CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

EKET

Mēbeles mantu glabāšanai
KOPŠANA

Tīrīt ar mitru drānu un saudzīgu
tīrīšanas līdzekli. Noslaucīt ar
sausu drānu.

DROŠĪBA

Lai neļautu šīm mēbelēm
apgāzties, tās jāpiestiprina pie
sienas ar komplektā iekļautajiem
stiprinājumiem. Ja gribi mēbeles
pakārt pie sienas, tam jāizmanto
attiecīgā montāžas sliede (var
iegādāties atsevišķi). Novērtē,
vai siena izturēs mēbeļu svaru.
Sienu materiāli atšķiras, tāpēc
skrūves mēbeļu stiprināšanai pie
sienas nav iekļautas komplektā.
Lūdz vietējam specializētajam
tirgotājam palīdzību, lai izvēlētos
sienai piemērotu piestiprināšanas
veidu. Mēbeles pie sienas
jāpiestiprina/jāpiekar atbilstoši
apmācītai personai, jo kļūda var
novest pie ievainojumiem vai
bojājumiem.

Glabā mantas pēc saviem noteikumiem
Liela vai mazi. Redzami vai paslēpti. Krāsaini vai neuzkrītoši. EKET
skapīšus var salikt, kā vēlies un kā vajag. Vienalga, ko tu glabā un cik tev
mājās vietas – tu vienmēr atradīsi piemērotu risinājumu. Bet ja pēkšņi
vajag vai vēlies ko citu? Viss kārtībā – EKET var viegli pārveidot!

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.

KOMBINĀCIJAS

EKET skapīšu kombinācija ar kājām.
Izmērs: 70×25×72 cm.
Šī kombinācija: 68 €

EKET skapīšu kombinācija ar kājām.
Izmērs: 105×35×107 cm.
Šī kombinācija: 88 €

Kombinācijā ietilpst:

Kombinācijā ietilpst:
Skapītis, 35×35×35 cm

2 gab.

Skapītis ar 4 nodalījumiem, 70×35×70 cm

1 gab.

Regulējamas kājas, metāla, 4 gab. komplekts

2 gab.

Stiprinājumi, 12 gab. komplekts

1 gab.

Skapītis ar durvīm un 2 plauktiem, 35×25×70 cm

1 gab.

Skapītis, 35×25×35 cm

2 gab.

Regulējamas kājas, metāla, 4 gab. komplekts

2 gab.

Stiprinājumi, 12 gab. komplekts

1 gab.

Kombinācijas krāsas:

Kombinācijas krāsas:
Balta

091.892.00

93 €

Gaiši pelēka/tumši pelēka/balta

991.908.50

93 €

Balta/gaiši pelēka

691.908.56

93 €

Tumši pelēka

691.908.61

93 €

Balta/ tumši pelēka/ gaiši pelēka

991.908.50

93 €

Balta

091.891.96

68 €

Balta/gaiši pelēka/ balta beicēta/ ozola imitācija

592.864.25

68 €

Balta/gaiši pelēka/ balta

291.907.35

68 €

Tumši pelēka/ gaiši pelēka/ zeltaini brūna

992.864.28

68 €

EKET skapīšu kombinācija ar kājām.
Izmērs: 210×35×142 cm.
Šī kombinācija: 203 €
Kombinācijā ietilpst:
Skapītis ar 2 durvīm un plauktu, 70×35×70 cm

1 gab.

Skapītis ar 4 nodalījumiem, 70×35×70 cm

3 gab.

Regulējamas kājas, metāla, 4 gab. komplekts

3 gab.

Stiprinājumi, 12 gab. komplekts

1 gab.

Kombinācijas krāsas:
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Balta

591.894.72

214 €

Balta/gaiši pelēka

591.909.32

214 €

KOMBINĀCIJAS

EKET pie sienas piestiprināma skapīšu kombinācija.
Izmērs: 175×35×210 cm.
Šī kombinācija: 186 €

EKET pie sienas piestiprināma skapīšu kombinācija.
Izmērs: 105×25×120 cm.
Šī kombinācija: 70 €

Kombinācijā ietilpst:

Kombinācijā ietilpst:

Skapītis, 35×25×35 cm

6 gab.

Skapītis, 35×25×35 cm

4 gab.

