CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

KNOXHULT
Virtuves mēbeles
KOPŠANA

Tīrīt skapīšus ar mitru drānu
un neabrazīvu tīrīšanas
līdzekli. Noslaucīt ar tīru drānu.
Nerūsējošā tērauda virsmas pēc
lietošanas tīrīt ar sūkli, tīru drānu
un, ja nepieciešams, neabrazīvu
tīrīšanas līdzekli. Vienmēr slaucīt
horizontālā virzienā.

DROŠĪBA

Dažādiem sienas materiāliem
jālieto dažādas skrūves un dībeļi
(var nopirkt atsevišķi).

NODERĪGA
INFORMĀCIJA

Iespējams regulēt eņģu vertikālo
un horizontālo novietojumu un
dziļumu, kas atvieglo durvju
pareizu uzstādīšanu. Durvis var
uzstādīt ar eņģēm kreisajā vai
labajā pusē. Kājas var regulēt,
lai rāmis stāvētu stabili uz
nelīdzenām virsmām.

Virtuves skapīšu komplekts par zemu cenu

Vai gribi iekārtot vienkāršu virtuvi ar mēbelēm, kas ir gan kvalitatīvas,
gan par zemu cenu? KNOXHULT virtuves mēbeļu kolekcijā ir seši
skapīši ar durvīm, atvilktnēm un plauktiem. Tie visi gan no iekšpuses,
gan ārpuses pārklāti ar plēvi, kas ir noturīga pret skrāpējumiem un
viegli tīrāma. Darba virsma ir 61 cm dziļa. Papildini KNOXHULT virtuves
iekārtu ar LAGAN sadzīves tehniku, ar izlietni, jaucējkrānu un, protams,
ar rokturiem.

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.

VIRTUVES IEKĀRTAS
Virtuves iekārtā ietilpst darba virsma, plaukti, atvilktnes, eņģes, cokols, izlietne, sifons un jaucējkrāns. Atliek to papildināt ar rokturiem un sadzīves tehniku. Iesakām izvēlēties
sadzīves tehniku no LAGAN klāsta, ko vari apskatīt visu daļu sarakstā 4. lappusē. KNOXHULT virtuves mēbeles var kombinēt arī ar visu pārējo IKEA sadzīves tehniku.

Kopējā cena:
Pelēka

991.804.36

199 €

Pelēka koka imitācija

591.804.76

219 €

Balta

191.804.64

172 €

Spīdīgi balta

291.804.68

219 €

Kombinācijā iekļautās daļas:
FYNDIG izlietne, 45×39 cm

1 gab.

KNOXHULT sienas skapītis ar durvīm, 120 cm

1 gab.

LAGAN jaucējkrāns

1 gab.

KNOXHULT grīdas skapītis ar durvīm un atvilktni, 120 cm

1 gab.

LILLVIKEN sifons/sietiņš

1 gab.

Izmērs: P182×Dz61 cm.

Kopējā cena:
Pelēka

191.804.35

309 €

Pelēka koka imitācija

391.804.77

348 €

Balta

891.804.65

255 €

Spīdīgi balta

091.804.69

349 €

Kombinācijā iekļautās daļas:

Izmērs: P224×Dz61 cm.
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FYNDIG izlietne, 45×39 cm

1 gab.

KNOXHULT sienas skapītis ar durvīm, 120 cm

1 gab.

LAGAN jaucējkrāns

1 gab.

KNOXHULT grīdas skapītis ar atvilktnēm, 120 cm

1 gab.

KNOXHULT grīdas skapītis ar atvilktnēm, 40 cm

1 gab.

KNOXHULT sienas skapītis ar durvīm, 40×75 cm

1 gab.

KNOXHULT sienas skapītis ar durvīm, 60×60 cm

1 gab.

LILLVIKEN sifons/sietiņš

1 gab.

VIRTUVES IEKĀRTAS
Virtuves iekārtā ietilpst darba virsma, plaukti, atvilktnes, eņģes, cokols, izlietne, sifons un jaucējkrāns. Atliek to papildināt ar rokturiem un sadzīves tehniku. Iesakām izvēlēties
sadzīves tehniku no LAGAN klāsta, ko vari apskatīt visu daļu sarakstā 4. lappusē. KNOXHULT virtuves mēbeles var kombinēt arī ar visu pārējo IKEA sadzīves tehniku.

