
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 pircējiem

ENHET
Virtuves iekārta

Mazāk laika plānošanai, vairāk – dzīves baudīšanai
ENHET mēbeļu sistēmu ir ne vien viegli iegādāties, bet arī viegli 
pārveidot, ja dzīve ievieš pārmaiņas vai ja vienkārši vēlies savā 
virtuvē kaut ko pamainīt. Vieglākais veids ir internetā iegādāties 
gatavās kombinācijas. Visas detaļas ir viegli samontēt, un pat nav 
nepieciešami speciāli instrumenti. 

Šo mēbeļu atšķirības zīme ir rotaļīgs, krāsains dizains. Lai tas tevi 
iedvesmo parādīt savu personību arī virtuves interjerā. Šajā mēbeļu 
sistēmā izmantoti gan skapīši ar durvīm, gan metāla rāmju plaukti. 
Ir pieejamas dažādu platumu un dziļumu ENHET virtuves iekārtas 
mēbeles. Tā ir laba ziņa, jo īpaši, iekārtojot nelielu virtuvi.

Par garantijām vairāk uzzināsi 
garantiju brošūrā.
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Pakalpojumi

Tu vari visu paveikt saviem spēkiem, bet vari arī uzticēt darāmo mums. Piedāvājam 
visdažādākos pakalpojumus, lai ikviens varētu izvēlēties, ko vēlas darīt pats, tādējādi 
ietaupot naudu, un ko labprātāk uzticētu profesionāļiem. Lai uzzinātu vairāk par 
pakalpojumiem, aicinām sazināties ar Klientu apkalpošanas nodaļas darbiniekiem IKEA 
veikalā vai pa tālruni vai ieskatīties tīmekļa vietnē www.IKEA.lv.

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

Ja vēlies, lai lietas notiktu pašas
no sevis, uztici virtuves iekārtas 
montāžu mums. Mēs saliksim 
mēbeles un uzstādīsim nepieciešamo 
sadzīves tehniku tavā virtuvē.

Pērc veikalā vai internetā, pērc 
daudz un lielas lietas vai maz un 
maziņas, un mēs aizvedīsim tavus 
pirkumus līdz mājām vai darba 
vietai.

Cena: no 140 € Cena: no 19,90 €

Atpakaļatdošana
Ja par pirkumu gadās pārdomāt, 
90 dienu laikā iegādātās preces 
var atdot vai apmainīt. Pirkuma 
brīdī uzrādot IKEA Family lojalitātes 
karti, atpakaļatdošanas termiņš ir 
365 dienas.

Preču iegāde uz nomaksu
Ja esi atradis savu ideālo 
virtuves iekārtu, bet visām 
noskatītajām lietām nepietiek 
naudas, pirkuma summu var 
sadalīt vairākos maksājumos, 
un preces var iegādāties uz 
nomaksu.
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Sakārto savu virtuvi

Kārtīgā un parocīgā virtuvē rosīties ir vēl patīkamāk. Plānojot 
virtuves iekārtu, būtu jāpadomā par to, kādas darbības virtuvē 
veiksi un kur tieši to būtu visērtāk darīt – kur būtu ērtākā vieta 
skapīšiem, kur – vaļējiem plauktiem un kur būtu jābūt izlietnei.

Piedāvājumā ir plašs klāsts piederumu, ko ir viegli kombinēt ar 
ENHET vaļējiem plauktiem, lai ENHET virtuves iekārta ne tikai 
būtu parocīgāka, bet arī lai mainītu tās izskatu. 
Par ENHET piederumiem vairāk uzzināsi 00. lpp.

1. Brīvi stāvošu / pārvietojamu plīts virsmu var glabāt uz 
pakaramajiem vaļēja plaukta sānos. Tā var iegūt vairāk brīvas 
vietas maltītes gatavošanai. 

2. Zem plīts virsmas liekot vaļēju plauktu, katli, pannas un 
ēdiena gatavošanai nepieciešamās elektroierīces būs vieglāk 
pieejamas. 

3. Praktiskākam iekārtojumam ledusskapi ar saldētavu 
ieteicams likt līdzās virtuves iekārtai. Šī pati mēbeļu sistēma 
ir piemērota arī veļas telpai, kur ledusskapja vietā var likt 
veļas mazgājamo mašīnu.

4. Atvilktnēs var ērti glabāt dažādus priekšmetus, sākot ar 
galda piederumiem un beidzot ar lielajiem katliem. Līdz 
galam izvelkamās izlietnes ir labi pārskatāmas, un tajās 
ir vieglāk piekļūt virtuves piederumiem. Atvilktnē glabāto 
piederumus var parocīgi sakārtot, izmantojot atbilstošus 
ieliktņus vai kastes.

