Ceļvedis pircējiem

PAX UN KOMPLEMENT
Skapju sistēma
Drošība
Šīs mēbeles ir jāstiprina pie
sienas. Stiprinājumi jāizvēlas
atbilstoši sienas materiālam.
Izmanto sava mājokļa sienai
piemērotas skrūves un dībeļus
(var iegādāties atsevišķi).

Montāža
Minimālais griestu augstums:
Eņģu durvis:
202 cm un 237 cm.
Bīdāmas durvis:
205 cm un 240 cm.
SVARĪGI! Drošai montāžai
nepieciešami 2 cilvēki.

Vairāk var uzzināt garantiju
brošūrā.

Izveido savu skapi pats
Kombinē PAX rāmjus un durvis ar KOMPLEMENT organizatoriem
jeb iekšējām detaļām un iegūsti skapi, kas ir tieši piemērots tavām
vajadzībām, vai izvēlies kādu no gataviem risinājumiem un pēc
vēlēšanās pievieno un noņem iekšējās detaļas. Neatkarīgi no tā, kā
rīkosies, galarezultāts būs skapis, kas iederēsies tavā mājoklī un kur
varēs ērti salikt drēbes.
Izmanto mūsu plānotāju
Plānotājs ir pieejams PAX nodaļā IKEA veikalā vai tavās mājās –
internetā. Dodies uz guļamistabas mēbeļu sadaļu IKEA tīmekļa vietnē,
atrodi PAX plānotāju un sāc veidot savu unikālo skapi.
www.IKEA.lv
Dari pats vai uztici darāmo mums
Tu vari darīt pats, bet vari arī uzticēt darāmo mums. Izmanto mūsu
pakalpojumus un īsteno sapni par savu ideālo skapi. Mēs sagatavosim
pasūtījumu, piegādāsim preces tev uz mājām un skapi samontēsim. Ja
nepieciešams, preces iespējams iegādāties uz nomaksu. Uzzini vairāk
par mūsu pakalpojumiem www.IKEA.lv.

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

Izvēlies savu skapi

3. Izvēlies iekšējās detaļas jeb organizatorus. Padomā, kādas
ir tavas ikdienas vajadzības? Varbūt tev ir daudz kurpju? Tad
noteikti noderēs izvelkams apavu plaukts. Bet varbūt tev ir
daudz bikšu? Tad pievieno parocīgu bikšu pakaramo. Savukārt,
ja vienā skapī liec gan ziemas, gan vasaras apģērbu, neaktuālās
sezonas drēbes varēs salikt ietilpīgos grozos.

Mūsu veikalā un tīmekļa vietnē www.IKEA.lv piedāvājam plašu
PAX un KOMPLEMENT kombināciju klāstu. Ja neatrodi sev
tīkamu gatavo kombināciju, izmanto PAX plānotāju, lai radītu
skapi tieši savām vajadzībām un savā gaumē.
Vispirms apskati gatavās kombinācijas tīmekļa vietnē vai
plānotājā un izvēlies to, kura tevi visvairāk iedvesmo. Tā būs kā
pamats, ko pielāgot atbilstoši tavām vajadzībām. Vari mainīt,
piemēram, skapja izmēru un krāsu, vai ielikt citas iekšējās
detaļas.

Kad izlemts, kādas iekšējās detaļas būs tavā skapī, ir laiks
pēdējiem sīkumiem. Papildini skapi ar dažādām kastēm un
piederumiem no mūsu daudzveidīgā klāsta. Lai skapis būtu pati
pilnība, pieliec arī iebūvēto apgaismojumu – to ir pavisam viegli
uzstādīt, un būs daudz vieglāk skapī atrast meklēto.

Plānotājā iespējams arī radīt pilnīgi jaunu, unikālu PAX un
KOMPLEMENT detaļu kombināciju. Tikai trīs vienkārši soļi – tik
viegli ir izvēlēties savu risinājumu!

PAX plānotājā var aprēķināt cenu un izdrukāt vai saglabāt
izvēlēto preču sarakstu, lai paņemtu to līdzi uz veikalu vai
izmantotu pasūtījuma izveidošanai tiešsaistē.

1. Izvēlies rāmjus. Padomā, cik istabā ir vietas. Svarīgi zināt,
kāds ir jaunā skapja maksimālais augstums un platums.
Atceries, ka stūra skapis var būt labs risinājums citādi
neizmantotai vietai.

Plānotāju var lietot veikalā skapju nodaļā vai pat neizejot
no mājām – tikai dodies uz skapju sadaļu tīmekļa vietnē
www.IKEA.lv un atrodi PAX plānotāju.

2. Izvēlies dizainu. Kādas krāsas skapi tu vēlētos? Piedāvājumā
ir plašs dažādu krāsu durvju klāsts.

Noderīga informācija par izmēriem
Ja nezini, cik vietas skapī aizņems apģērbs, izmanto šo izmēru
paraugu, lai labāk saplānotu savu jauno skapi.
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1. SKUBB kastēm nepieciešams 21 cm.
2. Mēteļiem nepieciešami apmēram 100 cm.
7

3. Blūzēm nepieciešami apmēram 80 cm.
4. Īsām kleitām nepieciešami apmēram 120 cm.

8
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5. Ļoti garam apģērbam nepieciešami līdz 190 cm.
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6. Izvelkamajam apavu plauktam nepieciešami 33 cm.
7. 10 salocītiem T krekliem nepieciešami apmēram 25 cm.
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8. 10 pāriem salocītu džemperu nepieciešami apmēram 30 cm.
9. Pakarinātām biksēm nepieciešami apmēram 60–70 cm.
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Visi rāmji
Vairāk var uzzināt
garantiju brošūrā.

Platums×dziļums×augstums

Izvēlies savam mājoklim atbilstoša augstuma, dziļuma un
platuma rāmjus. Skapju rāmju augstums ir 201 cm vai 236 cm,
dziļums – 35 cm vai 58 cm, bet platums – 50 cm, 75 cm vai
100 cm. Tālāk redzami pieejamie izmēri un krāsas.

