Ceļvedis pircējiem

LIXHULT
skapīši
Kopšana
Tīrīt ar saudzīgā tīrīšanas līdzeklī
samitrinātu drānu. Pēc tam
noslaucīt ar tīru drānu.

Drošība
Lai šīs mēbeles neapgāztos,
tās jāpiestiprina pie sienas.
Dažādos mājokļos sienu materiāls
atšķiras, skrūves mēbeļu
piestiprināšanai pie sienas nav
iekļautas komplektā. Dodies
uz vietējo specializēto veikalu,
lai uzzinātu par savām sienām
piemērotiem stiprinājumiem.
Mēbeles pie sienas jāpiestiprina
atbilstoši kvalificētai personai, lai
samazinātu savainojumu un
bojājumu risku.

Izteiksmīgs mantu glabāšanas veids
LIXHULT skapīši iederēsies gan minimālista interjerā, gan tādu cilvēku
mājoklī, kas dod priekšroku rotaļīgam un krāsainam iekārtojumam.
Šīs mēbeles var lietot tur, kur lielākām mantu glabāšanas mēbelēm
parasti nepietiek vietas: starp citām mēbelēm, telpas stūrī, starp
logiem vai zem trepēm – būtībā, kur vien vari iedomāties!
LIXHULT skapīšus var izvietot atsevišķi vai no tiem veidot krāsainas,
interesantas kombinācijas, izmantojot arī viena vai dažādu izmēru
moduļus.

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.

Ceļvedis mēbeļu piestiprināšanai pie sienas
Ja sienas materiāls nav atrodams sarakstā vai ja radušies jautājumi, vērsies pie specializētā veikala darbiniekiem.

Ikviens vēlas, lai mājoklis būtu drošākā vieta uz pasaules. Taču
tieši mājās bērni bieži mēdz ciest nelaimes negadījumos. Kopā
mēs varam tos novērst, padarot mājokli drošāku.

• Nostiprini! Izmanto sienai atbilstošus materiālus. Ievēro
pievienoto lietošanas instrukciju.
• Neliec televizoru vai citus smagus priekšmetus uz kumodes
vai citām mēbelēm, kas nav tam paredzētas.
• Neļauj bērniem kāpt uz durvīm vai plauktiem un tajos
karāties.

Sienas materiāls: ģipškartons vai
apmetums ar skrūvēšanai piemērotiem
koka spraišļiem.

Sienas materiāls: mūrējums.
Nostiprināšanas mehānisms: dībelis ar
skrūvi, piemēram, 8 mm dībelis no IKEA
FIXA skrūvju un dībeļu komplekta.

Nostiprināšanas mehānisms: spraislī
ieskrūvēta skrūve, piemēram, 5 mm koka
skrūve no IKEA FIXA skrūvju un dībeļu
komplekta.

Stiprināšana pie starpsienas:
ar enkurdībeli.

Sienas materiāls: ģipškartons vai
apmetums bez skrūvēšanai piemērotiem
koka spraišļiem.
Nostiprināšanas mehānisms: dībelis ar
skrūvi, piemēram 8 mm dībelis no IKEA FIXA
skrūvju un dībeļu komplekta.

2

Kombinācijas
Var brīvi kombinēt dažādu krāsu un izmēru skapīšus un pēc
vajadzības mainīt tos vietām. Turpmākajās sadaļās ir apkopoti
dažas iespējamās kombinācijas.

LIXHULT pie sienas piestiprināma skapīšu kombinācija.
Izmērs: P25×Dz25×A50 cm.
Šī kombinācija: 30 €

LIXHULT pie sienas piestiprināma skapīšu kombinācija.
Izmērs: P50×Dz25×A50 cm.
Šī kombinācija: 60 €

Balta

Balta

891.615.08

Kombinācijā ietilpst:

Kombinācijā ietilpst:
LIXHULT skapītis, 25×25 cm

LIXHULT skapītis, 25×25 cm
Balts

4 gab.

LIXHULT grīdas skapīšu kombinācija.
Izmērs: P95×Dz35×A92 cm.
Šī kombinācija: 90 €
192.791.77

Kombinācijā ietilpst:
LIXHULT skapītis, 60×35 cm

Balts

2 gab.

