Ceļvedis pircējiem

PLATSA
Mēbeļu sistēma

Kopšana
Tīrīt ar mitru drānu un saudzīgu
mazgāšanas līdzekli. Noslaucīt ar
sausu drānu.

Montāža
SVARĪGI! Drošai šo mēbeļu
montāžai vajadzīgi 2 cilvēki.

Ar PLATSA kolekcijas mēbelēm var izveidot sistēmu visas istabas
iekārtošanai neatkarīgi no tā, vai tā ir plaša vai neliela telpa. Šajā
kolekcijā ietilpst vaļēji, viegli rāmji, ko var dažādi kombinēt, un var
izveidot augstas vai zemas kombinācijas, tādas, kas piemērotas telpā
ar slīpajiem griestiem vai gar visu sienu. Moduļiem var pielikt durvis,
plauktus, stiepļu grozus un pakaramos. Ja mainās tavas vajadzības,
kombināciju var viegli pārveidot vai papildināt ar jaunām daļām.

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

Mēbeles mantu glabāšanai
Drošums
Drošības nolūkos PLATSA rāmji ir jāpiestiprina pie siena. Dažādu
materiālu sienām ir nepieciešami dažādi stiprinājumi, tāpēc tos
pārdod atsevišķi. Liekot vairākus PLATSA rāmjus vienu uz otra,
rāmji, kas atrodas vismaz 3 metru augstumā, jāpiestiprina pie
sienas ar LÄTTHET montāžas sliedi.
LÄTTHET montāžas sliede jāizmanto arī PLATSA rāmjiem, ko
stiprina pie sienas. Brīdinājums! PLATSA 55 cm dziļos rāmjus
nedrīkst karināt pie sienas. Tas ir jāliek uz grīdas vai uz cita
rāmja, kas stāv uz grīdas.

PLATSA moduļu sistēmas rāmji ir pieejami dažādos izmēros,
tāpēc tos ir ļoti viegli kombinēt. Plauktu var ierīkot brīvajā cietā
zem kāpnēm, visapkārt logam vai virs istabas durvīm – variantu
ir ļoti daudz. Šīs mēbeles var papildināt ar HJÄLPA un LÄTTHET
kolekcijas iekšējām un ārējām detaļām, lai izveidotu tādu
risinājumu, ka vislabāk derēs tieši tavās mājās. Var izvēlēties
kādu no gatavajām komplektācijām, papildināt to ar citiem
moduļiem un pielikt vai noņemt iekšējās un ārējās detaļas. Dari,
kā tev ērtāk! Šīs ir ērtas un ietilpīgas mēbeles.
Viegli montēt un izjaukt
PLATSA gultai ir ķīļveida savienojuma stiprinājumi, tāpēc to var
ātri un viegli samontēt un izjaukt, kas ir ērti pārvācoties. Detaļas
tikai jāsaklikšķina kopā; speciāli instrumenti nav nepieciešami.

PLATSA TV galdiņš
Augšējā paneļa maksimālā noslodze ir 30 kg. Šo mēbeli nedrīkst
karināt pie sienas, tā jāpiestiprina pie sienas ar komplektā
iekļautajiem stiprinājumiem.

PLATSA vaļējie plaukti
PLATSA vaļējām sistēmām ir atsevišķi rāmji ar pielāgojamām
iekšējām detaļām. Šiem rāmjiem nav ķīļveida savienojuma
stiprinājumu kā citiem PLATSA rāmjiem, taču tiem ir vienkārša
uzbūve, lai to varētu pēc iespējas ātrāk salikt
.

Montāža
Izvēlies risinājumu
Piedāvājam plašu PLATSA kombināciju klāstu. Tās vari apskatīt
veikalā vai IKEA.lv. Ja piedāvātās kombinācijas tevi neuzrunā,
vari pats izveidot savējo. Sākumā apskati mūsu piedāvātās
kombinācijas un izvēlies vienu, kas tevi iedvesmo. Lai tā kalpo
par sākumpunktu tavam individuālajam risinājumam. Tu vari
izmantot ORDNA plānotāju, lai mainītu konstrukcijas izmēru vai
mēbeles iekšējās detaļas. Tu vari arī radīt pilnīgi unikālu PLATSA
kombināciju 3 vienkāršos soļos.

1. Izvēlies rāmjus. Vispirms izdomā, cik brīvas vietas ir istabā,
un izmanto pieejamo platību maksimāli efektīvi ar pareizā
izmēra rāmjiem.
2. Izvēlies durvis. Kā tu gribi, lai tavs skapis izskatās? Gribi
baltas durvis vai ko tradicionālāku? Varbūt tumši pelēkas?
3. Izvēlies iekšējās un ārējās detaļas, ņemot vērā savas ikdienas
vajadzības un glabājamās mantas. Organizē savas mantas ar
kastēm un ieliktņiem no mūsu plašā iekšējo detaļu klāsta. Un
neaizmirsti par iebūvēto apgaismojumu, ko ir viegli uzstādīt
un kas ļauj vieglāk izvēlēties īsto tērpu.
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Mēbeles mantu glabāšanai
Kā kombinēt rāmjus?
PLATSA kolekcijas rāmjus var kombinēt dažādos veidos
atbilstoši mantu glabāšanas vajadzībām. Apskati šīs populārās
kombinācijas un vairāk www.IKEA.lv.
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Kombinācija ar plauktiem un gultu
Viegli salikt un izjaukt
PLATSA gultai ir ķīļveida savienojuma stiprinājumi, tāpēc to var
ātri un viegli samontēt un izjaukt, kas ir ērti pārvācoties.

