānot
jau virtuves mēbeļu iegādes brīdī. Tas atvieglos montāžu
un ietaupīs milzumdaudz laika un pūļu. Kā rīkoties, ja vēlies
uzlabot apgaismojumu esošajā virtuvē? IKEA ir risinājumi arī
šādai situācijai. Atceries, ka katra virtuve ir citādāka, un plāno
to atbilstoši savām vajadzībām.

Vispirms izdomā, kuras vietas virtuvē vēlies izgaismot. Pēc
tam izlem, kāds apgaismojums vislabāk piestāvētu tavā
virtuvē. Vispirms izvēlies darba virsmas apgaismojumu, pēc
tam – lampas, skapīšu un atvilktņu apgaismojumu. Izpēti IKEA
piedāvājumu.

Darba virsmas apgaismojums

Lampas un skapīšu apgaismojums

Atvilktņu apgaismojums

IKEA piedāvā 2 iebūvējamā apgaismojuma
kolekcijas – OMLOPP, STRÖMLINJE. Visi šo
kolekciju gaismas ķermeņi ir funkcionāli,
palīdz veidot īpašu noskaņu telpā, un tiem
var regulēt apgaismojuma intensitāti.
LED spuldzes patērē pat par 85 % mazāk
elektroenerģijas un darbojas līdz pat 20
reizēm ilgāk par parastajām kvēlspuldzēm.

Dekoratīvās un funkcionālās iebūvējamās
lampas labi izskatās sienas skapīšos
ar stikla durvīm. Izgaismotā skapīti
mantas ir labāk pārredzamas, turklāt šis
apgaismojums palīdz izgaismot virtuvi.

OMLOPP atvilktņu apgaismojums
ieslēdzas un izslēdzas, atvilktnes attaisot
un aiztaisot. Ērti un praktiski!

Kolekcijas: OMLOPP, STRÖMLINJE.

Kolekcijas: OMLOPP, URSHULT,
LINDSHULT.

Izvēlies skapīšu apgaismojumu no plašā
tradicionālo un moderno lampu klāsta.

Kolekcija: OMLOPP.

KĀ PLĀNOT?

OMLOPP VAI STRÖMLINJE?
Informācija par preci

OMLOPP

STRÖMLINJE

186 lm

300 lm

Apgaismojuma intensitāti var regulēt ar TRÅDFRI
bezvadu dimmeri
Stūra savienojums
Rozete un USB pieslēgvieta
Ievilktas elektroinstalācijas*
Nepieciešams TRÅDFRI LED barošanas bloks un vadi*
Komplektā iekļauts kabeļu organizators
Apgaismojuma intensitāte**

* Barošanas blokus un vadus var iegādāties atsevišķi.
** Apgaismojuma intensitāte norādīta Ø 40 cm galda lampai. Citus izmērus skat.
cenas zīmē.

OMLOPP darba virsmas apgaismojums
MONTĀŽA
OMLOPP darba virsmas apgaismojumu ir viegli uzstādīt paša
spēkiem. Šajā sarakstā apkopotas visas nepieciešamās daļas un
piederumi.

• Pievieno starpsavienojuma vadu.
• Pievieno TRÅDFRI bezvadu dimmeri. Savieno dimmeri ar
barošanas bloku(-iem), lai varētu regulēt visas kombinācijas
apgaismojuma intensitāti vienlaikus.
• Pēc vēlēšanās papildini sistēmu ar citām precēm, piemēram
lampām, atvilktņu vai skapīšu apgaismojumu.

• Izvēlies nepieciešamo OMLOPP apgaismojuma slokšņu
skaitu.
• Pievieno atbilstošu TRÅDFRI LED barošanas bloku: 10 W vai
30 W. Vairāk par barošanas blokiem uzzināsi 15. lappusē.
• Pievieno TRÅDFRI vadības sistēmu TRÅDFRI savienotajam
apgaismojumam, ar TRÅDFRI aplikācijas palīdzību dažādos
veidos kombinējot to ar citiem TRÅDFRI gaismas ķermeņiem.
• Izmantojot starpsavienojuma vadu, var savienot līdz pat 10
TRÅDFRI LED barošanas blokiem vienā elektroinstalācijā.

