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KĀ IEKĀRTOT VANNASISTABU?
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1. Kad sāc plānot vannasistabu, padomā par to, cik vietas var
atvēlēt izlietnes skapītim un izlietnei, jo tā ir vannasistabas centrālā vieta. HEMNES kolekcijā ir dažādu izmēru un
ietilpības izlietnes skapīši.

noplūdes mehānisms. Visiem IKEA jaucējkrāniem ir iebūvēts
mehānisms, kas samazina ūdens patēriņu par 50 %, būtiski
nemainot strūklas stiprumu.
GRANSKÄR, DALSKÄR, ENSEN, VOXNAN, BROGRUND,
ASPSKÄR un HAMNSKÄR jaucējkrāniem ir īpaša cold start
funkcija, kas palīdz ietaupīt enerģiju. Jaucējkrānu parasti
atver, paceļot rokturi uz augšu un vienlaicīgi iedarbinot gan
siltā, gan aukstā ūdens plūsmu, taču siltais ūdens bieži vien
paliek caurulēs un nemaz netiek izmantots. Jaucējkrānam ar
cold start funkciju vispirms iedarbojas aukstā ūdens padeve
– lai tecētu siltais ūdens, rokturis ir jāpagriež uz kreiso pusi.

Vaļēji plaukti vai skapītis ar durvīm? Tas atkarīgs tikai no tā,
kādas mantas gribēsi glabāt un kas tev vairāk iet pie sirds.
Kad esi izlēmis, cik lielam jābūt skapītim, izvēlies krāsu –
baltu vai melni brūnu.
HEMNES kolekcijas izlietnes skapīšu atvilktnes var bez
aizķeršanās izvilkt līdz galam – tā viss saturs būs viegli
pārskatāms un aizsniedzams. Fiksatori novērš iespēju
izvilkt atvilktni pārāk tālu, tāpēc tā nevar nokrist. Tas ir īpaši
svarīgi, ja mājoklī dzīvo bērni.

4. Kad izvēlēts izlietnes skapītis, izlietne un jaucējkrāns, ir laiks
padomāt par pārējām vannasistabas mēbelēm: vai vēlēsies
spoguļskapīti, augsto skapi ar spoguļdurvīm, plauktus, solu?
Iespējas ir bezgalīgas. Izvēlies sev piemērotāko kombināciju
atkarībā no tā, kādas mantas gribēsi glabāt un cik daudz
vannasistabā ir vietas.

2. IKEA izlietnes ir no dažādiem materiāliem un dažādu izmēru.
Pēc nepieciešamības un iespējām var izvēlēties standarta
vai dubulto izlietni. HEMNES kolekcijas mēbelēm piemērotās
izlietnes ir izgatavotas no keramikas.

5. Vannasistabas mēbeles var papildināt ar piederumiem no
BALUNGEN un VOXNAN kolekcijām. To dizains ir pieskaņots
HEMNES mēbelēm, tāpēc varēsi izveidot visu telpu vienotā
stilā.

Keramikas izlietnes ir glazētas un viegli tīrāmas. Šāds
materiāls ir ļoti noturīgs pret skrāpējumiem un ļoti izturīgs.
Ja esi izvēlējies HEMNES izlietnes skapīti ar vaļējiem plauktiem, kombinē to ar eleganto TÖRNVIKEN izlietni un izveido
modernu, funkcionālu iekārtojumu.
Visām izlietnēm ir sifons ar noplūdi un pārplūdi. Sifons ir
elastīgs un to var savienot gan ar veļas mazgājamo mašīnu,
gan ar trauku mazgājamo mašīnu.
3. IKEA ir plašs vannasistabas jaucējkrānu piedāvājums.
Izvēlies savu mīļāko dizainu, pieskaņo jaucējkrānu savām
vajadzībām. Visiem jaucējkrāniem, izņemot OLSKÄR, ir

1

HEMNES KOLEKCIJA
Rokturi iekļauti komplektā. Platums x dziļums x augstums.