PLATSA kombinācija ir ērts risinājums parocīgam iekārtojumam
pat nelielā telpā. Izmantojot dažādas PLATSA sistēmas detaļas,
var nodalīt privāto telpu, un šis ir kompakts risinājums mantu
glabāšanai. Šis PLATSA komplekts palīdz ietaupīt vietu uz grīdas,
jo gulta un skapis ir kopā. Šo mēbeli var izmantot arī telpas
sadalīšanai vai kā daļu no garderobes nodalījuma. To var likt
istabā pie sienas vai istabas vidū un veidot interesantu telpas
iekārtojumu.

Drošums
Konstrukcijas maksimālais augstums no grīdas līdz kājgaļa
augšpusei (neskaitot augšējo paneli) ir 220 cm. Brīdinājums!
Kājgaļa panelī neurbt caurumus. Lai baltais kājgaļa panelis
izskatītos labāk, var pielikt pakaramos, kuru dēļ nav jāurbj
caurumi, piemēram, LILLÅNGEN pakaramos vai divus RIBBA
rāmjus (61×91 cm). Maksimālā noslodze ir 6 kg. PLATSA TV
galdiņu nevar lietot kopā ar PLATSA gultu.

Izvēlies sev piemērotāko risinājumu atkarībā no tā, kādām
mantām tajā jāatrod vieta – kājgalī tikai noliec 60 cm, 120 cm
vai 180 cm augstu un 40 cm dziļu PLATSA rāmi. Kombināciju var
papildināt ar LÄTTHET kājgaļa paneli, HJÄLPA iekšējām detaļām
un durvīm. Pārējās gultas malas var pielāgot pēc vajadzības,
izmantojot HJÄLPA iekšējās detaļas un kastes mantu glabāšanai.
Gultu pārdod ar redelēm, kājām un augšējo paneli.
LÄTTHET kājgaļa panelis ir kā punktiņš uz “i“, veidojot PLATSA
gultas un skapja kombināciju. Tas ir vajadzīgs stabilitātei un kā
taisna virsma PLATSA rāmja aizmugurē pabeigtākam izskatam.

Montāža
Izveido savu kombināciju
Ir pieejamas dažādas PLATSA gultas kombinācijas, ko var
apskatīt IKEA veikalā vai tīmekļa vietnē www.IKEA.lv. Ja
neviens no gatavajiem risinājumiem nav piemērots tieši tavām
vajadzībām, no atsevišķām detaļām ir iespējams izveidot citādu.
Ar ko sākt? Vispirms izpēti gatavo kombināciju piedāvājumu,
lai redzētu, kādas detaļas un kādi varianti ir pieejami. Pēc tam
patstāvīgi varēsi pamata modulim pievienot tev vajadzīgās
detaļas un mainīt skapja augstumu. Ja vēlies, PLATSA gultas
un plauktu kombināciju vari veidot arī pilnīgi patstāvīgi,
neizmantojot gatavās sistēmas. 6 vienkārši soļi, kā to paveikt:

3. Kājgaļa panelis. Cik kājgaļa paneļi tev nepieciešami? Paneļa
augstums ir 60 cm, tātad var izveidot 60 cm, 120 cm vai
180 cm augstu rāmi.

1. Gultas rāmis. Izdomā, kādām un cik daudz mantām
nepieciešama glabātava un kur vēlies likt gultu. Vai būs
iespējams izmantot plauktus gultai visās trīs pusēs?

5. Durvis un atvilktņu priekšas. Piedāvājums ir gana plašs –
gludas, baltas vai tradicionālā stilā veidotas durvis? Varbūt
tumši pelēkas? Izvēle ir tavās rokās.

2. Kājgaļa rāmi. Apdomā, kāds būs šīs mēbeles galvenais
pielietojums un cik augstam jābūt skapim. Vai tas kalpos kā
telpas sadalītājs? Vai nepieciešama vieta apģērbam, ko glabā
uz pakaramā un/vai salocītu plauktā, vai liksi tajā grāmatas
vai citus priekšmetus?

6. Matracis un virsmatracis. Matrača platums: 120–140 cm,
garums: 200 cm.

Gultas rāmis

Kājgala rāmji

Kājgaļa
panelis

4. Iekšējās detaļas. Padomā par saviem ikdienas paradumiem
telpā, kur stāvēs šī mēbele. Kas skapī būs jāglabā? Kad
iekšējās detaļas būs izvēlētas, izvēlies jaunajai gultai arī
kases un ieliktņus, kas IKEA ir pieejami plašā klāstā. Pilnīgām
ērtībām ieliec skapī arī iebūvēto apgaismojumu. To ir viegli
ielikt, un, pateicoties tam, skapja saturs būs labi pārskatāms.