5. Lai pilnvērtīgāk izmantotu brīvo vietu izlietnes skapītī, 
ieteicams izvēlēties HÅLLBAR atkritumu šķirošanas tvertnes. 
Atkritumu tvertnes liekot zem izlietnes, samazinās iespēja 
sasmērēt grīdu, pārliekot atkritumus no izlietnes atkritumu 
tvertnē.

6. Iekaramo trauku var likt dažādās vietās. Viens no 
pielietojumiem ir galda piederumu glabāšanai virs izlietnes. 

7. ENHET grozāmais plaukts ir īpaši parocīgs, lai piekļūtu 
mazākiem priekšmetiem, piemēram, garšvielu trauciņiem vai 
kafijas krūzēm.

8. ENHET iekaramais plaukts palīdz efektīvi izmantot brīvo vietu 
plauktā.
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Papildu moduļu kombinācijas

Vairāk vietas, lai darbotos virtuvē
Nereti tieši virtuvē notiek lielākā rosība, tāpēc tai jābūt ne 
tikai praktiskai, bet arī estētiskai. ENHET virtuves iekārtu var 
viegli paplašināt, papildinot to ar papildu moduļiem, kuros var 
glabāt mantas vai pie kuriem vai, pie kuriem sēžot, var ieturēt 
maltīti. Piedāvājumā ir vairāku veidu papildu moduļi, nodrošinot 
visdažādākās vajadzības atkarībā no situācijas.

Mantu glabāšana
Dzīve nelielā mājoklī prasa spēju uz telpu palūkoties citādi un 
izmantot radošākus interjera risinājumus. Veidojot atbilstošu 
iekārtojumu un pareizi kombinējot plauktus ar skapīšiem, 
pat pavisam nelielā virtuvē var radīt nomierinošu un mājīgu 
noskaņu. Augstie skapji un plaukti ļauj efektīvāk izmantot 
telpu, jo tie uz aizņem mazāk vietas uz grīdas. Bieži lietotos 
priekšmetus var glabāt vaļējos plauktos, lai tos būtu vieglāk 
paņemt. 

Darba virsma 
Ērtam darbam virtuvē nepieciešams pietiekami daudz brīvas 
vietas, taču ne vienmēr ir iespējams izdomāt, cik darba virsmas 
būtu pietiekami. Tieši šādos gadījumos noder ENHET moduļi, ar 
kuriem var papildināt jau esošo konstrukciju. Uz virtuves salas 
var ne tikai izkrāmēt iepirkumus, bet arī gatavot vai pasniegt 
ēdienu. Turklāt, izvēloties virtuves salu ar vaļējiem plauktiem, 
tā kļūst par parocīgu mantu glabātavu. ENHET skapīši un 
rāmji kalpo ne tikai kā mantu glabātavas; tos var izmantot arī 
kā izturīgu darba virsmu, kuras apakšā parocīgi salikt ikdienā 
biežāk lietotos priekšmetus, piemēram, pārvietojamo plīts 
virsmu vai kafijas automātu. 

Vieta piesēšanai 
Šaurība nelielā virtuve nav šķērslis virtuvei kļūt par aicinošu un 
mājīgu telpu, kurā viesi labprāt uzkavējas. Pie virtuves salas ir 
ērti piesēst, lai kaut ko ātri iekostu vai lai būtu ērti ar draugiem 
un ģimeni kopā gatavot un labi pavadīt laiku. Arī šādam 
nolūkam var kombinēt dziļos un seklos rāmjus, lai apakšā 
pietiktu vietas arī augstajam solam vai bāra krēslam. 

ENHET virtuves iekārta + ENHET papildu moduļi

Vairāk par ENHET virtuves iekārtām uzzināsi 00. lpp.
Vairāk par ENHET papildu moduļiem uzzināsi 00. lpp.
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Atrast tieši tavai virtuvei piemērotākos skapīšus ir vieglāk nekā varētu iedomāties. Šajā sadaļā 
apkopota informācija par visiem skapīšiem, rāmjiem, kā arī par ENHET virtuves mēbeļu 
izmēriem un mēbeļu cenām.