HEMNES izlietnes skapītis, 60×47×83 cm
Balts

502.176.67

HEMNES augstais skapis ar stikla durvīm, 42×38×131 cm
119 €
Balts

203.966.46

119 €

302.176.54

79 €

502.236.25

55 €

HEMNES izlietnes skapītis, 80×47×83 cm
Balts

202.176.64

139 €
HEMNES plaukts, 42×37×172 cm
Balts

HEMNES izlietnes skapītis, 100×47×83 cm
Balts

902.176.65

HEMNES izlietnes skapītis, ar 1 atvilktni,
82x48x76 cm
Balts
303.966.98

159 €

HEMNES sols, 83×37×53 cm
Balts

149 €

HEMNES sols mantu uzglabāšanai ar dvieļu pakaramo
(4 āķi), 64×37×173 cm
Balts

HEMNES spoguļskapītis ar 1 durvīm, 63×16×98 cm
Balts

702.176.71

HEMNES spoguļskapītis ar 2 durvīm, 83×16×98 cm
Balts

402.176.77

303.966.55

129 €

89 €

HEMNES sienas plaukts, 42×10×118 cm

119 €

Balts

003.966.47

49 €

HEMNES spoguļskapītis ar 2 durvīm, 103×16×98 cm.
Balts

802.176.75

139 €

HEMNES vannasistabas plauktu modulis, 74x25x198 cm
Balts

904.004.47

129 €

HEMNES augstais skapis ar spoguļdurvīm, 49×31×200 cm

40x96 cm

LETTAN
40x96 cm

004.353.14

60x96 cm

804.353.05

80x96 cm

804.353.10

100x96 cm

604.352.69

004.353.14

2

PRECES IZMĒRI
40 cm
Platums
Augstums 96 cm

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

19 €

19 €
20 €
25 €
30€
36-4

LETTAN spogulis

0611

Spogulis
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159 €

12.06.2020

702.176.85

!#NX1##,"

Balts

IZLIETNES UN JAUCĒJKRĀNI

Uzzini vairāk garantiju
brošūrā.

Visām IKEA izlietnēm un jaucējkrāniem ir 10 gadu garantija. Platums x dziļums x augstums.

RÄTTVIKEN izlietne, porcelāns. Iekļauts sifons ar noplūdi
un pārplūdi.
60×49×6 cm

902.165.76

80 €

80×49×6 cm

102.165.75

90 €

100×49×6 cm

702.165.77

100 €

LÖVSKÄR jaucējkrāns ar noplūdi
Hromēts misiņš

ODENSVIK izlietne, keramika. Iekļauts sifons ar noplūdi
un pārplūdi.
60×49×6 cm, standarta

501.955.52

70 €

80×49×6 cm, standarta

401.808.05

100 €

100×49×6 cm, standarta

001.939.37

110 €

100×49×6 cm, dubulta

001.356.12

150 €

120X49X6 cm, dubulta

801.356.13

180 €

902.915.18

60 €

602.813.80

49 €

502.621.22

49 €

DALSKÄR jaucējkrāns ar noplūdi
Hromēts misiņš

302.812.92

59 €

802.994.21

59 €

SVENSKÄR jaucējkrāns noplūdi
Hromēts misiņš

GRANSKÄR jaucējkrāns ar noplūdi
Hromēts misiņš

602.030.90

60 €

BROGRUND jaucējkrāns ar noplūdi
Hromēts misiņš

603.430.81

803.430.75

99 €

Melns

103.472.13

109 €

Misiņš

503.472.06

109 €

Hromēts misiņš

RUNSKÄR jaucējkrāns ar noplūdi
Hromēts misiņš

Hromēts misiņš

VOXNAN jaucējkrāns ar noplūdi

ENSEN jaucējkrāns ar noplūdi
Hromēts misiņš

120 €

HAMNSKÄR jaucējkrāns ar noplūdi

TÖRNVIKEN izlietne, keramika. Iekļauts sifons ar noplūdi
un pārplūdi.
Ø 45 cm×14 cm, balta