Kopējā cena:
Pelēka

791.804.42

209 €

Pelēka koka imitācija

191.804.78

229 €

Balta

691.804.66

181 €

Spīdīgi balta

891.804.70

229 €

Kombinācijā iekļautās daļas:
FYNDIG izlietne, 45×39 cm

1 gab.

KNOXHULT sienas skapītis ar durvīm, 120 cm

1 gab.

LAGAN jaucējkrāns

1 gab.

KNOXHULT grīdas skapītis ar durvīm un atvilktni, 180 cm

1 gab.

LILLVIKEN sifons/sietiņš

1 gab.

Izmērs: P182×Dz61 cm.

Kopējā cena:
Pelēka

791.804.37

319 €

Pelēka koka imitācija

991.804.79

358 €

Balta

491.804.67

264 €

Spīdīgi balta

691.804.71

359 €

Kombinācijā iekļautās daļas:

Izmērs: P224×Dz61 cm.
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FYNDIG izlietne, 45×39 cm

1 gab.

KNOXHULT sienas skapītis ar durvīm, 120 cm

1 gab.

LAGAN jaucējkrāns

1 gab.

KNOXHULT grīdas skapītis ar durvīm un atvilktni, 180 cm

1 gab.

KNOXHULT grīdas skapītis ar atvilktnēm, 40 cm

1 gab.

KNOXHULT sienas skapītis ar durvīm, 40×75 cm

1 gab.

KNOXHULT sienas skapītis ar durvīm, 60×60 cm

1 gab.

LILLVIKEN sifons/sietiņš

1 gab.

VISAS DAĻAS
Virtuves skapīšu rāmji izgatavoti no 16 mm biezas skaidu plāksnes, durvis un virsmas ir pārklātas ar baltu, pelēkas koka imitācijas, spīdīgi baltu melamīna plēvi vai pelēku
polipropilēna plēvi. Pelēkajām un baltajām virtuves iekārtām ir laminēta ozola koka darba virsma. Pelēkās koka imitācijas un spīdīgi baltajām virtuves iekārtām ir melna akmens
imitācijas darba virsma. Skapīšiem ir darba virsmas, plaukti, atvilktnes, eņģes un cokoli. Atliek papildināt ar sadzīves tehniku, izlietni, jaucējkrānu un rokturiem, un virtuve gatava.

KNOXHULT grīdas skapītis ar atvilktnēm
Atvilktne ar fiksatoru. Atvilktņu virsmas pārklātas ar
plēvi, kas virsmu padara noturīgu pret skrāpējumiem.
Pateicoties regulējamām kājām, tas stabili stāv uz
nelīdzenas grīdas. 42×61×90 cm. Skapīša platums: 40 cm.

KNOXHULT sienas skapītis ar durvīm. Glabāšanas
risinājums ar regulējamiem plauktiem. Durvis ir pārklātas
ar plēvi, kas virsmu padara noturīgu pret skrāpējumiem.
Durvis var uzstādīt tā, lai eņģes atrodas gan kreisajā, gan
labajā pusē. 40×31×75 cm.

60 €

Pelēks

803.267.97

25 €

Pelēka koka imitācija

203.268.04

30 €

49 €

Balts

503.267.89

17 €

70 €

Spīdīgi balts

903.268.10

30 €

Pelēks

703.267.93

Pelēka koka imitācija

403.267.99 69 €

Balts

903.267.87

Spīdīgi balts

703.268.06

KNOXHULT grīdas skapītis ar durvīm un atvilktni
Vari tajā ierīkot izlietni, kā arī pielāgot glabāšanas
risinājumu ar 2 regulējamiem plauktiem. Rāmis un virsmas
ir pārklātas ar plēvi, kas virsmu padara noturīgu pret
skrāpējumiem un viegli tīrāmu. Durvis ir viegli uzstādīt
pareizi, jo iespējams regulēt eņģu vertikālo, horizontālo
novietojumu un dziļumu. Pateicoties regulējamām kājām,
tas stabili stāv uz nelīdzenas grīdas. Atvilktne ar fiksatoru.
Darba virsma visās pusēs ir par 1 cm platāka par skapīti.
122×61×90 cm. Skapīša platums: 120 cm.
Pelēks

503.267.94

100 €

Pelēka koka imitācija

803.268.01

115 €

Balts

303.267.90

84 €

Spīdīgi balts

503.268.07

115 €

KNOXHULT sienas skapītis ar durvīm. Glabāšanas
risinājums ar regulējamiem plauktiem. Durvis ir pārklātas
ar plēvi, kas virsmu padara noturīgu pret skrāpējumiem.
60×31×60 cm.