Dziļums: 35 cm, augstums: 201 cm

Dziļums: 35 cm, augstums: 236 cm

Skapja rāmis: 50×35×201 cm
Balts

Skapja rāmis: 50×35×236 cm
602.145.69

35 €

Balts

402.145.65

40 €

Melni brūns

802.468.85

40 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

002.734.15

40 €

Balts

802.074.93

50 €

Melni brūns

702.468.95

50 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

202.734.19

50 €

Balts

002.145.72

55 €

Melni brūns

002.468.94

55 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

902.734.11

55 €

Skapja rāmis: 75×35×201 cm
Balts

402.119.77

40 €
Skapja rāmis: 75×35×236 cm

Skapja rāmis: 100×35×201 cm
Balts

902.145.63

50 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

302.734.09

50 €
Skapja rāmis: 100×35×236 cm

Dziļums: 58 cm, augstums: 201 cm

Dziļums: 58 cm, augstums: 236 cm

Skapja rāmis: 50×58×201 cm

Skapja rāmis: 50×58×236 cm

Balts

702.145.59

40 €

Balts

802.145.68

50 €

Brūni beicēts oškoks

603.960.03

40 €

Brūni beicēts oškoks

403.959.81

50 €

Melni brūns

501.413.90

40 €

Melni brūns

401.215.85

50 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

202.017.24

40 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

901.839.91

50 €

Balts

702.145.64

50 €

Skapja rāmis: 75×58×236 cm

Melni brūns

701.413.89

50 €

Balts

202.145.71

55 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

902.017.25

50 €

Brūni beicēts oškoks

203.959.82

55 €

Brūni beicēts oškoks

403.960.04

50 €

Melni brūns

701.215.84

55 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

501.839.93

55 €

Skapja rāmis: 75×58×201 cm

Skapja rāmis: 100×58×201 cm
Balts

202.145.66

55 €

Brūni beicēts oškoks

803.960.02

55 €

Skapja rāmis: 100×58×236 cm

Melni brūns

301.413.91

55 €

Balts

502.145.60

60 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

402.017.23

55 €

Brūni beicēts oškoks

803.959.79

60 €

Melni brūns

901.215.83

60 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

301.839.89

60 €
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Sānu plaukts
Vairāk var uzzināt
garantiju brošūrā.

IEPAKOJUMS

cm
IZMĒRI 242x59x6
Balti beicēta ozolkoka
imitācija
40 kg
SVARS

Baltā krāsā:

004.806.41

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

99 €

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

37x58x236 cm

Platums 37 cm
58 cm
Dziļums
Augstums 236.4 cm

004.806.41

115 €

804.806.42

115 €

29-13

SJÅK

Balts

0421

SJÅK sānu plauktsPRECES IZMĒRI

09.11.2020

Sānu plaukts

!#S)L##,"

Platums: 37 cm, dziļums 58 cm, augstums
236.4 cm

Izmanto vietu stūrī
Papildinot skapi ar stūra moduli, var izmantot vietu arī istabas
stūrī. Stūra modulis der visiem PAX skapju sistēmas rāmjiem,
un tev ir tikai jāsakombinē tas ar savai telpai piemērotāko rāmi.
Visiem stūra moduļiem neatkarīgi no dziļuma un augstuma ir
4 plaukti ar maināmu augstumu. Rāmi var papildināt ar 35 cm
dziļiem KOMPLEMENT organizatoriem un izveidot savu ideālo
skapi.

Dziļums: 58 cm, augstums: 201 cm

Dziļums: 35 cm, augstums: 236 cm

Papildu stūra modulis: 53×58×201 cm

Papildu stūra modulis: 53×35×236 cm

Balts

703.469.32

117 €

Melni brūns

503.469.47

117 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

203.469.58

117 €

Balts

803.469.41

117 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

003.469.64

117 €

Dziļums: 58 cm, augstums: 236 cm
Papildu stūra modulis: 53×58×236 cm
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Melni brūns

303.469.53

129 €

Brūni beicēts oškoks

403.469.81

129 €

Balts

303.469.34

129 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

803.469.60

129 €

Kā izmantot stūra moduļus?

Tālāk redzams, kā papildu stūra moduļus kombinēt ar citiem
skapju rāmjiem. Šeit apskatāmajos piemēros moduļiem
paredzētas veramas durvis. Ja esi iecerējis vaļējus plauktus,

88 cm

iespēju ir vēl vairāk – izpēti tās tīmekļa vietnē www.IKEA.lv vai
jautā IKEA veikala darbiniekiem.

88 cm

Stūra
modulis

88 cm

Stūra
modulis

110,5 cm

35 cm dziļš papildu stūra modulis ar vienu rāmi (75×35 cm).

35 cm dziļš papildu stūra modulis ar vienu rāmi (75×58 cm).

Izvēlies, piemēram, šādas iekšējās detaļas:

Izvēlies, piemēram, šādas iekšējās detaļas:

Standarta rāmis (75×35 cm):
Drēbju stanga: 75×35 cm.
Plaukts: 75×35 cm.
Apavu plaukts: 75×35 cm.
Daudzfunkcionāls pakaramais: 35 cm.

Standarta rāmis (75×58 cm):
Drēbju stanga: 75×58 cm.
Plaukts: 75×58 cm.
Daudzfunkcionāls pakaramais: 58 cm.
Papildu stūra modulis:
KOMPLEMENT iekšējās detaļas (dziļums: 35 cm).

Papildu stūra modulis:
KOMPLEMENT iekšējās detaļas (dziļums: 35 cm).

110,5 cm

110,5 cm

Stūra
modulis

Stūra
modulis

110,5 cm

88 cm

58 cm dziļš papildu stūra modulis ar vienu rāmi (100×35 cm).

58 cm dziļš papildu stūra modulis ar vienu rāmi (100×58 cm).

Izvēlies, piemēram, šādas iekšējās detaļas:

Izvēlies, piemēram, šādas iekšējās detaļas:

Standarta rāmis (100×58 cm):
Drēbju stanga: 100×35 cm.
Plaukts: 100×35 cm.
Apavu plaukts: 100×35 cm.
Daudzfunkcionāls pakaramais: 35 cm.

Standarta rāmis (100×58 cm):
Drēbju stanga: 100×58 cm.
Plaukts: 75×58 cm.
Rāmja sadalītājs (dziļums: 50 cm) ar tevis izvēlētām izvelkamām
iekšējām detaļām.
Daudzfunkcionāls pakaramais: 58 cm.

Papildu stūra modulis:
KOMPLEMENT iekšējās detaļas (dziļums: 35 cm).
Drēbju stanga: 50×58 cm (pagriezt stiprinājumu otrādi).

Papildu stūra modulis:
KOMPLEMENT iekšējās detaļas (dziļums: 35 cm).
Drēbju stanga: 50×58 cm (pagriezt stiprinājumu otrādi).
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Visas eņģu durvis
Rokturus var iegādāties atsevišķi, ja pie preces ir atbilstoša norāde. Visu rokturu klāstu var apskatīt IKEA veikalā vai www.IKEA.lv.

Tālāk redzamas visas pieejamās veramās durvis. Neaizmirsti,
ka katrām 195 cm augstām durvīm nepieciešams viens
KOMPLEMENT eņģu komplekts ar 3 eņģēm, 229 cm augstām

durvīm vajadzīgs KOMPLEMENT eņģu komplekts ar 4 eņģēm.
Izvēlies standarta durvis vai durvis ar amortizatoriem, kas
aizveramas lēni un klusi.

BERGSBO durvis
Baltas
202.074.10
301.604.07

21 €
22 €

50×195 cm
50×229 cm

002.234.87
002.234.92

21 €
24 €

Brūna beicēta oškoka imitācija
50x195 cm
50x229 cm

804.730.19
404.730.21

25 €
29 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija
50x195 cm
50x229 cm

604.730.15
904.730.14

21 €
24 €

501.604.06

37 €

50×195 cm
50×229 cm

Vairāk var uzzināt
garantiju brošūrā.

