Ceļvedis pircējiem

ELVARLI

Vaļēja plauktu sistēma
Dizains
Elēna Jūhansone (Ehlén
Johansson)

Drošība
Regulējamos balstus jāpiestiprina
pie griestiem. Sānu moduļus
jāpiestiprina pie sienas.
Dažādiem griestu un sienas
materiāliem jālieto dažādi
stiprinājumi (var iegādāties
atsevišķi).

Kopšana un tīrīšana
Tīrīt ar mitru drānu un saudzīgu
tīrīšanas līdzekli. Noslaucīt ar tīru,
sausu drānu.

Noderīga informācija
Maksimālā ELVARLI plauktu
noslodze
Platums: 40 cm
Dziļums: 36 cm – 12 kg
Dziļums: 51 cm – 18 kg
Platums: 80 cm
Dziļums: 36 cm – 25 kg
Dziļums: 51 cm – 36 kg
Maksimālā ELVARLI apģērbu sliežu
noslodze
40 cm – 15 kg
80 cm – 30 kg
Āķa maksimālā noslodze: 4 kg

MONTĀŽA
Svarīgi: drošības nolūkos
šīs mēbeles montāža jāveic
2 personām.

ELVARLI ir skaista, viegli maināma vaļēja plauktu sistēma apģērbiem
un apaviem. Tā ir balta, moderna, un tai ir izturīgi bambusa plaukti.
Vienalga, vai izvēlēsies kādu no mūsu gatavajām kombinācijām vai
radīsi pats savējo – rezultāts būs elegants un praktisks glabāšanas
risinājums guļamistabai, priekšnamam, dzīvojamajai istabai vai mājas
birojam. Vairākkārt lietojamā stiprinājumu sistēma atvieglo montāžu,
izjaukšanu un pārkārtošanu.
Lai izveidotu ELVARLI glabāšanas risinājumu, vispirms jāizvēlas
pamatne: pie griestiem stiprināms balsts vai pie sienas stiprināms
sānu modulis. Tad jāpievieno iekšējās detaļas – apģērbu sliedes,
atvilktnes, plaukti, apavu plaukti un āķi.
Ar ELVARLI tavas iespējas ir plašas. Uzstādi tikai vaļējus plauktus, lai
viss ir redzams uzreiz, vai arī pievieno atvilktnes, kas aizveras klusi
un līgani. Lai ko tu izvēlētos, ELVARLI vienmēr varēs paplašināt vai
pārveidot atbilstoši vēlmēm, vai arī izjaukt, ja pārvāksies.

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.

Plānošana
Ko vēlies glabāt?
Apskati savu garderobi. Izdomā, cik daudz apavu, kleitu,
džemperu, bikšu utt. vēlies glabāt.

Vēlies radīt pats savu risinājumu? Ņem talkā šo ceļvedi un seko
šiem vienkāršajiem soļiem.

Cik daudz vietas ir?
Izvēlies, kur uzstādīsi savu vaļējo plauktu sistēmu. Uzskicē
izvēlēto telpu, atzīmē tās izmērus no grīdas līdz griestiem
un starp sienām. Atzīmē logus vai durvis, kas var ietekmēt
glabāšanas risinājuma izmēru. Neaizmirsti ņemt vērā
radiatorus, caurules, ventilācijas sistēmu un citas lietas, kas var
ietekmēt tavas plauktu sistēmas izmērus.

1. Izvēlies karkasu
Par ELVARLI pamatu var kalpot pie sienas stiprināms sānu
modulis (1) vai pie griestiem stiprināms balsts (2). Balsta
augstums regulējams 222–350 cm diapazonā. Sānu moduļi
pieejami ar diviem augstumiem: 126 cm un 216 cm. Atceries!
Lai piestiprinātu iekšējās detaļas (izņemot apģērbu sliedi),
vajadzīgi kronšteini. Katram sānu modulim vajadzīgs krustveida
stiprinājums.