Iekšējās detaļas Durvis un atvilktņu
priekšas
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Matrači un
virsmatrači

Kombinācijas ar plauktiem un gultu
Kā kombinēt rāmjus?
PLATSA kolekcijas rāmjus var kombinēt dažādos veidos
atbilstoši mantu glabāšanas vajadzībām. Apskati šīs populārās
kombinācijas un vairāk www.IKEA.lv.
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Visi rāmji
Izmērs: platums × dziļums × augstums.

40 cm dziļi rāmji

55 cm dziļi rāmji

PLATSA rāmis, balts

PLATSA rāmis, balts

60×40×40 cm

703.309.50

19 €

60×55×40 cm

903.309.49

20 €

80×40×40 cm

103.309.53

21 €

80×55×40 cm

103.309.48

24 €

60×40×60 cm

503.309.70

22 €

60×55×60 cm

103.309.72

25 €

80×40×60 cm

303.309.71

25 €

80×55×60 cm

703.309.69

28 €

60×40×120 cm

303.309.47

34 €

503.309.46

003.309.44

37 €

60×55×120 cm

80×40×120 cm

37 €

80×55×120 cm

603.309.55

41 €

60×40×180 cm

903.309.54

41 €

60×55×180 cm

503.309.51

41 €

80×40×180 cm

303.309.52

41 €

80×55×180 cm

703.309.45

46 €

LÄTTHET montāžas sliede piestiprināšanai pie sienas
LÄTTHET montāžas sliede piestiprināšanai pie sienas
LÄTTHET montāžas sliede, 60 cm

003.863.75

7€

LÄTTHET montāžas sliede, 80 cm

003.311.99

8€

LÄTTHET montāžas sliede, 60 cm

003.863.75

7€

LÄTTHET montāžas sliede, 80 cm

003.311.99

8€

Kombinācija 160×40×44 cm
LÄTTHET kāja regulējama baltā
krāsā
PLATSA TV galdiņš baltā krāsā

993.052.57

63 €

TV galdiņi
Izmērs: platums × dziļums × augstums.

120 cm dziļi rāmji

160 cm dziļi rāmji

PLATSA TV galdiņš, balts

PLATSA TV galdiņš, balts

Kombinācija 120×40×44 cm
LÄTTHET kāja, regulējama, baltā
krāsā
PLATSA TV galdiņš, baltā krāsā

093.052.47

58 €

Kombinācija 120×40×54 cm

893.052.48

LÄTTHET kāja baltā krāsā/metāls

503.955.94

Kombinācija 160×40×54 cm

393.052.60

PLATSA TV galdiņš baltā krāsā

203.473.16

LÄTTHET kāja baltā krāsā/metāls

503.955.94

PLATSA TV galdiņš baltā krāsā

403.813.90

Kombinācija 120×40×53 cm

693.052.49

LÄTTHET kāja baltā krāsā/koks

103.955.91

PLATSA TV galdiņš baltā krāsā

203.473.16

Kombinācija 160×40×53 cm

793.052.63

LÄTTHET kāja baltā krāsā/koks

103.95591

PLATSA TV galdiņš baltā krāsā

403.813.90

203.311.98
203.473.16

203.311.98
403.813.90

65 €
70 €

68 €
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73 €

Vaļējie moduļi
Izmērs: platums × dziļums × augstums.

60 cm plati moduļi

80 cm plati moduļi
PLATSA vaļējs skapis, balts

PLATSA vaļējs plaukts, balts
60×40×40 cm

804.525.83

32 €

60×40×60 cm

404.525.75

37 €

60×40×120 cm

104.525.72

72 €

404.526.03

52 €

80×40×40 cm

104.525.48

32 €

80×40×60 cm

704.525.50

44 €

004.525.44

52 €

80×40×120 cm

PLATSA vaļējs plaukts, balts

PLATSA vaļējs apavu plaukts, balts
80×40×60 cm

Gulta
Izmērs: platums × dziļums × augstums.

PLATSA gultas rāmis
140×200 cm

LÄTTHET kājgaļa panelis
104.530.86

249 €

140×60 cm
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504.530.89

25 €

Visas durvis
Rokturus var iegādāties atsevišķi. Visu rokturu klāstu var apskatīt veikalā vai www.IKEA.lv.