VIKANES durvis, iebūvēts rokturis
Baltas
50×195 cm
50×229 cm

Melni brūnas

703.115.60
503.115.61

50 €
55 €

902.690.51

74 €

104.318.91

99 €

902.981.24
402.981.26

59 €
65 €

804.491.14

75 €

803.291.97

99 €

004.522.47
004.491.13

89 €
89 €

VINTERBRO durvis
Baltas
50×229 cm

BERGSBO durvis
Matēts stikls. Baltas
50×229 cm

VINGROM durvis
Resjön: baltas
50×229 cm
VIKEDAL durvis, rokturis ietilpst komplektā
Spoguļstikls
25×195 cm
25×229 cm
50×195 cm
50×229 cm

403.011.24
103.011.25
700.233.19
300.233.21

37 €
42 €
49 €
57 €
TYSSEDAL durvis
Baltas
50×195 cm
50×229 cm
Pelēkas
50x229 cm

GRIMO durvis
Baltas
50×195 cm
50×229 cm

403.434.64
903.434.66

32 €
37 €

204.351.86
804.351.88

32 €
37 €

504.806.48
104.806.50

32 €
37 €

103.115.77

72 €

Pelēkā krāsā
50x195 cm
50x229 cm
Tumši zilā krāsā
50x195 cm
50x229 cm

TYSSEDAL durvis
Stikls. Baltas
50×229 cm

MERÅKER durvis
Tumši pelēkas
50×229 cm

TYSSEDAL spoguļstikla durvis
50×195 cm
50×229 cm
FARDAL durvis
Spīdīgi baltas
25x229 cm

503.446.27

35 €

50×229 cm

801.905.29

55 €

303.306.07

55 €

503.306.06

55 €

304.848.93

55 €

104.730.32

55 €

704.730.29

55 €

304.858.02

55 €

Spīdīgā, tumšā smilškrāsā
50×229 cm

KALLVIKEN tumši pelēkā krāsā betona imitācija

Spīdīgi gaiši pelēkas
50×229 cm

50x229 cm

Spīdīgā, pelēkā krāsā
50x229 cm
Spīdīgā, gaiši pelēkzilā krāsā
50x229 cm
Spīdīgā, dzeltenā krāsā
50x229 cm
Spīdīgā, melnā krāsā
50x229 cm
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304.789.53

50 €

Visas eņģu durvis
FORSAND durvis
Baltas
25×195 cm
25×229 cm
50×195 cm
50×229 cm

204.236.02
804.236.04
403.910.92
603.910.91

21 €
23 €
23 €
26 €

KIRKENES durvis
Korķa finieris
50×195 cm
50×229 cm

004.254.47
404.254.50

84 €
89 €

404.618.86

37 €

Melni brūni beicēta oškoka imitācija
50×229 cm

304.348.17

31 €

604.349.67
204.349.69

28 €
31 €

304.349.64
804.848.81

31 €
26 €

304.278.69

84 €

Brūni beicēta oškoks imitācija
50×195 cm
50×229 cm

TORVASTAD

Balti beicēta ozolkoka imitācija
50×229 cm
25x229 cm

50X229 cm

REPVÅG durvis
Balti beicēts ozolkoka finieris
50×229 cm

KOMPLEMENT eņģes ar amortizatoru
195 cm augstām durvīm
Komplekts (3 gab.)
229 cm augstām durvīm
Komplekts (4 gab.)

303.737.91
903.737.93

44 €
60 €

604.731.38

60 €

404.828.36

60 €

203.447.37

32 €

603.447.35

32 €

Antracīta krāsā
50x229 cm

FLISBERGET durvis
Antracīta krāsā
50×229 cm
Gaišā smilškrāsā
50×229 cm

7€

302.145.04

8€

KOMPLEMENT eņģes ar amortizatoru papildu stūra
modulim
195 cm augstām durvīm
Komplekts (6 gab.)
103.684.89
25 €
229 cm augstām durvīm
Komplekts (8 gab.)
503.684.92
36 €

REINSVOLL durvis
Pelēkzaļas
50×195 cm
50×229 cm
Smilšpelēkas
50x229 cm

002.145.05
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Rokturi
Šie rokturi ir piemēroti tieši PAX skapjiem.
Pārējos rokturus var apskatīt www.IKEA.lv.

BILLSBRO rokturis. Balts, 1 gab.
222 cm

203.343.09

16 €

BILLSBRO rokturis. Nerūsējošais tērauds, 1 gab.
188 cm

303.235.98

14 €

222 cm

103.235.99

16 €

KALLRÖR rokturis. Nerūsējošais tērauds, 1 gab.
210 cm

204.046.65

9€
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VISASto
BĪDĀMĀS
How
build DURVIS
Vairāk var uzzināt
garantiju brošūrā.

Bīdāmās durvis ar iegādāties pa divām. Izmēri un cena attiecas
uz bu durvju kopējo izmēru. Izmanto amortizatorus, lai durvis

varētu aizvērt viegli un klusi.

Bīdāmās durvis ar iegādāties pa divām. Izmēri un cena attiecas
HASVIK bīdāmās durvis. 2 gab.
uz bu durvju kopējo izmēru. Izmanto amortizatorus, lai durvis

varētu aizvērt viegli un klusi.

KOMPLEMENT amortizators. Der bīdāmajām durvīm
HASVIK un SVORKMO.

Baltas

150×201 cm

803.911.32

90 €

150×236 cm

403.911.34

100 €

200×236 cm

503.911.38

124 €

150×236 cm

203.914.08

134 €

200×236 cm

903.914.57

189 €

2 gab.

503.274.54

19 €

Spīdīgi baltas

Balti beicēta ozolkoka imitācija
150x201
€
Bemuntica; ina, nulem
autcmcatelic aessil cas con504.350.00
verum us110
cuppli
200x201
cm
404.350.05
150 €
cones aperum mo C.
Fue dum
pervis conestraedes
es suamdiest? Si pondina ticonemediem
conit, de hor ignaticae
nonfir
150x236 cm
104.350.02
124 €
hori, esteres M.
200x236 cm
004.350.07 170 €
Ritande remus, nontremena, tebussum sulicen enatui is confectur.
Melni brūna beicēta oša imitācija
Quam nondeti sserfec
rimoves
ceporiv endicae604.349.91
iusceri tilium
150x236
cm
124 €satilin nes corum ium,200x236
te in ta
nostero poendiis;
cmvis simus es vis ad 204.349.93
170 €
hostilis cum iam consupiorur, cons etorum me vilium temum
publicerus estiust vagilicasdam catilius, que niu viur patat visse
esilintest fur ac renatur lium los hilicient, Mis, fauctum omnicis? Sunihin vivem ma, ut atraed intios rete consissit fitericia
mandiis.
Satus con Itati, verces? quon Ita meratam opubliciam terem
aute menatquam P. Catiliu mus, cullatio intem diu quam inatum

Palina, nos, sulvisti, medo, perbit, nium ommore et; ego ta ac
reisquo ipticides nosul videssi murores se publissu iam popoendium inicae morum publiis cae, nocrend icierfec reis.
Ocas pultusus intest ente et; non vagiliam. Con vast C. Mentri iu
menatus, C. Face rei sen tam pat, cla L. con virma, ur, se consili
prae terem achuis vitribunultu quam publius locupie.
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How
IZVEIDO
to build
BĪDĀMĀS DURVIS PATS
Vairāk var uzzināt
garantiju brošūrā.