203.267.95

110 €

Pelēka koka imitācija

603.268.02

125 €

Balts

703.267.88

93 €

Spīdīgi balts

303.268.08

125 €

603.267.98

25 €

Pelēka koka imitācija

903.268.05

30 €

Balts

103.267.91

17 €

Spīdīgi balts

703.268.11

30 €

KNOXHULT sienas skapītis ar durvīm. Pielāgo
glabāšanas risinājumu ar 2 regulējamiem plauktiem.
Durvis pārklātas ar pret skrāpējumiem noturīgu plēvi.
Durvis var uzstādīt tā, lai eņģes atrodas gan kreisajā, gan
labajā pusē. 120×31×75 cm.

KNOXHULT grīdas skapītis ar durvīm un atvilktni Vari
tajā ierīkot izlietni, kā arī pielāgot glabāšanas risinājumu ar
2 regulējamiem plauktiem. Rāmis un virsmas ir pārklātas
ar plēvi, kas virsmu padara noturīgu pret skrāpējumiem un
viegli tīrāmu. Durvis ir viegli uzstādīt pareizi, jo iespējams
regulēt eņģu vertikālo, horizontālo novietojumu un
dziļumu. Pateicoties regulējamām kājām, tas stabili stāv
uz nelīdzenas grīdas. Darba virsma visās pusēs ir par 1 cm
platāka par skapīti. Paredzēts kombinēšanai ar iebūvējamo
cepeškrāsni, plīti un izlietni. 182×61×90 cm. Skapīša
platums: 180 cm.
Pelēks

Pelēks

Pelēks

003.267.96

45 €

Pelēka koka imitācija

403.268.03

50 €

Balts

903.267.92

34 €

Spīdīgi balts

103.268.09

50 €

FYNDIG izlietne. Nerūsējošais tērauds ir higiēnisks, stiprs
un izturīgs materiāls, ko ir viegli tīrīt. Tas arī slāpē skaņu.
Izlietne piemērota skapīšu rāmjiem, kas ir vismaz 50 cm
plati. Paredzēts lietošana kopā ar izlietnes sietiņu/sifonu.
Nerūsējošais tērauds

204.861.28

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma
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PRECES IZMĒRI
KNOXHULT stūra skapītis
100x61x91 cm. Rāmim un
61.0 cm
Dziļums
91.0 cm
Augstums
fasādēm ir melamīna
pārklājums,
kas ir viegli tīrāms un
100.0 cm
Platums
D virsmas gar 122 cm
izturīgs pret skrāpējumiem.
Eņģu augstumu, dziļumu
IEPAKOJUMS
KASTES 2
un platumu var regulēt, tāpēc durvis var ērti uzstādīt
vajadzīgajā41pozīcijā. Regulējamās kājas nodrošina stabilitāti
uz nelīdzenas grīdas. Atvilktne ar amortizatoru.

KNOXHULT

204.861.28

95 €

Balts

004.861.29

81 €

Spīdīgi balts

404.861.27

100 €

Pelēks

32 €

LAGAN virtuves jaucējkrāns.
Viena svira. Grozāms par 360°. Augstums: 16 cm.
Hromēts

Stūra skapītis

591.580.03
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100.850.27

22 €

VISAS DAĻAS

LAGAN OV3 cepeškrāsns. Funkcijas ērtai maltīšu
gatavošanai ikdienā. Elektroenerģijas patēriņš standarta
darbības režīmā ar augšējo un apakšējo sildvirsmu: 0,79
kWh. 59,4×56×59 cm.
Balta

504.169.21

LAGAN ledusskapis/saldētava A+. Durvis var uzstādīt tā,
lai eņģes atrodas kreisajā vai labajā pusē. Elektroenerģijas
patēriņš: 297 kWh/gadā. Ledusskapja neto tilpums: 198 l.
Saldētavas neto tilpums: 111 l. 59,5×64,2×174,5 cm.

