
Ja radušies jautājumi, sazinies ar mums: 
Tālruņa numurs: +371 63301000
E-pasta adrese: info@IKEA.lv

Šajā materiālā uzzināsi, kā izmērīt 
telpu un izplānot, pasūtīt un uzstādīt 
IKEA virtuves iekārtu. Soli pa solim 
līdz sapņu virtuvei!

no idejas
līdz gatavai 
iekārtai
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Ņem vērā
Pirms doties uz IKEA veikalu un plānot jauno virtuves iekārtu 
kopā ar mūsu virtuves iekārtu plānošanas speciālistiem, saga-
tavojies laikus.

Kas būs nepieciešams?

Kas noteikti jāatceras?

Mūsu pakalpojumi

Virtuves izmēri

IKEA plānotāja pieejas dati

Skapīši, atvilktnes un fasāde

Durvis un rokturi

Darba virsma

Izlietne

Jaucējkrāns

Cepeškrāsns

Mikroviļņu krāsns

Plīts virsma

Tvaika nosūcējs (kāda ir tava ventilācijas sistēma?)

Ledusskapis/saldētava

Trauku mazgājamā mašīna

Apgaismojums darbam un noskaņai

Mērīšana

Plānošana

Finanšu pakalpojumi

Pasūtījuma saņemšana veikalā

Pasūtījuma sagatavošana ar piegādi

Piegāde

Uzstādīšana

Tu vari pārdomāt
Iepērcies ar mierīgu prātu – ja 
aizvedīsi mēbeles mājās, bet 
sapratīsi, ka tās nav īstās, vari tās 
samainīt 90 dienu laikā, bet ar IKEA 
Family karti pat 365 dienu laikā. 
Saglabā pirkuma čeku.  
Uzzini vairāk www.IKEA.lv.

Tava jaunā 
IKEA virtuve

®

®
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Jaunas virtuves iekārtas izvēle nav joka lieta. Ir 
jāņem vērā daudz dažādu faktoru un ļoti daudz kas 
jāatceras. Lai ceļš uz jaunu virtuves iekārtu būtu 
pēc iespējas patīkamāks, IKEA veikala darbinieki 
vienmēr ir gatavi konsultēt un risināt sarežģījumus. 
Ja nepieciešama palīdzība kādā no šajā materiālā 
aprakstītajiem soļiem, mēs piedāvājam arī dažādus 
pakalpojumus –
skat. 15. lappusē. 

Pilnīga virtuves iekārta, protams, var radīt robu 
budžetā. Ja esi atradis ideālu IKEA virtuves iekārtu, 
bet vēlētos sadalīt kopējo maksājumu vairākos 
mazākos, mēs piedāvājam finanšu pakalpojumus, 
lai tu varētu piepildīt savu sapni uzreiz – 
skat. 15. lappusē.

Soli pa 
solim

IKEA tu atradīsi visu nepieciešamo savai sapņu 
virtuvei. Vienalga, vai virtuve ir plaša vai neliela, 
IKEA ir plašs klāsts virtuves mēbeļu un piederumu 
dažāda stila virtuvēm, lai ikviens varētu atrast īstās 
mēbeles. Turklāt tās ir tik vienkārša dizaina, ka ērti 
saliekamas pašu spēkiem. 

Līdz jaunai IKEA
virtuves iekārtai



Satura
rādītājs

6. lpp. 9. lpp. 15. lpp.

7. lpp.

14. lpp. 18. lpp.

Izvēlies stilu 
Atļaujies pasapņot. Kāda izskatās tava 
ideālā virtuve un ko tu tajā plāno darīt? 
Mēs parādīsim, kur meklēt iedvesmu 
un idejas.

Izmēri
Ir ļoti svarīgi visu kārtīgi izmērīt – 
īstie mēri ir labas virtuves iekārtas 
pamatu pamats. Mēs parādīsim, 
kā to izdarīt.

Pakalpojumi
Tu vari darīt pats, bet vari arī uzticēt 
darāmo mums. Šeit atradīsi visu 
pakalpojumu sarakstu.  

Plāno
Ieskicē savu virtuves iekārtu, 
kādu to iztēlojies. Mēs sniegsim 
rekomendācijas un padomus. 

Pasūti un 
uzstādi
Pasūtīt ir iespējams dažādos veidos, un 
preces vari vest mājās pats vai pieteikt 
to piegādi. Vari uzstādīt visu pats, izdarīt 
daļu darba vai nedarīt neko. Piedāvājam 
uzstādīt virtuves iekārtu un 
sadzīves tehniku.