Pamata detaļas

Montāžas piederumi

Baltā krāsā:

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

004.684.32dimmeris
TRÅDFRI bezvadu
Krāsa: baltā krāsā

6,99 €

		
FÖRNIMMA starpsavienojuma vads
Garums: 0,7 m vai 2 m.

TRÅDFRI vārteja

KOMBINĀCIJA

Preces nosaukums

Vairāk par katra produkta jaudu (W), uzzināsi sadaļā VISAS DAĻAS 11. lappusē.
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Daudzums

OMLOPP LED DARBA VIRSMAS APGAISMOJUMS 80 cm
(10W)

1 gab.

OMLOPP LED DARBA VIRSMAS APGAISMOJUMS 40 cm
(5.3W)

1 gab.

OMLOPP LED DARBA VIRSMAS APGAISMOJUMS 60 cm
(7.7W)

1 gab.

TRÅDFRI LED driver 30W

1 gab.

FÖRNIMMA power supply cord

1 gab.

TRÅDFRI wireless dimmer

1 gab.

M1-G

PRECES IZMĒRI
Augstums 16 mm

Bezvadu dimmeris

TRÅDFRI

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

TRÅDFRI tālvadības pults
Krāsa: baltā krāsā

1044

FÖRNIMMA elektrības vads
Garums: 3,5 m

30.03.2020

TRÅDFRI LED barošanas bloks
Jauda: 10 W/30 W

!#QwC##,"

OMLOPP LED darba virsmas apgaismojums
Garums: 40, 60 un 80 cm
Krāsa: baltā un alumīnija krāsā.

STRÖMLINJE darba virsmas apgaismojums
MONTĀŽA
STRÖMLINJE LED darba virsmas apgaismojumu viegli uzstādīt
paša spēkiem. Tā kā lampas ir savienojamas kopā ar diviem
nelieliem savienojuma stiprinājumiem, ir mazāk vadu, kas
jāpaslēpj.

• Pievieno elektrības vadu.
• Pievieno TRÅDFRI bezvadu dimmeri. Savieno dimmeri ar
barošanas bloku(-iem), lai varētu regulēt visas kombinācijas
apgaismojuma intensitāti vienlaikus.
• Pēc vēlēšanās papildini sistēmu ar citām precēm, piemēram
lampām, atvilktņu vai skapīšu apgaismojumu.

• Pirms montāžas ir jāzina skapīšu platums. Ja skapītis ir 80
cm plats, nepieciešamas divas 40 cm platas apgaismojuma
sloksnes.
• Pievieno atbilstošu TRÅDFRI LED barošanas bloku: 10 W vai
30 W. Vairāk par barošanas blokiem uzzināsi 15. lappusē.
• Pievieno TRÅDFRI vadības sistēmu TRÅDFRI savienotajam
apgaismojumam, ar TRÅDFRI aplikācijas palīdzību dažādos
veidos kombinējot to ar citiem TRÅDFRI gaismas ķermeņiem.
• Izmantojot starpsavienojuma vadu, var savienot līdz pat 10
TRÅDFRI LED barošanas blokiem vienā elektroinstalācijā.
Pamata detaļas

PRECES IZMĒRI
16 mm
Augstums

Bezvadu dimmeris

TRÅDFRI
Baltā krāsā:

004.684.32

STRÖMLINJE LED darba virsmas apgaismojums
Garums: 20, 40 un 60 cm
Krāsa: balta

TRÅDFRI LED barošanas bloks
Jauda: 10 W/30 W

FÖRNIMMA elektrības vads
Garums: 3,5 m

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

6,99 €

TRÅDFRI bezvadu dimmeris
Krāsa: balts

Montāžas piederumi

FÖRNIMMA starpsavienojuma vads
Garums: 0,7 m vai 2 m.

TRÅDFRI vārteja

KOMBINĀCIJA

Preces nosaukums

Vairāk par katras preces jaudu (W), uzzināsi sadaļā VISAS DAĻAS 11. lappusē.
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Daudzums

STRÖMLINJE LED darba virsmas apgaismojums, 60 cm
(8 W)

1 gab.

STRÖMLINJE LED darba virsmas apgaismojums, 40 cm
(5 W)

3 gab.

TRÅDFRI LED barošanas bloks, 30 W

1 gab.

FÖRNIMMA elektrības vads

1 gab.