139 €

Balts

ELEKTROENERĢIJAS KLASE: A. Skalā no A (efektīvākā)
līdz G (neefektīvākā).

4 zvaigžņu saldētava. Svaigas pārtikas
saldēšanai līdz pat –18 °C vai zemākai
temperatūrai.

APAKŠĒJĀ SILDVIRSMA. Papildu siltums ēdiena
apakšdaļai, nepiededzinot ēdiena virspusi. Īpaši
noderīga ēdiena gatavošanas pēdējā posmā.
Kraukšķīgai pamatnei un cepšanai ūdens peldē.

LAGAN ledusskapis/saldētava. Durvis var uzstādīt tā, lai
eņģes atrodas kreisajā vai labajā pusē. Elektroenerģijas
patēriņš: 174 kWh gadā. Ledusskapja neto tilpums:
97 l. Saldētavas neto tilpums: 16 l. 55×57×84,5 cm.
Elektroenerģijas klase: A+. Skalā no A (efektīvākā) līdz
G (neefektīvākā). 4 zvaigžņu saldētava. Svaigas pārtikas
saldēšanai līdz pat –18 °C vai zemākai temperatūrai.

AUGŠĒJĀ UN APAKŠĒJĀ SILDVIRSMA. Augstāka
temperatūra cepeškrāsns augšpusē un zemāka
temperatūra apakšējā daļā. Īpaši noderīga lēnai
gatavošanai un sacepumu gatavošanai.
LAGAN HGA4K gāzes plīts virsma. 58×50 cm. Ātri
un precīzi regulē karstumu, lai veikli gatavotu gardas
maltītes. 1×3000W deglis, 2×2000W degļi, 1×1000W deglis.
58×50×4,1 cm.
404.441.61

Balta

501.823.52

603.349.63

189 €

ELEKTROENERĢIJAS KLASE: A. Skalā no A
(efektīvākā) līdz G (neefektīvākā).

99 €

4 zvaigžņu saldētava. Svaigas pārtikas
saldēšanai līdz pat –18 °C vai zemākai
temperatūrai.

LAGAN HGC3K keramiskā plīts virsma. Gluda rūdītā
stikla cirsma. To ir viegli tīrīt. Papildu darba virsma virtuvē.
2300W deglis, 1200W deglis, 1800W deglis, 59×52×3,9 cm.
Melns

329 €

ELEKTROENERĢIJAS KLASE: A. Skalā no A (efektīvākā)
līdz G (neefektīvākā).

AUGŠĒJĀ SILDVIRSMA. Ēdiena virskārtas cepšanai un
grauzdēšanai. Sacepumiem un desertiem.

Balts

102.823.63

119 €

LAGAN ventilatora dekoratīvā caurule. Piemērots, lai
pārveidotu LAGAN BF275 ventilatoru par tvaiku nosūcēju
ar cauruli.
Nerūsējošais tērauds

900.690.66

39 €

LAGAN pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs. Var
ierīkot divos dažādos veidos: ar ventilācijas kanālu vai
recirkulācijas režīmā, izmantojot ogļu filtru.
Nerūsējošais tērauds

203.889.67

69 €
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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
Taupi savu laiku – izmanto pirkuma komplektēšanas un piegādes
pakalpojumu.

Mērīšana
Ātri un kvalitatīvi izmērīsim
jebkuru vajadzīgo telpu tavās
mājās vai darbā.

Montāža

Uzstādīšana

Piekabes noma

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

Saliksim mēbeles un uzstādīsim
nepieciešamo sadzīves tehniku
tavā virtuvē.

Tu vari iznomāt piekabi un vest
savus pirkumus mājās uzreiz.

Interneta veikals

Pasūtījuma saņemšana
veikalā

Interjera dizains

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.

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

Finanšu pakalpojumi

Atpakaļatdošana

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

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

Uzzini vairāk IKEA.lv.

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.*