Veramās durvis
SKROVA durvis, bērzkoks
SANNIDAL durvis, baltas
40×40 cm

203.955.43

9€

40×60 cm

503.955.51

11 €

40×120 cm

903.955.54

15 €

40×180 cm

103.955.34

21 €

60×40 cm

203.955.38

11 €

60×60 cm

103.955.48

12 €

60×120 cm

003.955.39

18 €

60×180 cm

003.955.58

22 €

40×40 cm

103.859.74

7€

40×60 cm

703.310.54

8€

40×120 cm

703.310.49

12 €

40×180 cm

903.310.53

18 €

60×40 cm

303.310.46

8€

60×60 cm

503.310.50

9€

60×120 cm

103.310.47

14 €

60×180 cm

303.310.51

20 €

40×120 cm

903.310.91

30 €

60×120 cm

703.310.92

32 €

RIDABU durvis, spoguļstikls

FONNES durvis, baltas
40×40 cm

803.310.63

6€

40×60 cm

203.310.61

7€

40×120 cm

603.310.59

10 €

40×180 cm

003.310.57

14 €

60×40 cm

003.310.62

7€

60×60 cm

403.310.60

8€

60×120 cm

803.310.58

13 €

40×40 cm

103.845.02

10 €

60×180 cm

403.310.55

17 €

40×60 cm

803.473.18

14 €

40×120 cm

803.473.23

19 €

40×180 cm

203.813.86

26 €

60×40 cm

003.845.07

13 €

60×60 cm

603.473.19

16 €

60×120 cm

003.473.17

23 €

60×180 cm

003.813.87

32 €

VÄRD durvis, stikls

SKATVAL durvis, tumši pelēkas
40×40 cm

303.310.89

9€

40×60 cm

703.310.87

10 €

40×120 cm

103.310.85

13 €

40×180 cm

603.310.83

18 €

60×40 cm

503.310.88

10 €

VÄRD panelis, stikla durvis

60×60 cm

903.310.86

11 €

40×180 cm

803.813.88

26 €

60×120 cm

403.310.84

15 €

60×180 cm

603.813.89

32 €

60×180 cm

803.310.82

20 €

40×40 cm

003.860.21

9€

40×60 cm

003.860.02

10 €

40×120 cm

103.859.93

13 €

40×180 cm

003.859.84

18 €

60×40 cm

503.860.09

10 €

60×60 cm

003.859.98

11 €

60×120 cm

103.859.88

15 €

60×180 cm

003.859.79

20 €

SKATVAL durvis, gaiši pelēkas
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Visas durvis
Rokturus var iegādāties atsevišķi. Visu rokturu klāstu var apskatīt veikalā vai www.IKEA.lv.

Bīdāmās durvis
FONNES bīdāmās durvis, baltas
120×180 cm

603.310.64

50 €

103.310.52

50 €

SKROVA bīdāmās durvis, bērzkoks
120×180 cm

HJÄLPA bīdāmo durvju sliede, balta
120 cm

803.955.83

50 €

Visas atvilktņu priekšas
Rokturus var iegādāties atsevišķi. Visu rokturu klāstu var apskatīt veikalā vai www.IKEA.lv.

FONNES atvilktņu priekša, balta

SKATVAL atvilktņu priekša, gaiši pelēka

60×20 cm

803.859.23

4€

60×20 cm

303.860.29

7€

80×20 cm

103.859.26

5€

80×20 cm

503.860.33

8€

SKATVAL atvilktņu priekša, tumši pelēka
60×20 cm

103.859.31

7€

SKROVA atvilktņu priekša, bērzkoks

80×20 cm

703.859.33

8€

60×20 cm

003.860.40

6€

80×20 cm

203.860.44

7€
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Iekšējās detaļas
Izveido sev piemērotu skapi ar PLATSA rāmjiem un HJÄLPA
pakaramajiem, sliedēm un stiepļu groziem. Visas HJÄLPA
detaļas ir savienojamas ar attiecīgā izmēra PLATSA rāmjiem.
Izmēri var atšķirties.

Baltā krāsā:

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

HJÄLPA plaukts, balts
604.501.27

6€

60×55 cm

503.312.05

3€

204.502.14

6€

80×55 cm

003.312.03

4€

6€

31-6

61

HJÄLPA drēbju stanga, balta

604.501.27

0422

80×40 cm

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

HJÄLPA drēbju stanga, balta

60x40 cm
60×40 cm

Der 55 cm dziļiem rāmjiem

31.08.2020

HJÄLPA

PRECES IZMĒRI
Mx. sl. apģ. st 24 kg
Rāmis, platums 60 cm
Rāmis, dziļums 40 cm

!_P$>##,"

stanga
Der 40 cmDrēbju
dziļiem
rāmjiem

HJÄLPA plaukts, balts

60×40 cm

003.311.61

6€

60×55 cm

903.311.66

7€

80×40 cm

103.311.65

7€

80×55 cm

403.311.64

8€

504.500.24

9€

704.500.23

11 €

HJÄLPA apavu plaukts, balts

HJÄLPA apavu plaukts, balts
60×40 cm

504.500.24

60×40 cm

9€

HJÄLPA apavu plaukts, balts

HJÄLPA apavu plaukts, balts
80×40 cm

80×40 cm

704.500.23

11 €

60×40 cm

903.311.85

6€

60×55 cm

403.311.83

7€

80×40 cm

203.311.84

7€

80×55 cm

703.311.86

8€

HJÄLPA stiepļu grozs, balts

HJÄLPA stiepļu grozs, balts

HJÄLPA izvelkama sliede groziem, balta. 2 gab.

HJÄLPA izvelkamas sliedes groziem, baltas. 2 gab.
40 cm

303.311.93

55 cm

4€

HJÄLPA atvilktne bez priekšas balta.