PAX bīdāmo durvju rāmis ar sliedēm.

MEHAMN durvju rāmja paneļi. Divpusēji

Alumījins

Balti beicēta ozolkoka imitācija, baltā krāsā

150x201 cm

802.22.417

130 €

150x236 cm

402.224.19

140 €

200x201 cm

002.224.21

140 €

200x236 cm

602.224.23

155 €

75x201 cm

904.211.95

20 €

75x236 cm

404.211.88

27 €

100x201 cm

004.211.85

27 €

100x236 cm

804.211.86

32 €

75x236 cm

304.452.55

27 €

100x236 cm

804.452.53

32 €

Ozolkoka imitacija, pelēkā krāsā

Baltā krāsā
150x236 cm

402.502.66

140 €

200x236 cm

902.502.64

155 €

Melni brūna beicēta oša imitācija, brūna beicēta oša

Melnā krāsā
Bemuntica; ina, nulem
aut catelic aessil cas con verum us cuppli
150x236 cm
802.502.74 140 €
cones aperum mo C.
Fue dum pervis conestraedes
es suamdi200x236 cm
602.502.70 155 €
est? Si pondina ticonemediem
conit, de hor ignaticae
nonfir
hori, esteres M.
Bīdāmo durvju
rāmju paneļi.
Ritande remus, nontremena,
tebussum
sulicen enatui is confecAULI spoguļstikls
tur.
75X201
cm
27 € saQuam nondeti sserfec
rimoves
ceporiv endicae602.112.74
iusceri tilium
32 €
tilin nes corum ium,75x236
te incm
ta vis simus es vis ad302.112.75
nostero poendiis;
100x201 cm cons etorum me102.112.76
37 €
hostilis cum iam consupiorur,
vilium temum
100x236 cm
902.112.77
€
publicerus estiust vagilicasdam
catilius, que niu
viur patat42visse
esilintest fur ac renatur lium los hilicient, Mis, fauctum omniFARVIK
stikls
cis? Sunihin vivem ma,
utbalts
atraed
intios rete consissit fitericia
75x236 cm
202.503.33 55 €
mandiis.
Satus con Itati, verces?
quon
100x236
cm Ita meratam opubliciam
702.503.16terem
60 €
aute menatquam P. Catiliu mus, cullatio intem diu quam inatum

Palina, nos, sulvisti,krāsā
medo, perbit, nium ommore et; ego ta ac
75x201 cm
804.211.91
20 €
reisquo ipticides nosul
videssi murores se publissu
iam popoencm cae, nocrend icierfec
604.211.92
27 €
dium inicae morum75x236
publiis
reis.
100x201
27 € iu
Ocas pultusus intest
ente cm
et; non vagiliam. Con204.211.89
vast C. Mentri
100x236
cm pat, cla L. con virma,
004.211.90
32 €
menatus, C. Face rei
sen tam
ur, se consili
prae terem achuis vitribunultu quam publius locupie.
FJELLHAMAR, bambuss. Divpusējs.
75x236 cm

903.738.73

60 €

100x236 cm

103.738.67

70 €

75x201 cm

504.254.64

89 €

75x236 cm

004.254.66

99 €

100x201 cm

504.254.59

119 €

100x236 cm

104.254.61

124 €

KIRKENES, korķa finieris.

SEKKEN matēts stikls

204.423.42

37 €

100x236 cm

504.423.45

SVARTISDAL
100x236 cm

604.735.72

IEPAKOJUMS
IZMĒRI 105x61x2 cm
SVARS 17 kg

100x236 cm
75x236 cm

42 €

304.735.78

61

NYKIRKE matēts stikls, rūtots
75x236 cm

704.351.17

100 €

100x236 cm

004.351.11

120 €

Baltā krāsā papīra imitācija:

604.735.72

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

63 €

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

100x201 cm

PRECES IZMĒRI
SVARTISDAL 4 bīdāmo durvju
rāmja paneļi, baltā krāsā
4 bīdāmo durvju rāmja paneļi
100 cm
Platums
Augstums 236 cm
papīra imitācija
0.3 cm
Biezums

63 €
50 €

31-22

37 €

0421

32 €

104.423.52

21.08.2020

904.423.48

75x236 cm

!_RFk##,"

75x201 cm

TJÖRHOM

62 €

IEPAKOJUMS
IZMĒRI 107x61x3 cm
SVARS 13 kg

100x236 cm

Gaiši pelēks, spīdīgs

61

75x236 cm

703.823.50

52 €

100x236 cm

003.823.44

62 €

Baltā krāsā:

604.806.81

KOMPLEMENT atv./aizv. mehānisms ar amortizatoru. Der
PAX bīdāmo durvju rāmjiem.
2 gab.
504.437.74
25 €
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Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

63 €

604.806.81

63 €

704.806.85

60 €

31-45

PRECES IZMĒRI
100 cm
Platums
Augstums 236 cm
Biezums 0.6 cm

75x236 cm

0421

803.738.02

52 €

21.08.2020

100x236 cm

403.738.04

!_S)t##,"

75x236 cm

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

TJÖRHOM 4 bīdāmo durvju rāmja paneļi, baltā krāsā

4 bīdāmo durvju
rāmja paneļi
100x236
cm

HOKKSUND gaiša smilškrāsa, spīdīgs

Izveido
Good
tosavas
knowbīdāmās durvis

2
1
3

Place illustration left alined here.
Height is fixed, width is flexible.
4
6

5

7

1. Dörrarna är heltäckande och skyddar både mot insyn och
damm.

5. Djup låda på hjul, bra till t.ex. leksaker.
6. Tv-bänk, max 70 kg. Hyllplanen är fl
 yttbara och lätta att anpassa efter storleken på video eller digitalboxen.

2. Multimedia hylla skapar förvaringsutrymme ovanför tv:n. För
cd, videokassetter eller pocketböcker.

7. Skåror i dörrgaveln och lådfronterna gör att du inte behöver
handtag eller knoppar för att kunna öppna.

3. Flyttbara hyllplan kan anpassas till det du ska förvara. Varje
hyllplan tål en belastning av 45 kg.
4. Massiv obehandlad furu. Lacka, lasera eller vaxa för en tåligare och mer lättskött yta. Eller måla den i favoritfärgen.

Bīdāmajām durvīm var izveidot savu metāla rāmju un paneļu
kombināciju. Rāmji ir pieejami trīs krāsās – baltā, melnā un
alumīnija –, bet paneļiem var izvēlēties dažādas apdares. Lai izveidotu bīdāmās durvis, ir nepieciešams viens rāmja komplekts
un divi iepakojumi ar četriem paneļiem.