Skapītis, 35×35×35 cm

6 gab.

Skapītis, 35×35×35 cm

1 gab.

Montāžas sliede, 35 cm

12 gab.

Montāžas sliede, 35 cm

5 gab.

Kombinācijas krāsas:

Kombinācijas krāsas:

Balta

591.890.33

222 €

Balta

091.888.42

85 €

Balta/gaiši pelēka/tumši pelēka

191.891.53

222 €

Tumši pelēka

891.890.98

85 €

Tirkīzzila

693.8560.52

222 €

Tumši pelēka/gaiši pelēka/balta

291.891.19

85 €
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KOMBINĀCIJAS

EKET skapīšu kombinācija ar kājām.
Izmērs: 105×35×72 cm.
Šī kombinācija: 90 €

EKET pie sienas piestiprināma skapīšu kombinācija.
Izmērs: 80×35×210 cm.
Šī kombinācija: 131 €

Kombinācijā ietilpst:

Kombinācijā ietilpst:

Skapītis ar durvīm un plauktu, 35×35×70 cm

1 gab.

Skapītis, 35×25×35 cm

3 gab.

Skapītis ar 4 nodalījumiem, 70×35×70 cm

1 gab.

Skapītis ar durvīm, 35×35×35 cm

2 gab.

Regulējamas kājas, metāla, 4 gab. komplekts

2 gab.

Skapītis, 35×35×35 cm

2 gab.

Montāžas sliede, 35 cm

7 gab.

Kombinācijas krāsas:
Balta

491.892.03

90 €

Kombinācijas krāsas:

Balta/tumši pelēka

791.908.70

90 €

Balta

191.890.30

148 €

Balta/gaiši pelēka

891.908.79

90 €

Balta/gaiši pelēka/tumši pelēka

591.891.32

148 €

Tumši pelēks/ zeltaini brūns

192.864.51

90 €

Tumši pelēka

591.891.27

148 €

EKET pie sienas piestiprināma skapīšu kombinācija.
Izmērs: 105×35×70 cm.
Šī kombinācija: 206 €

EKET pie sienas piestiprināma skapīšu kombinācija.
Izmērs: 105×25×70 cm.
Šī kombinācija: 64 €

Kombinācijā ietilpst:

Kombinācijā ietilpst:

Skapītis, 35×35×35 cm

2 gab.

Skapītis ar durvīm un 2 plauktiem, 35×25×70 cm

1 gab.

Skapītis ar 2 atvilktnēm, 70×35×25 cm

2 gab.

Skapītis, 35×25×35 cm

2 gab.

Montāžas sliede, 70 cm

2 gab.

Montāžas sliede, 35 cm

3 gab.

Montāžas sliede, 35 cm

2 gab.

Kombinācijas krāsas:

Kombinācijas krāsas:
Balta

291.888.17

66 €

Balta

091.894.84

222 €

Balta/tumši pelēka/gaiši pelēka

891.890.84

66 €

Balta/gaiši pelēka/tumši pelēka

191.910.47

222 €

Tumši pelēka

291.890.96

66 €

Tumši pelēka

491.910.41

222 €

Balta/ balta beicēta ozola imitācija

192.863.85

222 €
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KOMBINĀCIJAS
KOMBINĀCIJAS

EKET skapīšu kombinācija ar kājām.
Izmērs: 140×35×212 cm.
Šī kombinācija: 318 €

EKET skapīšu kombinācija ar kājām.
Izmērs: 210×35×180 cm.
Šī kombinācija: 323 €

Kombinācijā ietilpst:
Skapītis ar 3 atvilktnēm, 70×35×70 cm

1 gab.

Skapītis ar 4 nodalījumiem, 70×35×70 cm

4 gab.

Stiprinājumi, 12 gab. komplekts

1 gab.

Regulējamas kājas, metāla, 4 gab. komplekts

2 gab.

Kombinācijā ietilpst:

Kombinācijas krāsas:

Skapītis ar 2 durvīm un plauktu, 70×35×70 cm

1 gab.

Skapītis ar 4 nodalījumiem, 70×35×70 cm

1 gab.

Skapītis ar 3 atvilktnēm, 70×35×70 cm

1 gab.