TRÅDFRI bezvadu dimmeris

1 gab.

LAMPAS UN SKAPĪŠU APGAISMOJUMS

MONTĀŽA
• Vispirms izvēlies visas nepieciešamās detaļas.
• Pievieno atbilstošu TRÅDFRI LED barošanas bloku: 10 W vai
30 W. Vairāk par barošanas blokiem uzzināsi 15. lappusē.
• Pievieno TRÅDFRI vadības sistēmu TRÅDFRI savienotajam
apgaismojumam ar TRÅDFRI aplikācijas palīdzību dažādos
veidos kombinējot to ar citiem TRÅDFRI gaismas ķermeņiem.
• Izmantojot starpsavienojuma vadu, var savienot līdz pat 10

TRÅDFRI LED barošanas blokiem vienā elektroinstalācijā.
• Pievieno elektrības vadu.
• Pievieno TRÅDFRI bezvadu dimmeri. Savieno dimmeri ar
barošanas bloku(-iem), lai varētu regulēt visas kombinācijas
apgaismojuma intensitāti vienlaikus.

Pamata detaļas

PRECES IZMĒRI
16 mm
Augstums

Bezvadu dimmeris

TRÅDFRI
Baltā krāsā:

004.684.32

OMLOPP LED lampas vai LED skapīšu
apgaismojums*
Apaļo lampu diametrs: 6,8 cm.
Četrstūraino lampu garums: 20 cm.
Krāsa: balta, alumīnija un melna

TRÅDFRI LED barošanas bloks
Jauda: 10 W/30 W

FÖRNIMMA elektrības vads
Garums: 3,5 m

* Var izmantot arī FORMAT, URSHULT,
LINDSHULT un MAGLEHULT. Vairāk par
izmēriem uzzināsi sadaļā VISAS DAĻAS
16. lappusē.

Montāžas piederumi

FÖRNIMMA starpsavienojuma vads
Garums: 0,7 m vai 2 m

TRÅDFRI vārteja

Vairāk par katra produkta jaudu (W), uzzināsi sadaļā VISAS DAĻAS 11. lappusē.
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TRÅDFRI bezvadu dimmeris
Krāsa: balta

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

6,99 €

STRÖMLINJE
Pievieno TRÅDFRI LED barošanas bloku un elektrības vadu.
Tā kā lampas ir savienojamas kopā ar diviem nelieliem
savienojuma stiprinājumiem, ir mazāk vadu, kas jāpaslēpj.

OMLOPP
Var pievienot TRÅDFRI LED barošanas bloku un elektrības
vadu. Ja izmanto vairāk nekā vienu barošanas bloku, pievieno
starpsavienojuma vadu.
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ATVILKTŅU APGAISMOJUMS

MONTĀŽA
• Vispirms izvēlies visas nepieciešamās detaļas.
• Pievieno atbilstošu TRÅDFRI LED barošanas bloku: 10 W vai
30 W. Vairāk par barošanas blokiem uzzināsi 15. lappusē.
• Izmantojot starpsavienojuma vadu, var savienot līdz pat 10
TRÅDFRI LED barošanas blokiem vienā elektroinstalācijā.

• Pievieno elektrības vadu.
• Apgaismojuma sloksnei ir kustību sensors, tāpēc gaisma
ieslēdzas automātiski, tiklīdz atver atvilktni.

Pamata detaļas

OMLOPP LED apgaismojuma sloksne
atvilktnēm
Garums: 36, 56 un 76 cm.
Ideāli der 40, 60 vai 80 cm METOD
skapīšiem.

TRÅDFRI LED barošanas bloks
Jauda: 10 W/30 W

FÖRNIMMA elektrības vads
Garums: 3,5 m

SAVIENOŠANA
Iegādājies atsevišķu TRÅDFRI LED barošanas bloku atvilktņu
apgaismojumam. Tas atvieglos uzstādīšanu. Ja izmanto vairāk
nekā vienu barošanas bloku, pievieno starpsavienojuma
vadu. Nesavieno atvilktņu apgaismojumu ar citām virtuves
apgaismojuma ierīcēm, jo tad atvilktņu funkcionālais
apgaismojums var nedarboties.
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KĀ IZVĒLĒTIES PIEMĒROTĀKO LED BAROŠANAS BLOKU?