Visus bīdāmo durvju rāmjus un paneļus var apskatīt www.IKEA.
lv.
Bīdāmās durvis var izveidot arī PAX skapju plānotājā vai
vēršoties pie IKEA veikala darbiniekiem.
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Iekšējās detaļas
Vairāk var uzzināt
garantiju brošūrā.

Sakārto savas kurpes, kaklasaites, gultasveļu, apakšveļu, šalles,
bikses, somas, rotaslietas un citas mantas. KOMPLEMENT
preces der tieši PAX durvīm un rāmjiem.

KOMPLEMENT preču izmēri norādīti atbilstoši saderīgajam
rāmim; konkrēto preču izmēri var atšķirties.

35 cm dziļiem rāmjiem

KOMPLEMENT stiepļu grozs. Var papildināt ar
KOMPLEMENT izvelkamajām sliedēm stiepļu groziem
(35 cm). Var iegādāties atsevišķi.
50×35 cm

KOMPLEMENT drēbju stanga
50×35 cm
Melni brūna

604.464.61

11 €

Balta

504.464.52

11 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

704.464.70

11 €

004.464.64

13 €

Balta

804.464.55

13 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

104.464.73

13 €

Melni brūna

204.464.58

15 €

Balta

104.464.49

15 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

304.464.67

15 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

802.735.05

5€

Melni brūns

502.780.00

5€

Balts

402.779.92

5€

402.573.00

8€

Balts

002.573.02

8€

Tumši pelēks

702.573.08

9€

Balts

102.573.11

9€

Tumši pelēks

302.572.92

10 €

Balts

902.572.94

10 €

75×35 cm

75×35 cm
Melni brūna

Tumši pelēks

100×35 cm

100×35 cm
KOMPLEMENT izvelkamas sliedes stieples groziem 35 cm,
2 gab.
Tumši pelēkas
902.632.33
2€

KOMPLEMENT plaukts
50×35 cm modulim

902.780.03

6€

Balts

702.779.95

6€

Balti beicēta ozolkoka imitācija

502.73502

6€

302.779.97

7€

Balts

002.779.89

7€

Balti beicēta ozolkoka imitācija

102.735.04

7€

904.375.49

14 €

Balts

404.339.78

14 €

Balti beicēts ozolkoks

304.375.71

14 €

104.375.53

18 €

Balts

804.339.81

18 €

Balti beicēts ozolkoks

704.375.74

18 €

Melni brūns

504.375.46

21 €

Balts

004.339.75

21 €

Balti beicēts ozolkoks

904.375.68

21 €

404.375.42

26 €

704.339.72

26 €

Balti beicēts ozolkoks

504.375.65

26 €

202.728.39

17 €

Melni brūna

802.467.48

20 €

Balta

702.467.44

20 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

802.728.41

20 €

Melni brūna

802.467.53

22 €

Balta

702.467.58

22 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

602.728.37

22 €

Melni brūna

904.340.89

21 €

Balta

904.340.08

21 €

Balti beicēts ozolkoks

304.340.11

21 €

Melni brūna

304.340.92

24 €

Balta

204.340.16

24 €

Balti beicēts ozolkoks

604.340.19

24 €

Melni brūna

504.340.86

29 €

Balta

604.340.00

29 €

Balti beicēts ozolkoks

004.340.03

29 €

Melni brūns

804.375.59

17 €

Balts

504.339.87

17 €

Balti beicēts ozolkoks

404.375.80

17 €

Melni brūns

204.375.62

20 €

Balts

904.339.90

20 €

Balti beicēts ozolkoks

804.375.83

20 €

Melni brūns

404.375.56

22 €

Balts

204.339.84

22 €

Balti beicēts ozolkoks

004.375.77

22 €

100×35 cm

KOMPLEMENT rāmja sadalītājs: 75–100×35 cm.
Der 75 cm un 100 cm platam un 35 cm dziļam PAX rāmim.
Balts

17 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

75×35 cm

100×35 cm modulim

Melni brūns

17 €

302.467.22

KOMPLEMENT atvilktne ar stikla priekšpusi
50×35 cm

75×35 cm modulim
Melni brūns

502.467.16

Balta

100×35 cm

KOMPLEMENT stikla plaukts
50×35 cm modulim
Melni brūns

Melni brūna

75×35 cm

100×35 cm modulim
Melni brūns

2€

KOMPLEMENT atvilktne
50×35 cm

75×35 cm modulim
Melni brūns

602.632.44

Baltas

KOMPLEMENT izvelkams plaukts
50×35 cm

75×35 cm

100×35 cm
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Iekšējās detaļas
Vairāk var uzzināt
garantiju brošūrā.

Sakārto savas kurpes, kaklasaites, gultasveļu, apakšveļu, šalles,
bikses, somas, rotaslietas un citas mantas. KOMPLEMENT
preces der tieši PAX durvīm un rāmjiem.

KOMPLEMENT preču izmēri norādīti atbilstoši saderīgajam
rāmim; konkrēto preču izmēri var atšķirties.

35 cm dziļiem rāmjiem

KOMPLEMENT izvelkams bikšu pakaramais
50×35 cm

Melni brūna

604.471.25

22 €

Balta

804.465.92

22 €

Melni brūna

004.471.28

24 €

Balta

104.465.95

24 €
31 €

Balta

404.465.89

31 €

702.573.70

18 €

Tumši pelēks

002.572.55

5€

Balts

602.572.57

5€

Tumši pelēks

202.572.59

7€

Balts

802.572.61

7€

Tumši pelēks

KOMPLEMENT apavu plaukts
50×35 cm

100x35 cm
304.471.22

15 €

75×35 cm

75x35 cm

Melni brūna

502.573.66

Tumši pelēks

KOMPLEMENT atvilktne ar ierāmētu priekšpusi.
50x35 cm

75×35 cm

KOMPLEMENT atvilktne ar ierāmētu stikla priekšpusi.
50x35 cm

100×35 cm

Melni brūna

704.471.44

29 €

Tumši pelēks

902.572.51

11 €

Balta

204.470.14

29 €

Balts

502.572.53

11 €

Melni brūna

004.471.47

36 €

Balta

504.470.17

36 €

KOMPLEMENT daudzfunkcionāls izvelkams pakaramais
35 cm
Tumši pelēks
702.571.86
7€

Melni brūna

304.471.41

41 €

Balta

804.470.11

41 €

75x35 cm

100x35 cm

Balts

302.569.09

7€

KOMPLEMENT pakaramais
17×5 cm
Tumši pelēks

602.571.82

1€

Balts

702.569.31

1€

KOMPLEMENT atvilktnes ieliktnis
90×30 cm. Viegli izgriezt vajadzīgo izmēru.
Gaiši pelēks

304.339.93

5€

Gaiši pelēks, rakstains

004.470.29

6€

KOMPLEMENT izvelkamā plaukta sadalītājs.
50x35 cm
Gaiši pelēks
504.675.62

6€

75x35 cm
Gaiši pelēks

804.675.65

7€

104.675.59

8€

100x35 cm
Gaiši pelēks

KOMPLEMENT izvelkamā plaukta apavu ieliktnis.
50x35 cm
Gaiši pelēks
504.465.60 6 €
75x35 cm
Gaiši pelēks

904.465.63

8€

104.465.57

11 €

100x35 cm
Gaiši pelēks
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Iekšējās detaļas
Vairāk var uzzināt
garantiju brošūrā.