Papildu 
informācija
Lai jaunas virtuves iekārtas iegāde būtu 
pēc iespējas jautrāka un vienkāršāka, 
piedāvājam iedvesmojošus materiālus 
un 3D plānotājus, kā arī izsmeļošu 
uzstādīšanas ceļvedi.
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Satura rādītājs
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IzmēriIzvēlies stilu

Kāda stila virtuvi vēlies?

01  Izmēri attālumu no grīdas līdz griestiem, attālumu 
starp sienām un attālumu no stūriem līdz durvīm.

02  Izmēri logus un logu attālumu no grīdas, griestiem 
un telpas stūriem. Tāpat rīkojies ar durvīm.

Izmēri telpu

Mēri ar apdomu 
Izmērīt virtuvi ir diezgan vienkārši, taču ļoti svarīgi to darīt 
rūpīgi, jo no tā būs atkarīga plānojuma precizitāte. Īstie mēri ir 
labas virtuves iekārtas pamatu pamats.  
 
Nesteidzies un mēri uzmanīgi. Mērījumi ir jāveic milimetros, 
lai jaunā virtuves iekārta precīzi derētu tai atvēlētajā vietā. 
Rīkojies, kā aprakstīts tālāk. 

Atļaujies pasapņot
Dažreiz sapņi un idejas atnāk pēkšņi, bet dažreiz tiem jānobriest ilgāku 
laiku. Kad skaidri zini, kādai jāizskatās tavai sapņu virtuvei, samēro to ar 
vajadzībām un dodies uz IKEA – tur tu noteikti atradīsi kaut ko sev.

Apskati dažādas virtuves iekārtas, smelies 
idejas un iedvesmu!

A: Izmēri telpu

03  Atzīmē visus izvirzījumus, piemēram, radiatorus, 
ventilācijas šahtas un caurules.

Atzīmē noteku un ūdens pievadu. Ja iecerēts tos 
pārvietot, atzīmē arī jauno atrašanās vietu.

Izmēri un atzīmē esošās elektrības rozetes un slēdžus. 
Atzīmē, kur gribētu, lai tie atrodas. 

Vairāk par mērīšanas pakalpojumu un par IKEA virtuves plānotāju lasi 15. un 18. lappusē.

Padomā, vai tev ir 
tuvāks klasisks stils, 
kad ir daudz labi 
redzamu, varbūt pat 
greznu detaļu...

...vai labāk jūties 
moderni iekārtotās 
telpās un novērtē 
minimālisma 
dizainu...

...vai arī nevēlies sevi 
ierobežot un gribētu 
labāko no klasiskā un 
modernā stila?

IKEA veikals
IKEA veikala ekspozīciju zālē vari 
apskatīt dažāda stila virtuves 
dažādu izmēru telpām. Atver 
atvilktnes un durtiņas, apskati 
iekšpusi, uzzini, kādas funkcijas ir 
IKEA sadzīves tehnikas iekārtām un 
konsultējies ar zinošajiem virtuves 
nodaļas darbiniekiem.

IKEA tīmekļa vietne
Mūsu tīmekļa vietnē katrs var atrast 
iedvesmojošas idejas un praktiskus 
padomus virtuvei un ne tikai. Virtuves 
iekārtas sastāv no atsevišķiem 
elementiem, tāpēc var izveidot tieši 
tādu kombināciju, kāda tev patiktu 
vislabāk.  
Uzzini vairāk www.IKEA.lv.

Virtuves brošūra
Virtuves brošūra ir lielisks 
iedvesmas un ideju avots. Tajā var 
apskatīt neskaitāmas iespējamās 
kombinācijas. Paņem savu 
eksemplāru IKEA veikalā vai apskati 
digitālo brošūru www.IKEA.lv.



Ēdiena gatavošana 
Trauku/produktu mazgāšana
Pārtikas glabāšana

Plāno virtuves iekārtu

PlānoIzmēri
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01  Vispirms izmēri darba 
virsmu, sākot no stūra, kur tā būs 
piestiprināta pie sienas. Vienmēr 
mēri pie pašas sienas un sāc tai 
pašā vietā. 