Vēlies gatavu kombināciju?
Apskati šajā ceļvedī un www.IKEA.lv iekļautās gatavās
kombinācijas. Mūsu veikala darbinieki palīdzēs tev
izveidot izlasi tevis izvēlētajai kombinācijai, lai vari atrast
vajadzīgo Pašapkalpošanās zālē, kā arī pastāstīs par citiem
pakalpojumiem, piemēram, pasūtīto preču saņemšanu veikalā
un piegādi uz mājām

2. Izvēlies iekšējās detaļas
ELVARLI kolekcijā ir apģērbu sliedes, plaukti, ieliktņi, atvilktnes
un apavu plaukti. Veido savām vajadzībām atbilstošu iekšējo
detaļu kombināciju. Visām iekšējām detaļām ir divi platumi (40
un 80 cm) un divi dziļumi (36 un 51 cm). Atceries! Ieliktņus var
vienkārši ielikt plauktos, lai izveidotu nodalījumus kastēm vai
salocītiem apģērbiem, taču atvilktnēm obligāti vajadzīgi ieliktņi.
3. Aprēķini platumu
Pārliecinies, ka plauktu sistēma ietilps tevis izvēlētajā vietā.
Vienalga, vai izmanto balstus vai sānu moduļus – būs jāatstāj
platuma rezerve. Aprēķini savas plauktu sistēmas platumu,
ņemot vērā 3. lpp. norādīto informāciju.
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PADOMS! Organizē efektīvāk!
Papildini savu jauno plauktu ar kastēm un citiem organizatoriem no mūsu plašā
klāsta, lai viss būtu vēl labāk sakārtots un lai būtu vieglāk atrast meklēto.
Apskati klāstu 10. lpp.
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Montāža
Kā aprēķināt vaļējas plauktu sistēmas platumu?
Iekšējo detaļu platums (apģērbu sliedes, atvilktnes, ieliktņi,
plaukti, apavu plauki): 40 cm un 80 cm.

ELVARLI ar balstu
Ja plāno izveidot ELVARLI glabāšanas
risinājumu ar balstu, tev jāierēķina 3,4 cm
katram balstam.

40 cm
80 cm
40 cm

5,8 cm

3,4 cm

3,4 cm

5,8 cm

ELVARLI kombinācija ar sānu moduli
Ja plāno izveidot ELVARLI glabāšanas
risinājumu ar sānu moduļiem, tev jāierēķina
2,2 cm ārējiem sānu moduļiem un 0,4 cm
iekšējiem sānu moduļiem.

40 cm
80 cm
40 cm

2,2 cm

0,4 cm

0,4 cm
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2,2 cm

Kombinācijas
Gatavas kombinācijas ar sānu moduli.

Iepirkumu saraksts
Sānu modulis, 51×216 cm

802.961.68

2 gab.

Atvilktne, 80×51 cm, balta

504.339.68

1 gab.

Plaukts, 80×51 cm, balts

102.961.76

3 gab.

Krustveida stiprinājums, 80 cm, balts

003.095.94

1 gab.

Drēbju stanga, 80 cm, balta

002.962.14

1 gab.

Sānu modulis, 36×216 cm, balts

003.175.32

2 gab.

Plaukts, 80×36 cm, balts

203.132.84

5 gab.

Drēbju stanga, 80 cm, balta

002.962.14

1 gab.

Krustveida stiprinājums, 80 cm, balts

003.095.94

1 gab.

Sānu modulis, 51×216 cm, balts

802.961.68

4 gab.

Drēbju stanga, 40 cm, balta

402.962.12

1 gab.

Drēbju stanga, 80 cm, balta

002.962.14

3 gab.

Plaukts, 40×51 cm, balts

602.961.74

5 gab.

Plaukts, 80×51 cm, balts

102.961.76

6 gab.

Atvilktne, 80×51 cm, balta

504.339.68

2 gab.

Krustveida stiprinājums, 40 cm, balts

603.095.72

1 gab.