58 cm dziļiem rāmjiem
KOMPLEMENT atvilktne ar ierāmētu priekšpusi.
50x58 cm

KOMPLEMENT drēbju stanga
50 cm
Tumši pelēka

402.569.42

4€

Melni brūns

804.471.34

24 €

Balta

902.568.93

4€

Balts

704.466.01

24 €

75 cm

75x58 cm

Tumši pelēka

002.569.44

4€

Melni brūns

104.471.37

Balta

402.568.95

4€

29 €

Balts

104.466.04

29 €

Melni brūns

404.471.31

36 €

Balts

504.465.98

36 €

100 cm

100x58 cm

Tumši pelēka

802.569.40

5€

Balts

302.568.91

5€

Melni brūns

402.779.68

6€

Brūni beicēts oškoks

203.959.77

6€

Melni brūns

804.471.53

36 €

Balts

302.779.59

6€

Balts

304.470.23

36 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

702.779.81

6€

75x58 cm
Melni brūns

104.471.56

41 €

Melni brūns

002.779.65

7€

Balts

604.470.26

41 €

Brūni beicēts oškoks

003.959.78

7€

Balts

902.779.61

7€

100x58 cm

Balti beicēta ozolkoka imitācija

502.779.77

7€

Melni brūns

404.471.50

48 €

Balts

904.470.20

48 €

Melni brūns

802.779.71

8€

Brūni beicēts oškoks

403.959.76

8€

Balts

702.779.57

8€

Balti beicēta ozolkoka imitācija

102.779.84

8€

Melni brūns

902.576.56

18 €

Brūni beicēts oškoks

103.959.68

18 €

Balts

002.576.46

18 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

402.576.54

18 €

Melni brūns

702.576.62

21 €

Brūni beicēts oškoks

903.959.69

21 €

Balts

802.576.47

21 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

102.576.60

21 €

Melni brūns

402.576.49

24 €

Brūni beicēts oškoks

303.959.67

24 €

Balts

702.576.38

24 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

602.576.48

24 €

KOMPLEMENT plaukts
50×58 cm

KOMPLEMENT atvilktne ar ierāmētu stikla priekšpusi.
50x58 cm

75×58 cm

100×58 cm

KOMPLEMENT stikla plaukts
50×58 cm

75×58 cm

100×58 cm

KOMPLEMENT rāmja sadalītājs: 75–100×58 cm.
Der 75 cm un 100 cm platam un 58 cm dziļam PAX rāmim.
Melni brūns

802.463.95

29 €

Brūni beicēts oškoks

203.959.63

31 €

Balts

602.463.96

29 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

202.464.02

29 €

KOMPLEMENT rāmja sadalītājs: 100×58×81,5 cm
Melni brūns

402.464.20

31 €

Brūni beicēts oškoks

403.959.62

36 €

Balts

002.464.17

31 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

602.464.19

31 €
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Iekšējās detaļas
Vairāk var uzzināt
garantiju brošūrā.

KOMPLEMENT stiepļu grozs. Papildināt ar KOMPLEMENT
izvelkamo sliedi grozam (58 cm). Var iegādāties atsevišķi.
50×58 cm
Tumši pelēks

602.573.04

10 €

Balts

102.573.06

10 €

KOMPLEMENT atvilktne ar stikla priekšpusi
50×58 cm

75×58 cm

Melni brūna

602.466.88

24 €

Brūni beicēts oškoks

703.959.65

24 €

Balta

702.466.83

24 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

102.466.81

24 €

Tumši pelēks

702.573.13

11 €

75×58 cm

Balts

202.573.15

11 €

Melni brūna

602.466.93

28 €

Brūni beicēts oškoks

503.959.66

28 €

Balta

102.466.95

28 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

502.467.02

28 €

Melni brūna

402.467.12

33 €

Brūni beicēts oškoks

003.959.64

33 €

Balta

202.467.08

33 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

002.467.14

33 €

100×58 cm
Tumši pelēks

402.572.96

13 €

Balts

002.572.98

13 €

100×58 cm

KOMPLEMENT metāla grozs. Papildināt ar KOMPLEMENT
izvelkamo sliedi grozam (58 cm). Var iegādāties atsevišķi.
50×58 cm
Rakstains/tumši pelēks

302.573.29

15 €

Rakstains/balts

902.573.31

15 €

Rakstains/tumši pelēks

602.573.37

17 €

Rakstains/balts

202.573.39

17 €

KOMPLEMENT izvelkams plaukts. Var kombinēt ar
dažādām iekšējām detaļām un apavu plauktiem.
50×58 cm

75×58 cm

100×58 cm
Rakstains/tumši pelēks

002.573.21

19 €

Rakstains/balts

602.573.23

19 €

102.632.32

3€

Balts

302.632.45

3€

802.463.62

19 €

Brūni beicēts oškoks

903.959.74

19 €

Balts

202.463.60

19 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

002.463.56

19 €

Melni brūns

502.463.68

22 €

Brūni beicēts oškoks

603.959.75

22 €

Balts

302.463.74

22 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

802.463.76

22 €

Melni brūns

002.463.80

24 €

Brūni beicēts oškoks

103.959.73

24 €

Balts

702.463.86

24 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

302.463.88

24 €

75×58 cm

KOMPLEMENT izvelkama sliede grozam (58 cm), 2 gab.
Tumši pelēkas

Melni brūns

KOMPLEMENT atvilktne
50×58 cm

100×58 cm

Melni brūna

802.463.00

20 €

Brūni beicēts oškoks

503.959.71

20 €

Balta

102.463.08

20 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

502.463.06

20 €

Melni brūna

202.463.22

22 €

KOMPLEMENT izvelkamā plaukta sadalītājs, filcs.

Brūni beicēts oškoks

303.959.72

22 €

50×58 cm

204.667.95

7€

Balta

102.463.32

22 €

75×58 cm

804.667.97

8€

Balti beicēta ozolkoka imitācija

902.463.28

22 €

100×58 cm

704.667.93

11 €

Melni brūna

002.463.42

25 €

Brūni beicēts oškoks

703.959.70

25 €

Balta

902.463.52

25 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

702.463.48

25 €

75×58 cm

100×58 cm
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Iekšējās detaļas
Vairāk var uzzināt
garantiju brošūrā.