02  Mērot darba virsmas dziļumu, 
sāc pie sienas. Neaizmirsti pieskaitīt 
15 mm malai, kas sniegsies pāri 
skapīšiem. 

03  Ja jāmēra brīvi stāvoša darba 
virsma (piemēram, virtuves sala), 
sāc mērīt no viena gala un pieskaiti 
30 mm malai.

B: Izmēri darba virsmu

C: Darba virsmu kalkulators

Ir ļoti svarīgi zināt precīzu darba virsmas 
izmēru, īpaši, ja vēlies, lai to piegriež pēc 
pasūtījuma.

Šai kalkulatorā var izvēlēties darba virsmas 
dizainu un uzreiz iegūt priekšstatu par 
izmaksām. Kombinē dažādu materiālu 
darba virsmas un virtuves izlietnes un radi 
tieši tādu risinājumu, kāds tev patīk.

Sapņi un idejas iegūst    
konkrētas aprises
Izvēloties jaunu virtuves iekārtu, ir jāņem vērā daudz dažādu 
faktoru. Nesteidzies un apdomā visu labi, lai virtuve izdotos 
tieši tāda, kā iecerēts. Nākamajās lappusēs ir apkopoti 
ieteikumi, kā atvieglot plānošanas procesu.    
Padomā, ko tu ikdienā dari virtuvē un kas tev ir ērti. Pamatīgi 
aplūko esošo virtuves iekārtu un izveido sarakstu ar lietām, 
kas tev patīk, un ar lietām, ko vēlētos mainīt. 

A: Darba trijstūris

Vairāk par plānošanas pakalpojumu un par IKEA virtuves plānotāju lasi 15. un 18. lappusē.

01  Pareizi izveidots darba trijstūris starp 
ledusskapi/saldētavu, ēdiena gatavošanas 
zonu un trauku mazgāšanas zonu ļoti atvieglo 
ikdienas darbus virtuvē.  

Sākot plānot virtuvi, ir prātīgi 
sadalīt virtuvi darba zonās: 

Darba zonu izvietojumu un 
attālumu starp tām bieži 
vien dēvē par darba trijstūri. 
Pārdomāti izplānots darba 
trijstūris nodrošina ātru un 
vieglu pāreju no viena virtuves 
darba uz nākamo, turklāt ļauj 
virtuvē vienlaikus ērti darboties 
vairākiem cilvēkiem.  
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Plāno Plāno

05  Virtuves sala nodrošina vairāk vietas glabāšanai 
un gatavošanai, turklāt ir lieliska iespēja būt kopā ar 
citiem cilvēkiem. Salu ieteicams novietot 1200 mm 
attālumā no skapīšiem, lai paliktu pietiekami vietas 
brīvai kustībai. 

03  Virtuves iekārta divās rindās lieliski der vairākiem 
pavāriem vienlaikus ‒ šādi iekārtotā virtuvē ir daudz 
vietas ēdiena gatavošanai un produktu glabāšanai.

01  Ērtākā vieta ēdiena sagatavošanai 
ir darba virsma starp plīti un izlietni. 

02  Parūpējies, lai attālums starp 
skapīšu rindām būtu pietiekami liels 
vienlaicīgai pretējo pušu skapīšu 
atvēršanai. 

03  Sienas skapīšiem vajadzētu būt 
pietiekami augstu, lai neaizsegtu 
skatu uz darba virsmu. 

04  Ieplāno vietu, kur nolikt karstos 
katlus un pannas no plīts. 

05  Lai tvaika nosūcējs būtu drošs un 
funkcionāls, stiprini to ieteicamajā 
augstumā virs plīts. 

07  Starp skapīti un sienu liec 50 mm 
platu dekoratīvo starpliku, lai durvis 
un atvilktnes būtu iespējams atvērt 
pilnībā.  

08  Ja darba virsmas mala sniedzas 
vairāk nekā 250 mm pār skapīša 
malu, nepieciešami papildu balsti. 

09  Liec izlietni un plīts virsmu vienā 
skapīšu rindā, lai nebūtu jāceļ karsti 
priekšmeti pār grīdu. 

Vairāk par plānošanas pakalpojumu un par IKEA virtuves plānotāju lasi 15. un 18. lappusē.

A: Plānošana

06  Ja virtuve ir plaša, tajā iederēsies U formas virtuves 
iekārta. Tā ir ļoti ietilpīga un ļauj glabāt daudz mantu.

04  Stūra virtuves iekārta ļauj praktiski izmantot 
pieejamo vietu. Tā noder arī tad, ja vēlies virtuvē 
izveidot nelielu ēdamzonu vai ielikt virtuves salu.