Krustveida stiprinājums, 80 cm, balts

003.095.94

2 gab.

ELVARLI kombinācija, balta.
Izmērs: 84×55×216 cm.
Šī kombinācija: 189 € (591.573.53)

Iepirkumu saraksts

ELVARLI kombinācija, balta.
Izmērs: 84×40×216 cm.
Šī kombinācija: 149 € (691.574.75)

Iepirkumu saraksts

ELVARLI kombinācija, balta.
Izmērs: 205×55×216 cm.
Šī kombinācija: 439 € (491.880.05)
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Kombinācijas
Gatavas kombinācijas ar sānu moduli.

Iepirkumu saraksts

ELVARLI kombinācija, balta.
Izmērs: 165×55×216 cm.
Šī kombinācija: 534 € (991.575.77)

5

Sānu modulis, 51×216 cm

802.961.68

4 gab.

Plaukts, 80×51 cm, balts

102.961.76

2 gab.

Plaukts, 40×51 cm, balts

602.961.74

8 gab.

Atvilktne, 40×51 cm, balta

604.339.63

3 gab.

Atvilktne, 80×51 cm, balta

504.339.68

3 gab.

Drēbju stanga, 40 cm, balta

402.962.12

2 gab.

Drēbju stanga, 80 cm, balta

002.962.14

1 gab.

Krustveida stiprinājums, 40 cm, balts

603.095.94

2 gab.

Krustveida stiprinājums, 80 cm, balts

003.095.94

1 gab.

Kombinācijas
Gatavas kombinācijas ar sānu moduli.

Iepirkumu saraksts
Balsts, 222–350 cm, balts

402.961.70

2 gab.

Plaukts, 40×36 cm, balts
Balsta kronšteins, 36 cm, balts, komplektā:
2 gab.
Drēbju stanga, 40 cm, balta

603.132.82

1 gab.

003.175.27

1 gab.

402.962.12

1 gab.

Apavu plaukts, 40×36 cm, balts

103.172.92

2 gab.

Balsts, 222–350 cm, balts

402.961.70

2 gab.

Plaukts, 80×51 cm, balts

102.961.76

4 gab.

Balsta kronšteins, 51 cm, balts, komplektā: 2 gab. 002.961.72

4 gab.

Drēbju stanga, 80 cm, balta

002.962.14

1 gab.

Balsts, 222–350 cm, balts

402.961.70

3 gab.

Plaukts, 40×51 cm, balts

602.961.74

5 gab.

Plaukts, 80×51 cm, balts

102.961.76

2 gab.

Atvilktne, 80×51 cm, balta

504.339.68

2 gab.

Drēbju stanga, 80 cm, balta

002.962.14

1 gab.

Balsta kronšteins, 51 cm, balts, komplektā: 2 gab. 002.961.72

9 gab.

ELVARLI kombinācija, balta.
Izmērs: 52×36×222–350 cm.
Šī kombinācija: 95 € (291.576.08)

Iepirkumu saraksts

ELVARLI kombinācija, balta.
Izmērs: 92×51×222–350 cm.
Šī kombinācija: 146 € (991.579.02)

Iepirkumu saraksts

ELVARLI kombinācija, balta.
Izmērs: 135×51×222–350 cm.
Šī kombinācija: 311 € (091.581.52)
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Kombinācijas
Gatavas kombinācijas ar sānu moduli.

Iepirkumu saraksts
Balsts, 222–350 cm, balts

402.961.70

3 gab.

Plaukts, 80×51 cm, balts

102.961.76

3 gab.

Drēbju stanga, 80 cm, balta

002.962.14

3 gab.

Balsta kronšteins, 51 cm, balts, komplektā: 2 gab. 002.961.72

3 gab.

Apavu plaukts, 80×36 cm, balts

503.172.90

2 gab.

Balsts, 222–350 cm, balts

402.961.70

4 gab.

Plaukts, 40×51 cm, balts

602.961.74

5 gab.

Plaukts, 80×51 cm, balts

102.961.76

3 gab.