KOMPLEMENT izvelkamā plaukta ieliktnis, gaiši pelēks.
Lai derētu KOMPLEMENT 50×58 cm izvelkamajam
plauktam, nepieciešamas šādas detaļas: 1 KOMPLEMENT
ieliktnis (25×58 cm) un 1 KOMPLEMENT ieliktnis (15×58 cm)
vai 1 KOMPLEMENT ieliktnis (40×58 cm). Lai derētu
KOMPLEMENT 75×58 cm izvelkamajam plauktam,
nepieciešamas šādas detaļas: 2 KOMPLEMENT ieliktņi
(25×58 cm) un 1 KOMPLEMENT ieliktnis (15×58 cm) vai
1 KOMPLEMENT ieliktnis (25×58 cm) un 1 KOMPLEMENT
ieliktnis (40×58 cm). Lai derētu KOMPLEMENT 100×58 cm
izvelkamajam plauktam, nepieciešamas šādas detaļas:
2 KOMPLEMENT ieliktņi (25×58 cm) un 1 KOMPLEMENT
ieliktnis (40×58 cm) vai 3 KOMPLEMENT ieliktņi (25×58 cm)
un 1 KOMPLEMENT ieliktnis (15×58 cm).
704.040.26

12 €

25×53 cm, ar 4 nodalījumiem

504.040.32

15 €

25×53 cm, rotaslietām

304.040.28

15 €

40×53 cm, ar nodalījumiem

504.040.27

18 €

PRECES
IZMĒRIpakaramais
izvelkams Rāmis,
bikšu
platums 75 cm

100×58 cm

Baltā krāsā:

Balts
704.465.40

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

34 €

704.465.40

61

34 €

702.573.51

35-23

Balts

58 cm
71.1 cm
56.3 cm
3.5 cm

0422

75x58 cm

Rāmis, dziļums
Platums
Dziļums
Augstums

09.11.2020

75×58 cm
KOMPLEMENT

!iOdK##,"

KOMPLEMENT
Izvelkams bikšu
pakaramais
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15×53 cm, ar 4 nodalījumiem

KOMPLEMENT kastes, 2 gab. Gaiši pelēkas.

26 €

KOMPLEMENT izvelkams apavu plaukts
50×58 cm
Tumši pelēks

702.574.69

19 €

Balts

802.574.64

19 €

Tumši pelēks

302.574.71

25 €

Balts

302.574.66

25 €

Tumši pelēks

102.574.67

31 €

Balts

002.574.63

31 €

75×58 cm

100×58 cm

KOMPLEMENT izvelkams daudzfunkcionāls pakaramais
58 cm
Tumši pelēks
202.624.87
11 €
Balts

802.624.89

11 €

KOMPLEMENT pakaramais: 17×5 cm
Tumši pelēks

602.571.82

1€

Balts

702.569.31

1€

KOMPLEMENT atvilktnes ieliktnis: 90×53 cm. Viegli izgriezt
vajadzīgo izmēru.
Gaiši pelēks

304.055.65

6€

Gaiši pelēks raksts

504.653.89

7€

16

15×27×12 cm

104.040.53

7,99 €

25×27×12 cm

404.057.77

9,99 €

Iekšējās detaļas
35 cm dziļiem rāmjiem
LACKISAR maiss, 34×51×28 cm
604.321.38

FJÄLLA kaste ar vāku
18×26×15 cm

9,99 €

703.956.73

4,49 €

Tumši pelēka

003.956.76

6,99 €

Balta

603.956.83

6,99 €

KOMPLEMENT daudzfunkcionāls pakaramais
Balts
32×72 cm
603.872.11

3,99 €

Tumši pelēka
25×36×20 cm

SKUBB apavu kaste, 22×34×16 cm, 4 gab.
Balta

901.863.91

9,99 €

Tumši pelēka

804.000.04

9,99 €

SKUBB kaste ar nodalījumiem, 44×34×11 cm
101.855.93

3,99 €

103.954.21

2,49 €

903.954.22

3,49 €

Balta

603.954.28

3,99 €

Melna

303.954.77

3,99 €

Balta
TJENA kaste ar vāku
18×25×15 cm
Balta

RAGGISAR grozs. Pelēks. 3 izmēri.
2 gab.: 19×13×18 cm; 1 gab.: 25×25×18 cm

25×35×10 cm
Balta
25×35×20 cm

903.480.15

3,99 €

103.480.19

8,99 €

RAGGISAR paplāte. Tumši pelēka.
30×40 cm
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Iekšējās detaļas
58 cm dziļiem rāmjiem

RAGGISAR grozs. Pelēks, 3 izmēri.
2 gab.: 19×13×18 cm; 1 gab.: 25×25×18 cm
903.480.15

LACKISAR maiss mantu glabāšanai. 44×51×19 cm.
Divas šī izmēra kastes der 100 cm platam skapim.
004.321.41
9,99 €

3,99 €

RAGGISAR paplāte
LACKISAR maiss: 69×51×19 cm

40×30 cm
404.321.44

Balta

901.863.91

9,99 €

Balta

Tumši pelēka

804.000.04

9,99 €

25×35×10 cm
Balta

101.855.93

3,99 €

Balts

302.903.62

4,99 €

Tumši pelēks

203.999.99

4,99 €

Balts

902.949.89

7,99 €

Tumši pelēks

004.000.03

7,99 €

Balts

702.903.60

7,99 €

Tumši pelēks

604.000.00

7,99 €

Balta

SKUBB maiss: 44×55×19 cm

2,49 €

903.954.22

3,49 €

603.954.28

3,99 €

903.743.49

7,99 €

50×35×30 cm
Balta

SKUBB maiss: 69×55×19 cm

SKUBB maiss: 93×55×19 cm

SKUBB veļas maiss ar statīvu: 22×55×65 cm, 80 l
Balts

902.240.48

5,49 €

Melns

302.240.46

4,99 €

SKUBB modulis ar 6 nodalījumiem: 35×45×125 cm
002.458.80

9,99 €

KOMPLEMENT daudzfunkcionāls pakaramais. Balts.
32×72 cm

103.954.21

25×35×20 cm

SKUBB kaste ar nodalījumiem: 44×34×11 cm

Balts

8,99 €

TJENA kaste ar vāku
18×25×15 cm

SKUBB apavu kaste: 22×34×16 cm, 4 gab.

Balta

103.480.19

13,99 €

603.872.11

3,99 €
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Iebūvējams apgaismojums
NORRFLY LED apgaismojuma sloksne*. Alumīnija
krāsā. Var papildināt ar TRÅDFRI LED transformatoru un
FÖRNIMMA strāvas padeves kabeli, ko var iegādāties
atsevišķi. Apgaismojuma intensitāti var regulēt ar TRÅDFRI
tālvadības pulti un TRÅDFRI vārteju, ko var iegādāties
atsevišķi.
42 cm

603.322.52

12 €

55 cm

403.322.53

14 €

67 cm

203.322.54

17 €

92 cm

903.322.55

20 €

TRÅDFRI LED barošanas bloks. Var papildināt ar
FÖRNIMMA strāvas padeves kabeli, ko var iegādāties
atsevišķi. Var lietot kopā ar TRÅDFRI tālvadības pulti un
TRÅDFRI vārteju.
Līdz 10 W,
var pieslēgt līdz 3 vienībām
var pieslēgt līdz 9 vienībām