02  Vienā rindā izkārtota virtuves iekārta ir piemērota 
nelielām, šaurām telpām. Tajā gan neveidojas trijstūris, 
taču svarīgākās zonas ir savienotas.

50 mm
> 250 mm

C: Ieteikumi

06  Ja blakus tvaika nosūcējam 
paredzēts likt skapīšus, atstāj vietu 
nosegplāksnēm.

800 mm

55
0 

m
m

1200 mm

500 mm 500 mm
50 mm 50 mm

Ko ir svarīgi atcerēties, plānojot virtuvi?
Daži ieteikumi virtuves iekārtas plānošanai.
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D: Padomi

01  Augstāk novietota cepeškrāsns 
ir ērta, jo nav jāpieliecas, lai to 
aizsniegtu. 

02  Trauku mazgājamo mašīnu liec 
tuvu izlietnei un trauku žāvētājam, 
lai būtu vieglāk ielikt un izņemt 
vajadzīgo, kā arī izvairītos no ūdens 
izlaistīšanas uz grīdas.

03  Glabā virtuves piederumus, katlus 
un pannas pie plīts. Tad vajadzīgais 
vienmēr būs pie rokas. Galda 
piederumus var likt atvilktnē netālu 
no ēdamgalda.

04  Atvilktnēs viss ir labi pārskatāms 
un ērti aizsniedzams. Lai atvilktnē 
saliktās lietas neslīdētu un neradītu 
troksni, var lietot paliktņus 

05  Atkritumu tvertnes būs ērti 
pieejamas atvilktnē zem izlietnes 
vai netālu no tās. 

09  Izrādi savas smalkākās glāzes 
skapītī ar rūdītā stikla durvīm. 
Skapīša apgaismojums ļaus tām 
atmirdzēt vēl spožāk, turklāt radīs 
virtuvē mājīgu noskaņu un vizuāli 
padarīs telpu plašāku.

10  Sienas stangas un piederumi ir 
ne tikai praktiski, lai labāk izmantotu 
pieejamo vietu, tie arī palīdz mazināt 
nekārtību uz darba virsmas, un viss 
vajadzīgais ir pa rokai.  

11  Ja ir pietiekami vietas, virtuvē ir 
ērti nolikt ratiņus, kas var kalpot gan 
kā papildu darba virsma, gan mantu 
glabāšanai. 

06  Automātisks atvēršanas 
mehānisms ir ērts, kad ir pilnas 
rokas un jāatver atkritumu tvertne 
ar celi vai elkoni, turklāt tā samazinās 
iespēja saskrāpēt atvilktnes priekšu 
vai atstāt uz tās pirkstu nospiedumus. 

07  Lielisks veids, kā optimāli izmantot 
vietu, ir iekšējās atvilktnes. Ārpusē 
dizains var būt ļoti atturīgs, bet 
iekšpusē būs vieta visām mantām.

08  Ja atvilktnēm ir iebūvētais 
apgaismojums, vajadzīgo var atrast, 
arī neieslēdzot virtuvē gaismu .

F: Risinājumi mazām telpām

Ja vietas ir maz, dažreiz ir jāmeklē īpaši atjautīgi 
risinājumi. 

01  Ņem mazāku izlietni, kas der 
600 mm platam skapītim. Starp 
izlietni un darba virsmas malām ir 
jābūt vismaz 100 mm, lai konstrukcija 
būtu izturīga. 

02  Lai būtu ērti sagatavot ēdienu, 
mēģini atrast vismaz 400 mm vietas 
starp plīts virsmu un izlietni. 

03  Lai būtu droši gatavot ēdienu, 
starp plīts virsmu un sienu jāatstāj 
vismaz 200 mm.

04  Ja telpa ir pārāk šaura 600 mm 
dziļiem skapīšiem, to vietā var 
izvēlēties 370 mm dziļus skapīšus. 

05  Izmanto sienu mantu glabāšanai 
un atbrīvo vietu uz darba virsmas. 

E: Ņem vērā

01  Ir jauki mazgāt traukus, skatoties 
ārā pa logu. Tomēr, ja logs ir verams 
uz iekšpusi, jaucējkrāns var traucēt. 

02  Ja izlietne atrodas pie pašas 
sienas vai skapīšu rindas galā, tas 
apgrūtina darbu, jo ierobežo kustību 
brīvību. 

03  Ja plīts atrodas pie sienas, tas 
apgrūtina darbu, jo ierobežo kustību 
brīvību, turklāt sienas var bojāt 
siltums un ēdiena radītie traipi.  