Skapītis, 35×25×35 cm

4 gab.

Skapītis, 35×35×35 cm

2 gab.

Balta

891.903.27

319 €

Regulējamas kājas, metāla, 4 gab. komplekts

3 gab.

Balta/gaiši pelēka

291.913.44

319 €

Montāžas sliede, 35 cm.

6 gab.

Tumši pelēka

991.913.50

319 €

Kombinācijas krāsas:
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Balta

291.894.78

351 €

Balta/gaiši pelēka/tumši pelēka

191.910.28

351 €

Tumši pelēka

391.910.27

351 €

VISAS DAĻAS
EKET skapītis, 35×25×35 cm. Ar vienkāršu skapīti var
pietikt, ja ir maz vietas, un tas var kalpot par pamatu
lielākam mantu glabāšanas risinājumam, ja mainās
vajadzības. Šo skapīti var nolikt uz grīdas vai piestiprināt
pie sienas, lai atbrīvotu vietu. Skapītim stāvot uz grīdas,
katras horizontālās virsmas maksimālā slodze ir 15 kg.

EKET skapītis ar durvīm un 2 plauktiem, 35×25×70 cm.
Aprīkots ar mehānismu, kas pats atver durvis, kad tās viegli piespiež. Skapītim stāvot uz grīdas, katras horizontālās
virsmas maksimālā slodze ir 15 kg.

EKET skapītis ar 2 durvīm un plauktu, 70×35×70 cm.
Ar vienkāršu skapīti var pietikt, ja ir maz vietas, un tas
var kalpot par pamatu lielākam mantu glabāšanas
risinājumam, ja mainās vajadzības. Skapītim stāvot uz
grīdas, katras horizontālās virsmas maksimālā slodze ir
10 kg.

EKET skapītis ar 2 durvīm un 2 plauktiem, 70×25×70 cm.
Šo skapīti var nolikt uz grīdas vai piestiprināt pie sienas,
lai atbrīvotu vietu. Skapītim stāvot uz grīdas, katras
horizontālās virsmas maksimālā slodze ir 10 kg.

EKET skapītis ar 2 atvilktnēm, 70×35×35 cm. Skapītim
stāvot uz grīdas, katras horizontālās virsmas maksimālā
slodze ir 10 kg. Katras atvilktnes maksimālā slodze ir 3 kg.

EKET skapītis ar durvīm un plauktu, 35×35×70 cm.
Aprīkots ar mehānismu, kas pats atver durvis, kad tās viegli iespiež. Skapītim stāvot uz grīdas, katras horizontālās
virsmas maksimālā slodze ir 15 kg.
Balts

903.339.38

35 €

Tumši pelēks

503.449.29

35 €

803.346.03

17 €

Zeltaini brūns

503.737.09

17 €

Balta beicēta ozola imitācija

804.288.52

17 €

Tumši pelēks

503.345.91

17 €

Gaiši pelēks

203.345.97

17 €

Tirkīzpelēks

604.741.28

17 €

Balts

003.339.47

85 €

Tumši pelēks

803.449.23

85 €

35x35x35 cmBalts

Tumši pelēks
Baltā krāsā:

304.289.15

Stikla durvis

EKET

Tumši pelēks

903.449.27

25 €

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

50 €

304.289.20

50 €

Balts

403.339.69

125 €

Tumši pelēks

703.449.33

125 €

EKET stikla durvis, 32x32 cm
PRECES IZMĒRI
32 cm
Platums
Augstums 32 cm

304.289.01

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

13 €

703.400.44

EKET
Kāja 4 gab.

35 cm

003.400.47

4€

70 cm

803.400.48

5€

5€

PRECES IZMĒRI
metāla kājas, 4 gab. komplekts.
Ar regulējamām
10 cm
Augstums
3 cm
Diametrs
Maks. augstums 11 cm
kājām - nodrošina stabilitāti pat
uz nelīdzenas
grīdas.
4 gab.
Daudz

EKET
10 cm

Metāls:

704.289.04
Savienojuma stiprinājumi

704.289.04
Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

Kāja 4 gab.

803.346.17

12 €

EKET regulējamas metāla kājas, 4 gab. komplekts. Skapītis
ar tām stāvēs stabili arī uz nelīdzenas grīdas.