103.600.87

9,99 €

52 cm

503.600.90

11,99 €

72 cm

903.600.93

14,99 €

LINDSHULT LED skapja apgaismojums*. Koncentrēts
apgaismojums, kas labi izgaismo nelielu laukumu. Var
papildināt ar TRÅDFRI LED barošanas bloks un FÖRNIMMA
strāvas padeves kabeli, ko var iegādāties atsevišķi.
Apgaismojuma intensitāti var regulēt ar TRÅDFRI tālvadības
pulti un TRÅDFRI vārteju, ko var iegādāties atsevišķi. Lampā
ir iebūvēta LED spuldze, kuras energoefektivitātes klase ir
no A++ līdz A. Spuldze nav maināma. 2 W.
Niķelēts

102.604.36

15,99 €

URSHULT LED skapja apgaismojums*. Koncentrēts
apgaismojums, kas labi izgaismo nelielu laukumu. Var
papildināt ar TRÅDFRI LED transformatoru un FÖRNIMMA
strāvas padeves kabeli, ko var iegādāties atsevišķi.
Apgaismojuma intensitāti var regulēt ar TRÅDFRI tālvadības
pulti un TRÅDFRI vārteju, ko var iegādāties atsevišķi. Lampā
ir iebūvēta LED spuldze, kuras energoefektivitātes klase ir
no A++ līdz A. Spuldze nav maināma. 2 W.
Niķelēts

302.604.02

20 €

603.426.56

25 €

FÖRNIMMA starpsavienojuma vads. Var lietot kā tiešā
savienojuma vadu starp TRÅDFRI LED barošanas blokiem,
piemēram, starp diviem sienas skapīšu nodalījumiem – ar
vienu pieslēgumu strāvai.

STÖTTA LED apgaismojuma sloksne. Balta. Var lietot
jebkurā vietā, jo darbojas ar baterijām, un nav nepieciešams
strāvas pieslēgums. Apgaismojums ieslēdzas un izslēdzas
automātiski, atverot un aizverot durvis, lai elektroenerģija
lieki netērētos. Baterijas var iegādāties atsevišķi – 32 cm
garai sloksnei nepieciešamas 2 baterijas. IKEA iesaka lietot
LADDA uzlādējamas baterijas. Sloksne piemērota tikai eņģu
durvīm.
32 cm

503.561.87

Līdz 30 W,

14,99 €

* Lampā ir iebūvēta LED spuldze, kuras energoefektivitātes klase ir no A++ līdz A.
Spuldze nav maināma.
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0,7 m

903.947.00

4€

2m

303.946.99

5€

Kā izvēlēties iebūvēto apgaismojumu?
Izmantojot iebūvēto apgaismojumu, nebūs jāieslēdz
griestu lampa, lai no rīta skapī atrastu vajadzīgo apģērbu,
un apgaismojums netraucēs partnerim, kas guļ ilgāk par
tevi. LED apgaismojuma sloksnes ieslēdzas, atverot skapja
durvis. Izvēloties lampas, kas piestiprinātas skapja augšpusē,
skapja saturs būs pārskatāms, un šis apgaismojums radīs
mājīgu atmosfēru telpā arī tad, kad skapja durvis būs ciet.
Izmantojot TRÅDFRI vārteju, tās var pieslēgt arī IKEA Smart
apgaismojumam.

Pamata detaļas

NORRFLY vai STÖTTA
Skapja apgaismojums URSHULT,
LED apgaismojuma sloksnes. LINDSHULT.

LED barošanas bloks.

Strāvas padeves kabelis un
starpsavienojuma vads.

TRÅDFRI tālvadības pults.

Vairāk par katru no šī precēm var uzzināt ceļveža iepriekšējās lappusēs.

Kā izvēlēties barošanas bloku?

2

1

1. 10 W, 3 pieslēgvietas.
2. 30 W, 9 pieslēgvietas.

Ir pieejami divu veidu LED barošanas bloki. Izvēlies piemērotāko
atkarībā no pieslēdzamo ierīču skaita. 10 W LED barošanas
bloku var pieslēgt līdz pat 3 pieslēgvietām, ja kopējā jauda
nepārsniedz 10 W. 30 W LED barošanas blokam var pieslēgt līdz
9 pieslēgvietām, ja maksimālā kopējā jauda ir 30 W. Vienam
vadam var pieslēgt līdz 10 barošanas blokiem. Mirgojoša
signāllampiņa norāda, ka ir pārsniegta LED barošanas bloka
maksimālā jauda. Izmantojot vairāk nekā vienu LED barošanas

bloku, pārbaudi, vai katrs LED barošanas bloks ir sasinhronizēts
ar TRÅDFRI tālvadības pulti, lai visa komplekta apgaismojuma
intensitāti varētu samazināt vienlaikus. Uzlabo sava skapja
apgaismojuma funkcionalitāti, pieslēdzot TRÅDFRI vārteju, ar
ko var regulēt apgaismojumu, izmantojot lietotni IKEA Home
smart, lai kopā ar citām TRÅDFRI apgaismojuma ierīcēm radītu
vajadzīgo noskaņu telpā.
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Kā pieslēgt?
NORRFLY apgaismojuma sloksnes

Skapja apgaismojums

NORRFLY un skapja apgaismojums ar tālvadības pulti
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Kombinācijas
Eņģu durvis

Bīdāmās durvis

NORRFLY LED apgaismojuma sloksne izgaismo skapja saturu,
lai būtu vieglāk atrast tur meklēto. Sloksni var likt zem skapja
augšējās malas vai zem augstākā plaukta, lai gaisma plūstu uz
leju. Var izmantot ne tikai apgaismojuma sloksni, bet arī lampas
virs skapja – tās neizgaismos konkrētu vietu skapī, taču palīdzēs
radīt noskaņas apgaismojumu telpā arī tad, kad skapja durvis
būs aizvērtas.

Skapim ar bīdāmām durvīm un aizvēršanas mehānismu ar
amortizatoru, kas atrodas zem skapja augšējās malas, jāizvēlas
atbilstoša garuma apgaismojuma sloksne. Šis mehānisms
aizņem 18 cm, tāpēc apgaismojuma sloksnei jābūt īsākai par
skapja platumu. 75 cm platam rāmim nepieciešama 42 cm gara
apgaismojuma sloksne, bet 100 cm platam rāmim – 67 cm gara
apgaismojuma sloksne. Piestiprinot apgaismojuma sloksni
vienu plauktu zemāk, var izmantot sloksni standarta garumā.

Preču saraksts

Sk.

NORRFLY LED apgaismojuma sloksne alumīnija krāsā.
92 cm, 5 W

903.322.55

1 gab.

URSHULT LED skapja apgaismojums. Niķelēts, 2 W

302.604.02

1 gab.

TRÅDFRI LED barošanas bloks, 10 W

503.561.87

1 gab.

Preču saraksts

Sk.

NORRFLY LED apgaismojuma sloksne alumīnija krāsā.
67 cm, 3,5 W

203.322.54

2 gab.

URSHULT LED skapja apgaismojums. Niķelēts, 2 W

302.604.02

2 gab.

TRÅDFRI LED barošanas bloks, 30 W

603.426.56

1 gab.

I

© Inter IKEA Systems B.V. 2009–2019
09.11.2020.

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.