Atvilktne, 80×51 cm, balta

504.339.68

2 gab.

Drēbju stanga, 40 cm, balta

402.962.12

2 gab.

Drēbju stanga, 80 cm, balta

002.962.14

1 gab.

Apavu plaukts, 40×36 cm, balts

103.172.92

2 gab.

ELVARLI kombinācija, balta.
Izmērs: 175×51×222–350 cm.
Šī kombinācija: 198 € (591.575.41)

Iepirkumu saraksts

Balsta kronšteins, 51 cm, balts, komplektā: 2 gab. 002.961.72

10 gab.

ELVARLI kombinācija, balta.
Izmērs: 178×51×222–350 cm.
Šī kombinācija: 389 € (491.575.46)

Iepirkumu saraksts

ELVARLI kombinācija, balta.
Izmērs: 259×51×222–350 cm.
Šī kombinācija: 250 € (991.573.70)
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Balsts, 222–350 cm, balts

402.961.70

4 gab.

Drēbju stanga, 80 cm, balta

002.962.14

5 gab.

Plaukts, 80×51 cm, balts

102.961.76

5 gab.

Balsta kronšteins, 51 cm, balts, komplektā: 2 gab. 002.961.72

5 gab.

Visas daļas
ELVARLI atvilktne, balta.
ELVARLI sānu modulis, balts.
Dz36×P216 cm

003.175.32

40 €

Dz51×P216 cm

802.961.68

45 €

402.961.70

30 €

P40×Dz51×A25 cm

604.339.63

30 €

P80×Dz51×A25 cm

504.339.68

45 €

P40×Dz36 cm

603.132.82

7€

P40×Dz51 cm

602.961.74

10 €

P80×Dz36 cm

203.132.84

12 €

P80×Dz51 cm

102.961.76

15 €

P40×Dz36 cm

903.192.68

15 €

P40×Dz51 cm

202.962.89

20 €

P80×Dz36 cm

703.192.69

25 €

P80×Dz51 cm

802.962.91

30 €

P40×Dz36 cm

103.172.92

10 €

P80×Dz36 cm

503.172.90

15 €

ELVARLI balsts, balts.
A222–350 cm

ELVARLI plaukts, balts.

ELVARLI krustveida stiprinājums, balts.
P40 cm

603.095.72

1€

P80 cm

003.095.94

3€

ELVARLI plaukts, bambuss.

ELVARLI balsta kronšteins, balts.
Dz36 cm

003.175.27

4€

Dz51 cm

002.961.72

5€

ELVARLI apavu plaukts, balts.

ELVARLI drēbju stanga, balta.
P40 cm

402.962.12

4€

P80 cm

002.962.14

6€
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Piederumi
Papildini savu jauno plauktu ar kastēm un citiem
organizatoriem no mūsu plašā piederumu klāsta, lai apģērbi
būtu vēl labāk sakārtoti un lai plauktā būtu vieglāk atrast
meklēto.

KUGGIS kaste ar vāku, balta.

BULLIG kaste, bambuss.

18×26×8 cm

202.802.07

3,49 €

26×35×8 cm

502.823.04

6,99 €

26×35×15 cm

602.802.05

7,99 €

37×54×21 cm

102.802.03

15,99 €

32×35×32 cm

304.745.92

14,99 €

603.221.73

9,99 €

FLÅDIS grozs.
25 cm

KUGGIS ieliktnis ar 8 nodalījumiem, balts.
53×36×6 cm

002.802.08

7,99 €

KOMPLEMENT kaste, 2 gab., gaiši pelēka.
RAGGISAR grozs, 2 gab.: 19x13x18 cm; 1 gab.: 25x25x28 cm.
Pelēks

903.480.15

15x27x12 cm

104.040.53

7,99 €

25x27x12 cm

404.057.77

9,99 €

002.263.15

0,59 €

3,99 €

VARIERA uzlika.
Balta, komplektā: 100 gab.
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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.