Montāžas sliede

12 gab.

304.289.15

45 €

32x32 cm

EKET skapītis ar durvīm, 35×35×35 cm. Ar vienkāršu
skapīti var pietikt, ja ir maz vietas, un tas var kalpot par
pamatu lielākam mantu glabāšanas risinājumam, ja
mainās vajadzības.
25 €
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EKET skapītis ar 3 atvilktnēm 70×35×70 cm. Skapītim
stāvot uz grīdas, katras horizontālās virsmas maksimālā
slodze ir 10 kg. Katras atvilktnes maksimālā slodze ir 3 kg.

304.289.01

803.321.14

35 cm
35 cm
35 cm
26 cm
27 cm
1.50 kg

EKETEKET skapītis ar 2 atviltnēm, 35x35x35 cm

Stikls:

Balts

PRECES IZMĒRI
Platums
Dziļums
Augstums
Atvilk iekšp pl
Atvilk iekšp dz
Maks. slodze/at

Skapis ar 2 atvilktnēm

EKET skapītis, 35×35×35 cm. Ar vienkāršu skapīti var pietikt, ja ir maz vietas, un tas var kalpot par pamatu lielākam
mantu glabāšanas risinājumam, ja mainās vajadzības.
Balts

60 €

10 € / 4 gab.

EKET kāja, 4 gab. komplekts.

EKET

4€

804.741.51

6

3 cm
3 cm
10 cm
3 cm
10 cm
11 cm
120 kg
10 cm
4 gab.

804.741.51

10 cm

Koks:

PRECES IZMĒRI
Platums
Dziļums
Augstums
Diametrs
Min. augstums
Maks. augstums
Maks. slodze
Pilns augstums
Daudz

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

12 € / 4 gab.
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60 €

60 €

203.449.21

12 €
8-4

60 €

403.449.39

203.339.51

Tumši pelēks

0211

303.346.05

Tumši pelēks

Balts

30.03.2020

Balts

45 €

!iM|'##,"

30 €

804.783.47
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30 €

003.449.41

45 €

Tirkīzpelēks

12 €
8-4

303.321.16

Tumši pelēks

103.339.56

0211

Balts

45 €

Gaiši pelēks

08.10.2020

12 €

003.345.36

!sRLV##,"

12 €

504.741.43

45 €

Tumši pelēks

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

103.321.22

Tirkīzpelēks

404.288.54

18-18

Gaiši pelēks

45 €

Balta beicēta ozola imitācija

0212

12 €

30.03.2020

12 €

403.345.58

45 €

003.737.21

!AM|2##,"

904.288.42

Tumši pelēks

603.339.54

Zeltaini brūns

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

Balta beicēta ozola imitācija

Balts

8-15

12 €

0212

12 €

803.737.03

30.03.2020

703.321.24

Zeltaini brūns

!AM|$##,"

Balts

EKET skapītis ar 4 nodalījumiem, 70×35×70 cm. Ar
vienkāršu skapīti var pietikt, ja ir maz vietas, un tas
var kalpot par pamatu lielākam mantu glabāšanas
risinājumam, ja mainās vajadzības. Skapītim stāvot uz
grīdas, katras horizontālās virsmas maksimālā slodze ir
15 kg.

VISAS DAĻAS
KASTES UN IELIKTŅI
PALLRA mini kumode ar 3 atvilktnēm, 31×26×31 cm,
tumši zila.
604.439.19

14,99 €

203.439.12

9,99 €

PUDDA grozs, 28×28×23 cm.

RAGGISAR grozs, 3 gab. komplekts.
903.480.15

3,99 €

08.10.2020
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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.

Pasūtījuma sagatavošana
ar piegādi

Montāža

Taupi savu laiku – izmanto pirkuma komplektēšanas un piegādes
pakalpojumu.

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

Uzstādīšana

Piekabes noma

Interneta veikals

Saliksim mēbeles un uzstādīsim
nepieciešamo sadzīves tehniku
tavā virtuvē.

Tu vari iznomāt piekabi un vest
savus pirkumus mājās uzreiz.

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.

Finanšu pakalpojumi

Pasūtījuma saņemšana
veikalā

Interjera dizains

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.

Uzzini vairāk IKEA.lv.

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

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.*