04  Ja sadzīves tehnika, piemēram, 
cepeškrāsns, trauku mazgājamā 
mašīna vai tvaika nosūcējs atrodas 
stūrī, tas var traucēt pilnībā atvērt 
skapīšu durtiņas.

100 mm

370 mm

400 mm
200 mm

Vairāk par plānošanas pakalpojumu un par IKEA virtuves plānotāju lasi 15. un 18. lappusē..



Plānošana un konsultācijas
Pat vislielākajos projektos ir svarīga 
precizitāte līdz milimetram. Izstāsti savu ideju 
mūsu plānošanas speciālistiem, kas palīdzēs 
pārvērst sapni īstenībā.
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PakalpojumiPasūti un uzstādi

PakalpojumiPasūti un uzstādi

Tu vari darīt pats, bet vari arī 
uzticēt darāmo mums
IKEA plašais pakalpojumu klāsts dod iespēju ne 
vien precīzi pielāgot pirkumu savam budžetam, 
bet arī izlemt, cik daudz vēlies darīt pats un cik – 
uzticēt mums. 
 
Tālāk aprakstīti mūsu pakalpojumi.

Kad esi izveidojis vēlamo virtuves iekārtas 
plānojumu, ir laiks pasūtīt
Kad plāns ir gatavs, dodies uz IKEA veikalu un parādi to mūsu virtuves iekārtu 
speciālistam, kurš vajadzības gadījumā ieteiks vēl kādu labu risinājumu. Kad viss būs 
gatavs, ved savu jauno virtuves iekārtu mājās vai ļauj mums tev to piegādāt.

IKEA virtuves iekārtas ir veidotas 
tā, lai tās varētu uzstādīt pašu 
spēkiem 
Paņem virtuves uzstādīšanas ceļvedi IKEA 
veikalā (vai lieto digitālo versiju IKEA tīmekļa 
vietnē). Ceļvedī ir soli pa solim aprakstīta 
virtuves iekārtas uzstādīšana. Papildus ievēro 
norādījumus montāžas instrukcijās, kas 
atrodamas preču iepakojumā. 

IKEA veikala virtuves nodaļā

Ja vēlies, virtuves iekārtas uzstādīšanu vari pilnībā vai dalēji 
uzticēt sevis izvēlētam profesionālim vai mūsu virtuvju iekārtu 
uzstādīšanas speciālistiem.

01

IKEA interneta veikalā:
www.IKEA.lv02

IKEA virtuves iekārtu var pasūtīt:

Uzstādīšanas 
ceļvedis
Ceļvedī aprakstīts, ar ko sākt, 
kad vēlies uzstādīt virtuves 
iekārtu, un kā to paveikt. 
Doti arī padomi, kā atrisināt 
sarežģītākas situācijas. 

Vairāk par 
uzstādīšanas 
pakalpojumu lasi 
17. lappusē. INSTALLATION 

GUIDE

This guide provides you with tips and 
step-by-step instructions on how to 
install your kitchen on your own.

A guide to  
install a new 
IKEA kitchen 

Finanšu pakalpojumi
Ja esi atradis savu ideālo virtuves iekārtu, un 
labprāt sadalītu pirkuma summu vairākos 
maksājumos, piedāvājam preču iegādi uz 
nomaksu 

Kā iegādāties preces uz nomaksu 
IKEA veikalā?
Izvēlies preces un lūdz veikala darbinieku 
sagatavot pasūtījuma veidlapu.
Finanšu pakalpojumu speciālistam uzrādi 
veidlapu kopā ar personas apliecību vai 
pasi. Šis darbinieks izvērtēs aizdevuma 
nosacījumus un iespējamo aizdevuma 
summu. Pēc līguma noslēgšanas ar 
finansēšanas uzņēmumu tas būs jāuzrāda 
IKEA darbiniekam, kurš izsniegs speciālu 
norēķinu karti.
Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas 
atmaksāt aizdevumu.

Vairāk: www.IKEA.lv



TU VARI DARĪT PATS,  
BET VARI ARĪ UZTICĒT DARĀMO MUMS

Pasūtījuma sagatavošana ar 
piegādi
Iedod mums savu vēlmju sarakstu veikalā, mēs 
sagatavosim pasūtījumu un aizvedīsim visas 
mantas līdz pat tavām durvīm.
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PakalpojumiPakalpojumi

Uzstādīšana
Ja vēlies, mēs saliksim mēbeles un uzstādīsim 
nepieciešamo sadzīves tehniku tavā virtuvē. 