2

1

1. 10 W, 3 savienojuma kontaktligzdas
2. 30 W, 9 savienojuma kontaktligzdas

Ir divu veidu TRÅDFRI LED barošanas bloki. Izvēlies sev
piemērotāko, atkarībā no tā, cik gaismas ķermeņus plāno
pievienot. 10 W LED barošanas blokam drīkst pievienot
līdz 3 lampām, ja kopējā jauda nepārsniedz 10 W. Pie 30 W
LED barošanas bloka var pieslēgt līdz pat 9 lampām, kuru
maksimālā jauda ir 30 W. Viena instalācijas vadam drīkst
pieslēgt līdz 10 barošanas blokiem. Ja spuldzītes mirgo, tas

nozīmē, ka ir sasniegta maksimālā pieļaujamā LED barošanas
bloka jauda. Ja vēlies izmantot vairāk nekā vienu LED barošanas
bloku, katru no tiem jāsinhronizē ar TRÅDFRI dimmeri tā, lai
vienlaikus varētu regulēt visas kombinācijas apgaismojuma
intensitāti. Izvēlies viedo apgaismojumu savai virtuvei,
pieslēdzot TRÅDFRI vārteju. Ar to vari regulēt apgaismojumu
ar TRÅDFRI aplikācijas palīdzību kopā ar pārējo TRÅDFRI
apgaismojumu, radot virtuvē īpašu noskaņu.
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VISAS DAĻAS UN CENAS
OMLOPP LED darba virsmas apgaismojums. 40 cm. IKEA.
Modelis: L1211 OMLOPP. Lampā ir iebūvētas LED spuldzes,
kuru energoefektivitātes klase ir no A++ līdz A. Spuldzes
nav maināmas. Komplektējama ar TRÅDFRI LED barošanas
bloku un FÖRNIMMA elektrības vadu, ko var iegādāties
atsevišķi. 4,1 W.
Balts

302.452.18

LINDSHULT LED skapīša apgaismojums. Koncentrēts
apgaismojums, kas labi izgaismo nelielu laukumu.
Komplektējams ar TRÅDFRI LED barošanas bloku un
FÖRNIMMA elektrības vadu, ko var iegādāties atsevišķi.
IKEA. Modelis: L1304 LINDSHULT. Lampā ir iebūvēta LED
spuldze, kuras energoefektivitātes klase ir no A++ līdz A.
Spuldze nav maināma. 2 W.

25 €

Niķelēts
OMLOPP LED darba virsmas apgaismojums. 60 cm. IKEA.
Modelis: L1212 OMLOPP. Lampā ir iebūvētas LED spuldzes,
kuru energoefektivitātes klase ir no A++ līdz A. Spuldzes
nav maināmas. Komplektējama ar TRÅDFRI LED barošanas
bloku un FÖRNIMMA elektrības vadu, ko var iegādāties
atsevišķi. 5,4 W.
Balts

302.452.23

102.452.24

30 €

Niķelēts

803.430.42

35 €

003.430.41

35 €

10 W

503.561.87

20 €

30 W

603.426.56

25 €

Balts

15 €

Balts

504.468.81

4€

45 €

Balta, 1,4 W

702.451.79

11,99 €

Alumīnija krāsā, 1,4 W

502.329.60

11,99 €

Melns, 1,4 W

202.771.82

11,99 €

FÖRNIMMA starpsavienojuma vads, 0,7 m. Var izmantot
kā tiešo savienojumu starp TRÅDFRI LED barošanas
blokiem, piemēram, diviem skapīšu moduļiem, izmantojot
vienu savienojumu ar elektrības padevi.
Balts

OMLOPP LED apgaismojuma sloksne atvilktnēm.
Alumīnija krāsā. IKEA. Modelis: L1208 OMLOPP. Lampā ir
iebūvētas LED spuldzes, kuru energoefektivitātes klase ir
no A++ līdz A. Spuldzes nav maināmas. Komplektējama ar
TRÅDFRI LED barošanas bloku un FÖRNIMMA elektrības
vadu, ko var iegādāties atsevišķi.
402.452.27

20 €

56 cm

002.452.29

25 €

4€

303.946.99

5€

SKYDRAG, d.virsm, sk LED loksne ar sens. Regulējama
gaismas intensitāte.
80 cm
104.395.90