103.430.69

59 €
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303.430.87

69 €

PIEDERUMI

BOLMEN pakāpiens, 44×35×25 cm, maksimālā slodze
150 kg
Balts
602.651.63
4,99 €

BALUNGEN šķidro ziepju trauks, stikls un hromēts cinks
902.915.04

9,99 €

!#R/9##,"

VESKEN ratiņi 54x18x71 cm baltā krāsā

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

403.078.66

8,99 €

PRECES IZMĒRI
Platums
Dziļums
Maks. slodze/pl
att starp plauk

304.508.07

M0-6O
© Inter IKEA Systems B. V. 1994

M0-6P

Zils

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

0612

M0-6P

NORDRANA iekarināms plaukts

4,99 €

004.206.47

19,99 €

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

8,99 €

304.508.07

8,99 €

0612

36 cm
23 cm
13 kg
30 cm

M0-6O

VESKEN plauktu modulis 36x23x100 cm melnā krāsā

36x23x100 cm

Melnā krāsā:

14,99 €

12.06.2020

Plauktu modulis

VESKEN

4,99 €

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

704.508.10

!AP+*##,"

704.508.10

Zils

8,99 €

12.06.2020

36 cm
23 cm
40 cm
13 kg

36x23x40 cm

!iP+-##,"

PRECES IZMĒRI
Platums
Dziļums
Augstums
Maks. slodze/pl

VESKEN
Melnā krāsā:

403.078.66

VESKEN plauktu modulis 36x23x40 cm melnā krāsā

Plauktu modulis

604.206.49

NORDRANA grozs

VESKEN plauktu modulis 36x23x100 cm baltā krāsā

36x23x100 cm

Baltā krāsā:

Zils
6,99 €

0612

6,99 €

PRECES IZMĒRI
36 cm
Platums
23 cm
Dziļums
Maks. slodze/pl 13 kg
att starp plauk 30 cm

704.710.92
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VESKEN

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

!KAqe##,"

704.710.92
Plauktu modulis

9,99 €

NORDRANA grozs, 2 gab.

12.06.2020

!iR-Ä##,"

PRECES IZMĒRI
33 cm
Platums
33 cm
Dziļums
Augstums 71 cm

704.206.44

8,99 €

VESKEN stūra plaukts 33x33x71 cm baltā krāsā

33x33x71 cm

Baltā krāsā:

004.712.22

M0-6O

VESKEN

8,99 €

0612

004.712.22
Stūra plaukts

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

4,49 €

12.06.2020

Baltā krāsā:

402.915.06

0612

54x18x71 cm

12.06.2020

VESKEN

PRECES IZMĒRI
54 cm
Platums
18 cm
Dziļums
Augstums 71 cm
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BALUNGEN trauciņš, stikls un hromēts cinks
Ratiņi

VOXNAN rokturis, hromēts cinks
2-pack

203.285.82

4,49 €

VOXNAN pakaramais likšanai uz durvīm, hromēts cinks
un nerūsējošais tērauds
36×12 cm

803.285.79

6,99 €

VOXNAN ziepju trauks, stikls un nerūsējošais tērauds
203.289.78

6,99 €

303.285.91

2,99 €

VOXNAN trauciņš, stikls

BALUNGEN dvieļu pakaramais, nerūsējošais tērauds un
hromēts cinks
69 cm

602.914.97

9,99 €

BALUNGEN tualetes poda birste ar turētāju, laukšpata
porcelāns un nerūsējošais tērauds
202.914.99

25,99 €

BALUNGEN tualetes papīra turētājs, nerūsējošais
tērauds un hromēts cinks
302.915.02

13,99 €
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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.*