103.311.94

4€

HJÄLPA atvilktne bez priekšas, balta

60×40 cm

603.309.84

13 €

60×55 cm

603.309.79

14 €

80×40 cm

703.309.74

14 €

80×55 cm

003.309.82

17 €

HJÄLPA daudzfunkcionāls pakaramais, balts
003.317.12

HJÄLPA daudzfunkcionāls pakaramais, balts
003.317.12

4€
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4€

Ārējās detaļas
Izmanto mantu glabāšanas platību skapja iekšpusē un
ārpusē maksimāli efektīvi ar LÄTTHET apģērbu stangām un
pakaramajiem. LÄTTHET detaļas noder tādu lietu organizēšanai
kā kaklasaites, gultasveļa, apakšveļa, šalles, bikses, somas un
dārglietas. Ar apģērbu stangām var arī lietderīgi izmantot vietu

starp rāmjiem vai starp rāmi un sienu. Visas LÄTTHET detaļas
veidotas tā, lai tās būtu savienojamas ar attiecīgā izmēra
PLATSA rāmjiem. Izmēri var atšķirties.

Der 40 cm dziļiem rāmjiem

Der 55 cm dziļiem rāmjiem
LÄTTHET drēbju stanga rāmim, balta

LÄTTHET drēbju stanga rāmim, balta
35–60×40 cm

703.316.95

9€

35-60×55 cm

LÄTTHET drēbju stanga rāmjiem, balta
60–100×40 cm

803.317.08

903.317.17

9€

LÄTTHET drēbju stanga rāmim, balta
11 €

60-100×55 cm

003.316.94

11 €

LÄTTHET uz rāmja liekams pakaramais, balts
LÄTTHET uz rāmja liekams pakaramais, balts
40 cm

403.316.54

55 cm

103.316.55

6€

5€

Eņģes, kājas, virsmas un rokturi

Regulējamās LÄTTHET kājas gādā par skapja stabilitāti uz
nelīdzenas grīdas. SPILDRA virsmas kalpo kā papildu plaukti.

HJÄLPA eņģe, 1 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta. 4 gab.
603.312.00

1€

203.311.98

3€

60×40 cm

603.317.14

7€

80×40 cm

503.316.96

9€

60×55 cm

203.316.93

8€

80×55 cm

303.316.97

10 €

203.317.11

1€

SPILDRA virsējais panelis, balts
LÄTTHET kāja, balta, metāla. 4 gab.
11 cm

503.955.94

10 €

SPILDRA virsējais panelis, balts

LÄTTHET rokturis, balts. 1 gab.
LÄTTHET kāja, balta, koka. 4 gab.
11 cm

13 cm
103.955.91

13 €
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Gatavās kombinācijas
Durvis ir iekļautas kombinācijas cenā, bet nav parādītas ilustrācijā. Ir pieejamas arī citas durvis.
Lai uzzinātu vairāk, jautā IKEA veikala darbiniekiem.

PLATSA kombinācija, balta
Izmērs: 240×57×123 cm
Šī kombinācija: 316 € (892.521.17)
Iepirkumu saraksts
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PLATSA rāmis, 80×55×120 cm, balts

603.309.55

3 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta

203.311.98

3 gab.

FONNES atvilktņu priekša, 80×20 cm, balta

103.859.26

3 gab.

HJÄLPA atvilktne bez priekšas, 80×55 cm, balta

003.309.82

3 gab.

SANNIDAL durvis, 40×120 cm, baltas

903.955.54

4 gab.

HJÄLPA eņģe, 1 gab./kompl.

603.312.00

12 gab.

HJÄLPA drēbju stanga, 80×55 cm, balta

003.312.03

2 gab.

HJÄLPA plaukts, 80×55 cm, balts

403.311.64

1 gab.

SPILDRA virsējais panelis, 80×55 cm, balts

303.316.97

3 gab.

Gatavās kombinācijas
Durvis ir iekļautas kombinācijas cenā, bet nav parādītas ilustrācijā. Ir pieejamas arī citas durvis.
Lai uzzinātu vairāk, jautā IKEA veikala darbiniekiem.

PLATSA kombinācija, balta
Izmērs: 240×57×231 cm
Šī kombinācija: 346 € (992.485.87)
Iepirkumu saraksts
PLATSA rāmis, 60×55×40 cm, balts

903.309.49

2 gab.

PLATSA rāmis, 60×55×60 cm, balts

103.309.72

2 gab.

PLATSA rāmis, 60×55×180 cm, balts

503.309.51

2 gab.

LÄTTHET kāja, 11 cm, balta, metāla, 4 gab./kompl.

503.955.94

4 gab.

FONNES durvis, 60×40 cm, baltas

003.310.62

2 gab.

FONNES durvis, 60×60 cm, baltas

403.310.60

2 gab.

FONNES durvis, 60×180 cm, baltas

403.310.55

2 gab.

HJÄLPA eņģe, 1 gab./kompl.

603.312.00

16 gab.

HJÄLPA plaukts, 60×55 cm, balts

903.311.66

1 gab.

HJÄLPA drēbju stanga, 60×55 cm, balta

503.312.05

3 gab.