20 €

Balts

304.395.89

15 €

Melns

304.396.12

15 €

504.395.88

10 €

904.396.28

10 €

Balts
60 cm

1,5 W
36 cm

903.947.00

FÖRNIMMA starpsavienojuma vads, 2 m. Var izmantot kā
tiešo savienojumu starp TRÅDFRI LED barošanas blokiem,
piemēram, diviem skapīšu moduļiem, izmantojot vienu
savienojumu ar elektrības padevi.
Balts

40 cm
Balts

3,5 W
802.452.30

804.058.41

FÖRNIMMA strāvas padeves kabelis. 4x2 cm. Ļauj
savienot līdz pat 10 lampām virknes slēgumā. Ar slēdzi var
ieslēgt/izslēgt visas lampas vienlaicīgi.

OMLOPP LED lampa, 6,8 cm. IKEA. Modelis: L1214
OMLOPP. Lampā ir iebūvēta LED spuldze, kuras
energoefektivitātes klase ir no A++ līdz A. Spuldze nav
maināma. Komplektējama ar TRÅDFRI LED barošanas
bloku un FÖRNIMMA elektrības vadu, ko var iegādāties
atsevišķi.

76 cm

14,99 €

LED barošanas bloks ar vadu, 5x2.5 cm. Visus pieslēgtos
gaismas avotus var ieslēgtu un izslēgt ar vienu slēdzi.

STRÖMLINJE LED darba virsmas apgaismojums. 60
cm. IKEA. Modelis: L1605 STRÖMLINJE. Šis gaismeklis
veidots no A++ līdz A enerģijas klases LED spuldzēm.
Komplektējama ar TRÅDFRI LED barošanas bloku un
FÖRNIMMA elektrības vadu, ko var iegādāties atsevišķi.
8 W.
Balts

302.604.02

TRÅDFRI LED bezvadu vadības barošanas bloks.
Pelēks. Komplektējams ar FÖRNIMMA elektrības
vadu, ko var iegādāties atsevišķi. Var izmantot kopā ar
TRÅDFRI bezvadu dimmeri un RÅDFRI vārteju. Vienā
elektroinstalācijā, izmantojot starpsavienojuma vadu, var
savienot līdz 10 TRÅDFRI LED barošanas blokiem.

STRÖMLINJE LED darba virsmas apgaismojums. 40
cm. IKEA. Modelis: L1604 STRÖMLINJE. Šis gaismeklis
veidots no A++ līdz A enerģijas klases LED spuldzēm.
Komplektējama ar TRÅDFRI LED barošanas bloku un
FÖRNIMMA elektrības vadu, ko var iegādāties atsevišķi.
5 W.
Balts

15,99 €

URSHULT LED skapīša apgaismojums. Koncentrēts
apgaismojums, kas labi izgaismo nelielu laukumu.
Komplektējama ar TRÅDFRI LED barošanas bloku un
FÖRNIMMA elektrības vadu, ko var iegādāties atsevišķi.
IKEA. Modelis: L1305 URSHULT. Lampā ir iebūvēta LED
spuldze, kuras energoefektivitātes klase ir no A++ līdz A.
Spuldze nav maināma. 2 W.

OMLOPP LED darba virsmas apgaismojums. 80 cm. IKEA.
Modelis: L1213 OMLOPP. Lampā ir iebūvētas LED spuldzes,
kuru energoefektivitātes klase ir no A++ līdz A. Spuldzes
nav maināmas. Komplektējama ar TRÅDFRI LED barošanas
bloku un FÖRNIMMA elektrības vadu, ko var iegādāties
atsevišķi. 7,4 W.
Balts

102.604.36

Melns
			

30 €
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UZZĪMĒ SAVA VIRTUVES APGAISMOJUMA SKICI!
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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.

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.

Pasūtījuma sagatavošana
ar piegādi
Taupi savu laiku – izmanto pirkuma komplektēšanas un piegādes
pakalpojumu.

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

Uzstādīšana

Finanšu pakalpojumi

Saliksim mēbeles un uzstādīsim
nepieciešamo sadzīves tehniku
tavā virtuvē.

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

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.*

Uzzini vairāk IKEA.lv.

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

Piekabes noma
Tu vari iznomāt piekabi un vest
savus pirkumus mājās uzreiz.

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