Pasūtījuma saņemšana veikalā
Ietaupi laiku – veic pasūtījumu internetā un 
saņem to veikalā.

Piegāde
Ja vēlies, aizvedīsim tavus pirkumus līdz 
mājām vai darba vietai.

Piekabes noma
Ja visiem pirkumiem nepietiek vietas tavā 
automašīnā, iznomā piekabi un ved visu 
mājās jau šodien.
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Papildu informācija
un idejas

Virtuves 
brošūra
Vesela brošūra ar dažāda stila un 
izmēra virtuves iekārtām. Atrodi 
iedvesmu gan pavisam nelielas 
virtuves iekārtošanai, gan plašai 
telpai. Brošūrā arī parādīts, kā 
padarīt savu virtuves iekārtu 
pēc iespējas ērtāku.

www.IKEA.lv
Mūsu tīmekļa vietnē atradīsi daudz 
materiālu iedvesmai un ideju METOD 
virtuves iekārtas izveidošanai, lai iegūtu 
virtuvi, kurā prieks darboties!

METOD ceļvedis 
Ceļvedī ir aprakstīti dažādi vituves 
skapīšu veidi un tas, kā visefektīvāk 
iekārtot to iekšpusi. 

Uzstādīšana
Ceļvedī ir soli pa solim aprakstīta 
virtuves iekārtas uzstādīšana.

IKEA virtuves 
plānotājs
Veido savu sapņu virtuves iekārtu 
tiešsaistē 3D režīmā, uzreiz 
aprēķinot kopējo cenu. Izdrukā 
gatavās virtuves iekārtas skici un 
preču sarakstu vai saglabā to IKEA 
tīmekļa vietnē. Ja nepieciešams 
padoms, vērsies pie virtuves 
plānošanas speciālistiem 
IKEA veikalā.  
Uzzini vairāk www.IKEA.lv.

Virtuves mēbeles 
un sadzīves tehnika

All the products (shown here) may not be available at the store. Please contact the staff  
or look at www.IKEA.com for more information. For more detailed product information,  
see the pricetag and the Internet. All units require assembly.

© Inter IKEA Systems B.V. 2018 Prices are valid until 31 August 2019

Make the most of your METOD kitchen cabinets
What does your dream kitchen look like? How much time will you 
spend in it and what will you do in there? When it comes to kitch-
ens, we’re all different. We have different dreams, different needs 
and different preconditions. So, to meet this diversity, what could 

suit everyone, and be planned in almost everywhere? Whatever 
the size of your home or family, with cabinets in different sizes, 
drawers with endless possibilities and interior organisers made to 
match, you can turn the kitchen of your dreams into the kitchen 
in your home.

50 years of kitchen experience
We’ve been developing kitchens for half a century. For decades 
we’ve been listening to people all over the world in order to 
design kitchens that will meet your everyday needs for years to 

working kitchens that you’ll love spending countless of hours in. 

to guide you every step of the way to your dream kitchen.

BUYING GUIDE

METOD kitchen cabinets

IKEA METOD kitchen has a  
25-year guarantee. Read more 
in the guarantee folder. 

CF: 201901-bgms01a CF: 201901-bgms01a TF: 00000-xx_000

Visit the IKEA store:
For opening hours and directions to your 
nearest IKEA store, visit our website at 

IKEA online:
For more information about 

SHOP AT IKEA

INSTALLATION 
GUIDE

This guide provides you with tips and 
step-by-step instructions on how to 
install your kitchen on your own.

A guide to  
install a new 
IKEA kitchen 

CF: 202001-bgml01a CF: 202001-bgml01a TF: 00000-xx_000

All our appliances are developed to 

come equipped with a variety of use -
ful functions to make your life easier. 
All of our products are energy-
saving, which supports you in living 
a more sustainable life at home. We 
also have sets of appliances coordi-
nated for style and function to help 
you pick those that are best for you. 

A guide to  
buying IKEA® 

appliances 

IKEA®

APPLIANCES

©
 Inter IK
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.V. 2018/2019

Šajos ceļvežos atradīsi visas preces, 
un ieteikumus savas sapņu virtuves 
iekārtas izveidošanai.

Brošūras un ceļvežus var paņemt IKEA veikalā vai 
apskatīt www.IKEA.lv.
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