HJÄLPA izvelkama sliede groziem, 55 cm, balta, 2 gab./kompl.103.311.94

2 gab.

HJÄLPA stiepļu grozs, 60×55 cm, balts

403.311.83

2 gab.

SPILDRA virsējais panelis, 60×55 cm, balts

203.316.93

2 gab.

PLATSA rāmis, 80×55×180 cm, balts

703.309.45

2 gab.

PLATSA rāmis, 60×55×180 cm, balts

503.309.51

1 gab.

PLATSA rāmis, 80×55×40 cm, balts

103.309.48

2 gab.

PLATSA rāmis, 60×55×40 cm, balts

903.309.49

1 gab.

LÄTTHET kāja, 11 cm, balta, koka

103.955.91

3 gab.

FONNES atvilktņu priekša, 60×20 cm, balta

803.859.23

3 gab.

HJÄLPA atvilktne bez priekšas, 60×55 cm, balta

603.309.79

3 gab.

SANNIDAL durvis, 40×180 cm, baltas

103.955.34

4 gab.

SANNIDAL durvis, 40×40 cm, baltas

203.955.43

4 gab.

SANNIDAL durvis, 60×40 cm, baltas

203.955.38

1 gab.

RIDABU spoguļstikla durvis, 60×120 cm, baltas

703.310.92

1 gab.

HJÄLPA eņģe, 1 gab./kompl.

603.312.00

25 gab.

HJÄLPA drēbju stanga, 80×55 cm, balta

003.312.03

3 gab.

HJÄLPA stiepļu grozs, 80×55 cm, balts

703.311.86

3 gab.

HJÄLPA izvelkama sliede groziem, 55 cm, balta

103.311.94

3 gab.

HJÄLPA plaukts, 80×55 cm, balts

403.311.64

1 gab.

HJÄLPA plaukts, 60×55 cm, balts

903.311.66

4 gab.

PLATSA rāmis, 60×40×180 cm, balts

903.309.54

1 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta, 4 gab./kompl.

203.311.98

1 gab.

FONNES durvis, 60×180 cm, baltas

403.310.55

1 gab.

HJÄLPA eņģe, 1 gab./kompl.

603.312.00

4 gab.

HJÄLPA plaukts, 60×40 cm, balts

003.311.61

3 gab.

LÄTTHET drēbju stanga rāmim, 35–60×40 cm, balta

703.316.95

1 gab.

PLATSA kombinācija, balta
Izmērs: 220×57×231 cm
Šī kombinācija: 566 € (792.521.08)
Iepirkumu saraksts

PLATSA kombinācija, balta
Izmērs: 95–120×42×181 cm
Šī kombinācija: 92 € (792.038.15)
Iepirkumu saraksts
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Gatavās kombinācijas
Durvis ir iekļautas kombinācijas cenā, bet nav parādītas ilustrācijā. Ir pieejamas arī citas durvis.
Lai uzzinātu vairāk, jautā IKEA veikala darbiniekiem.

PLATSA kombinācija, balta
Izmērs: 340×42×241 cm
Šī kombinācija: 465 € (292.483.69)
Iepirkumu saraksts
PLATSA rāmis, 60×40×180 cm, balts

903.309.54

2 gab.

PLATSA rāmis, 60×40×60 cm, balts

503.309.70

3 gab.

PLATSA rāmis, 80×40×60 cm, balts

303.309.71

2 gab.

HJÄLPA atvilktne bez priekšas, 60×40, balta

603.309.84

3 gab.

FONNES atvilktņu priekša, 60×20 cm, balta

803.859.23

3 gab.

SANNIDAL durvis, 40×60 cm, baltas

503.955.51

4 gab.

SANNIDAL durvis, 60×180 cm, baltas

003.955.58

1 gab.

SANNIDAL durvis, 60×60 cm, baltas

103.955.48

3 gab.

HJÄLPA plaukts, 60×40 cm, balts

003.311.61

8 gab.

HJÄLPA plaukts, 80×40 cm, balts

103.311.65

2 gab.

HJÄLPA izvelkama drēbju stanga, 60×40 cm, balta

803.312.04

1 gab.

LÄTTHET montāžas sliede, 60 cm

003.863.75

1 gab.

LÄTTHET montāžas sliede, 80 cm

003.311.99

2 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta

203.311.98

2 gab.

HJÄLPA eņģe, 1 gab./kompl.

603.312.00

18 gab.

PLATSA rāmis, 60×40×180 cm, balts

903.309.54

1 gab.

PLATSA rāmis, 60×40×60 cm, balts

503.309.70

1 gab.

PLATSA rāmis, 80×40×40 cm, balts

103.309.53

2 gab.

PLATSA rāmis, 80×40×60 cm, balts

303.309.71

2 gab.

PLATSA TV galdiņš, 160×40×44 cm, balts

403.813.90

1 gab.

FONNES durvis, 40×60 cm, baltas

203.310.61

4 gab.

FONNES durvis, 60×180 cm, baltas

403.310.55

1 gab.

FONNES durvis, 60×60 cm, baltas

403.310.60

1 gab.