LIXHULT grīdas skapīšu kombinācija.
Izmērs: P120×Dz35×A57 cm.
Šī kombinācija: 60 €
Pelēka

892.791.74

Pelēks

Pelēka ar antracīta krāsas daļām

093.883.65

Pelēka ar sarkanām daļām

592.791.80

Kombinācijā ietilpst:

2 gab.

LIXHULT skapītis, 35×60 cm
LIXHULT skapītis, 60×35 cm
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Sarkanā vai
antracīta krāsā
Pelēks

1 gab.
2 gab.

Kombinācijas
Izmērs: platums×dziļums×augstums.

LIXHULT grīdas skapīšu kombinācija.
Izmērs: P140×Dz35×A82 cm.
Šī kombinācija: 120 €

LIXHULT grīdas skapīšu kombinācija.
Izmērs: P140×Dz35×A142 cm.
Šī kombinācija: 240 €

Sarkana

992.488.70

Antracīta krāsā 		

393.883.59

Antracīta krāsā		

Kombinācijā ietilpst:
LIXHULT skapītis, 35×60 cm

Kombinācijā ietilpst:
Sarkanā vai
antracīta krāsā

LIXHULT skapītis, 35×60 cm

4 gab.

LIXHULT grīdas skapīšu kombinācija.
Izmērs: P95×Dz35×A92 cm.
Šī kombinācija: 120 €
Pelēka

Antracīta krāsā

8 gab.

LIXHULT grīdas skapīšu kombinācija.
Izmērs: P105×Dz35×A117 cm.
Šī kombinācija: 150 €
292.791.86

Antracīta krāsā ar zilām daļām

Kombinācijā ietilpst:
LIXHULT skapītis, 60×35 cm

793.883.62

Pelēks

993.883.56

Kombinācijā ietilpst:

4 gab.
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LIXHULT skapītis, 35×35cm

Zils

3 gab.

LIXHULT skapītis, 35×60cm

Antracīta krāsā

3 gab.

Kombinācijas
Izmērs: platums×dziļums×augstums.

LIXHULT grīdas skapīšu kombinācija.
Izmērs: P95×Dz35×A142 cm.
Šī kombinācija: 110 €
Pelēka ar zilām un antracīta krāsas daļām

493.883.68

Kombinācijā ietilpst:
LIXHULT skapītis, 60x35cm

Pelēks

1 gab.

LIXHULT skapītis, 35x35cm

Zils

1 gab.

LIXHULT skapītis, 35x60cm

Antracīta krāsā

2 gab.
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Visas daļas

LIXHULT skapītis, 25×25×25 cm.
Durvis var pēc nepieciešamības stiprināt labajā vai kreisajā
pusē. Palīdz nepazaudēt sīkumus – lādētājus, atslēgas,
makus. Lai nenozaudētu svarīgus dokumentus, vēstules un
avīzes, sakārtojiet tās šī skapīša durvju plauktā.
Balts metāls

503.286.65

15 €

LIXHULT skapītis, 35×35×35 cm.
Durvis var pēc nepieciešamības stiprināt labajā vai kreisajā
pusē. Lai nenozaudētu svarīgus dokumentus, vēstules un
avīzes, sakārtojiet tās šī skapīša durvju plauktā.
Zils metāls

004.765.16

20 €

LIXHULT skapītis, 35×60×35 cm.
Durvis var pēc nepieciešamības stiprināt labajā vai kreisajā
pusē. Skapīti var lietot ar kājām, kas ietilpst komplektā, vai
neizmantot skapīša kājas un likt skapīti uz grīdas. Lielāki
moduļi jāliek uz grīdas vai uz cita grīdas skapīša. Šo brīvi
stāvošo skapīti nedrīkst stiprināt pie sienas.
Plaukta maksimālā noslodze: 12 kg.
Antracīta krāsas metāls

204.765.20

30 €

Sarkans metāls

503.286.70

30 €

LIXHULT skapītis, 60×35×35 cm.
Skapīti var lietot ar kājām, kas ietilpst komplektā, vai
neizmantot skapīša kājas un likt skapīti uz grīdas. Lielāki
moduļi jāliek uz grīdas vai uz cita grīdas skapīša. Šo brīvi
stāvošo skapīti nedrīkst stiprināt pie sienas. Augšējās
virsmas maksimālā noslodze: 5 kg.
Pelēks metāls

703.286.69

30 €
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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.

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

Piekabes noma

Interneta veikals

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

Interjera dizains

Atpakaļatdošana

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

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.*

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

Uzzini vairāk IKEA.lv.

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