FONNES atvilktņu priekš,a 80×20 cm, balta

103.859.26

2 gab.

VÄRD stikla durvis, 40×40 cm, baltas

103845.02

6 gab.

HJÄLPA izvelkama drēbju stanga, 60×40 cm, balta

803.312.04

2 gab.

HJÄLPA atvilktne bez priekšas, 80×40 cm, balta

703.309.74

2 gab.

HJÄLPA plaukts, 80×40, balts

103.311.65

1 gab.

HJÄLPA standarta eņģe, 1 gab.

603.312.00

26 gab.

LÄTTHET kāja, 11 cm, balta, metāla, 4 gab./kompl.

503.955.94

2 gab.

LÄTTHET montāžas sliede, 80 cm

003.311.99

4 gab.

PLATSA gultas rāmis ar mantu glabātavu, 140×200 cm, balts 104.530.86

1 gab.

PLATSA vaļējs plaukts, 60×40×120 cm, balts

104.525.72

1 gab.

PLATSA vaļējs skapis, 80×40×120 cm, balts

404.526.03

1 gab.

FONNES atvilktņu priekša, 60×20 cm, balta

803.859.23

2 gab.

FONNES atvilktņu priekša, 80×20 cm, balta

103.859.23

2 gab.

HJÄLPA atvilktne bez priekšas, 60×40 cm, balta

603.309.84

2 gab.

HJÄLPA atvilktne bez priekšas, 80×40 cm, balta

703.309.74

2 gab.

HJÄLPA plaukts, 60×40 cm, balts

003.311.61

2 gab.

HJÄLPA plaukts, 80×40 cm, balts

103.311.65

1 gab.

PLATSA Sekcija
Izmērs: 220×40×251 cm
Šī kombinācija: 461 € (592.914.03)
Iepirkumu saraksts

PLATSA gultas rāmis ar 4 atvilktnēm, balts
Izmērs: 140×200×163 cm
Šī kombinācija: 464 € (893.264.63)
Iepirkumu saraksts
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Iekšējie piederumi
Papildini savu jauno glabāšanas risinājumu ar kastēm un
ieliktņiem no mūsu plašā iekšējo piederumu klāsta. Tie sniedz
vēl vairāk iespēju pārdomāti glabāt drēbes.

STUK kaste ar nodalījumiem, baltā krāsā

LACKISAR kaste

20×34×10 cm

604.744.25

1,99 €

34×51×28 cm

604.321.38

9,99 €

20×51×10 cm

604.744.30

2,59 €

44×51×19 cm

004.321.41

9,99 €

20×51×18 cm

804.744.34

3,99 €

34×51×10 cm

904.744.38

3,99 €

34×51×18 cm

904.744.43

4,99 €
RABBLA kaste ar nodalījumiem, 25×35×10 cm

STUK kaste ar nodalījumiem, gaiši tirkīzzilā krāsā
20×34×10 cm

004.716.27

1,99 €

34×51×10 cm

504.716.44

3,99 €

903.481.24

11,99 €

603.481.25

13,99 €

RABBLA kaste ar vāku, 25×35×20

STUK kaste, balta ar pelēku
34×51×28 cm

403.096.86

4,99 €

55×51×18 cm

403.095.73

7,99 €

71×51×18 cm

503.095.77

7,99 €

34×51×28 cm

604.716.48

4,99 €

55×51×18 cm

104.716.55

6,99 €

71×51×18 cm

504.716.58

7,99 €

RABBLA kaste ar vāku, 35×50×30 cm

STUK kaste, gaiši tirkīzzilā krāsā

403.481.26

19,99 €

15×27×12 cm

104.040.53

7,99 €

25×27×12 cm

404.057.77

9,99 €

KOMPLEMENT kaste, gaiši pelēka

STUK modulis ar 7 nodalījumiem, 30×30×90 cm
Balts ar pelēku

703.708.56

9,99 €

KOMPLEMENT atvilktnes paliktnis, 90×53 cm. Viegli
izgriezt vajadzīgajā izmērā.

Gaiši tirkīzzilā krāsā

504.716.39

9,99 €

Gaiši pelēks

304.055.65

6€

18×26×8 cm

202.802.07

3,49 €

26×35×15 cm

602.802.05

7,99 €

26×35×8 cm

502.823.04

6,99 €

37×54×21 cm

102.802.03

15,99 €

KUGGIS kaste ar vāku, balta
STUK pārvalks apģērbam, 3 gab./kompl.
Balts ar pelēku

503.708.76

6,99 €

STUK pakaramais apavu organizators ar
16 nodalījumiem, balts ar pelēku
51×140 cm

203.756.77

7,99 €
KUGGIS ieliktnis ar 8 nodalījumiem, balts
002.802.08

RAGGISAR grozs, 3 gab./kompl.
903.480.15

3,99 €
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7,99 €

Iekšējie piederumi

FJÄLLA kaste ar vāku
Tumši pelēka

TJENA kaste ar vāku

703.956.73

4,99 €

603.956.83

6,99 €

18×26×15 cm

504.668.69

6,99 €

25×35×20 cm

204.594.79

7,99 €

32×35×32 cm

004.594.80

13,99 €

604.594.77

14,99 €

18×26×15 cm

Balta
18×25×15 cm

103.954.21

2,49 €

Balta

25×35×20 cm

603.954.28

3,99 €

25×36×20 cm

25x35x10 cm

903.954.22

3,49 €

35×50×30 cm

903.743.49

7,99 €

32x35x32 cm

404.693.02

4,99 €

25×35×20 cm

303.954.77

3,99 €

32x35x32 cm

204.692.99

5,99 €

Melna

KVARNVIK kaste ar vāku
Smilškrāsā
STORSTABBE kaste, 2 gab./kompl, 20×37×15 cm
Smilškrāsā

304.103.50

5,99 €

STORSTABBE kaste ar nodalījumiem, 37×40×15 cm
Smilškrāsā

604.261.75

5,99 €

KVARNVIK kaste, 3 gab.
Smilškrāsā

STORSTABBE kaste ar vāku, 25×35×15 cm
Smilškrāsā

704.103.67

5,99 €
BUMERANG pakaramie, 8 gab./kompl.

STORSTABBE kaste ar vāku, 30×30×30 cm
Smilškrāsā

204.224.81

8,99 €

Nekrāsoti

302.385.43

3,99 €

Balti

702.385.41

4,99 €

Melni

202.385.34

4,99 €

STORSTABBE kaste ar vāku, 35×50×15 cm
Smilškrāsā

103.983.54

10,99 €
BUMERANG plecu polsteris pakaramajam, balts
702.932.74

STORSTABBE kaste ar vāku, 35×50×30 cm
Smilškrāsā

604.103.63

0,49 €

12,99 €
BUMERANG bikšu/svārku pakaramais, hromēts
602.404.03

0,89 €

STORSTABBE iekarams plaukts ar 7 nodalījumiem,
30×30×90 cm
Smilškrāsā

404.224.80

STAJLIG pakaramais lietošanai telpās vai ārā, balts

12,99 €

5 gab./kompl.
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002.914.19

3,99 €

Iebūvētais apgaismojums
Ja skapī būs atsevišķs apgaismojums, būs vieglāk atrast
meklēto. Izmantojot akcentējošu apgaismojumu, tumšos
rītos istabā nebūs jāieslēdz griestu lampa. Tas ir noderīgi, lai
pēc iespējas mazāk traucētu citiem, kas atrodas tajā telpā. Šis
speciālais apgaismojums iedegas automātiski, atverot skapja
durvis.
STÖTTA LED loksne ar sensoru, darbojas ar baterijām,
balta.
Šī apgaismojuma sloksne ir paredzēta tieši PLATSA
mēbelēm. Gaisma ieslēdzas un izslēdzas automātiski durvju
atvēršanas brīdī, tāpēc lieki netērē elektroenerģiju. Var
lietot skapim ar veramām durvīm vai atvilktnēs. Baterijas
neietilpst komplektā. Loksnei nepieciešamas 4 AA baterijas
(32 cm garai loksnei – 2 baterijas). IKEA iesaka lietot LADDA
uzlādējamās baterijas. Jaunas, pilnīgi uzlādētas LADDA
AA 2450 mAh baterijas vienā uzlādē darbojas apmēram
1,5 mēnešus, ja apgaismojuma loksni lieto 5 minūtes dienā.

LADDA uzlādējamās baterijas. Izvēloties uzlādējamas
baterijas, var samazināt atkritumu daudzumu un ietaupīt
naudu, nepērkot jaunas baterijas. Bateriju uzlāde un
atkārtota izmantošana ir vēl viens veids, kā rūpēties par
dabu, turklāt tas ir ērti, jo baterijas vienmēr būs pa rokai.
2450 mAh

703.038.76

8,99 €

32 cm, 50 lm

103.600.87

9,99 €

52 cm, 70 lm

503.600.90

12,99 €

STORHÖGEN bateriju lādētājs ietvarā. Bateriju uzlādes
līmeņa indikators. Kad baterijas ir pilnīgi uzlādētas, lādētājs
pārslēdzas dīkstāves režīmā, tāpēc baterijas var glabāt
lādētājā ilgāku laiku.

72 cm, 80 lm

903.600.93

15,99 €

Balts

603.036.50

29,99 €

VAXMYRA LED akcentējošās lampas, 2 gab. 1,4 W.
Izgaismo skapīšu saturu un rada vieglu apgaismojumu
zem plaukta. Piemērots arī skapīšiem ar stikla durvīm.
Nepieciešams ANSLUTA LED barošanas bloks ar vadu, 19 W.
Baltas, Ø 6,8 cm, 65 lm

104.218.68

12,99 €

Alumīnija krāsā, Ø 6,8 cm, 65 lm

304.218.86

12,99 €

Melnas, Ø 6,8 cm, 65 lm

004.218.78

12,99 €

ANSLUTA LED barošanas bloks ar vadu, 19 W, balts. Visus
savienotos gaismekļus var ieslēgt un izslēgt ar vienu slēdzi.
804.058.41
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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.

Interjera dizains

Finanšu pakalpojumi

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.*

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

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.