Radīts tieši tavai virtuvei

Skapīši

Augstais skapis
A180 cm
Pieejami šādi izmēri: 
P30×Dz30 cm

Sienas skapītis
A75 cm
Pieejami šādi izmēri: 
P40×Dz15 cm  P40×Dz30 cm 
P60×Dz15 cm  P60×Dz30 cm 
P80×Dz15 cm  P80×Dz30 cm 

Sienas skapītis 
A60 cm
Pieejami šādi izmēri: 
P60×Dz30 cm

Grīdas skapītis
A75 cm
Pieejami šādi izmēri: 
P40×Dz60 cm
P60×Dz60 cm
P80×Dz60 cm

Grīdas skapītis ar 3 
atvilktnēm
A75 cm
Pieejami šādi izmēri: 
P40×Dz60 cm
P60×Dz60 cm
P80×Dz60 cm

Grīdas skapītis cepeškrāsnij
A75 cm
Pieejami šādi izmēri: 
P60×Dz60 cm
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Plaukti

Grīdas skapītis izlietnei
A75 cm
Pieejami šādi izmēri: 
P60×Dz60 cm

Augstais plaukts
A180 cm
Pieejami šādi izmēri: 
P30×Dz30 cm
P60×Dz30 cm

Grīdas plaukts
A75 cm
Pieejami šādi izmēri: 
P40×Dz60 cm
P60×Dz60 cm

Sienas plaukts
A75 cm
Pieejami šādi izmēri: 
P40×Dz15 cm  P40×Dz30 cm 
P60×Dz15 cm  P60×Dz30 cm 
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ENHET virtuves iekārta

Esam radījuši virtuves iekārtas moduļus, ar kuriem ir pavisam 
vienkārši sakomplektēt virtuves iekārtu. Esam izveidojuši 
vairākas gatavās ENHET kombinācijas, kuras var apskatīt gan 
tiešsaistē, gan veikalā. Tas ir vieglākais ceļš uz virtuves iekārtu 
tavās mājā – tikai izvēlies atbilstošāko.  

Ir pieejami skapīšu un plauktu moduļi dažādās krāsās un ar 
dažādiem piederumiem, lai būtu ne tikai viegli sakomplektēt 
virtuves iekārtu, bet arī lai tā būtu parocīga tieši tev un lai tev 
būtu prieks uz to ik dienas skatīties.

EN K100 EN K101 EN K102 EN K103

EN K104 EN K105 EN K106 EN K107

EN K108 EN K109 EN K110 EN K111

EN K112 EN K113 EN K114 EN K115
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EN K120 EN K121 EN K122 EN K123

EN K116 EN K117 EN K118 EN K119

EN K500 EN K501 EN K502 EN K503

EN K504 EN K505 EN K506 EN K507

EN K508
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ENHET – visas daļas

Skapīši

ENHET sienas skapītis, 60×30×60 cm. Sienas skapītis ir 
ideāli piemērots pārskatāmai pudeļu un burku glabāšanai. 
Papildini ar tādām ENHET durvīm, kādas tev patīk vislabāk. 
Var stiprināt virs pie sienas stiprināma tvaika nosūcēja. 
Saskaņo ar ENHET sienas skapīšu rindu (A75 cm) un izveido 
vienlaidu fasādi. Arī vietu virs tvaika nosūcēja var izmantot 
mantu glabāšanai.
Balts 904.404.29 31 €

ENHET sienas skapītis ar 2 plauktiem. Sienas skapītis ir 
ideāli piemērots pārskatāmai pudeļu un burku glabāšanai. 
Papildini ar tādām ENHET durvīm, kādas tev patīk vislabāk. 
Sienas skapītis ar 2 plauktiem ir praktisks veids, kā izmantot 
vietu pie sienas un kā turēt nepieciešamākās mantas pa 
rokai. 
60×15×75 cm
Balts 204.404.56 32 €
Pelēks 404.404.55 32 €
80×15×75 cm
Balts 404.404.41 39 €
Pelēks 304.404.51 39 €

ENHET sienas skapītis ar 2 plauktiem. Sienas skapītis ir 
ideāli piemērots pārskatāmai pudeļu un burku glabāšanai. 
Papildini ar tādām ENHET durvīm, kādas tev patīk vislabāk. 
Sienas skapītī ar 2 plauktiem pudeles, burciņas un citas 
biežāk lietojamas mantas var salikt tā, lai tās vienmēr būtu 
pa rokai. Glabāšanas risinājums ar durvīm rada mierīgāku 
un askētiskāku iespaidu nekā vaļēji plaukti.
40×30×75 cm
Balts 104.404.28 29 €

 60×30×75 cm
Balts 504.404.12 33 €
80×30×75 cm
Balts 604.404.16 36 €

ENHET augstais skapis ar 4 plauktiem. Augstais skapis 
ir ietilpīgs, taču neaizņem daudz vietas uz grīdas. Augstais 
skapis ar 4 plauktiem ir kompakts, taču ļoti ietilpīgs un 
piemērots pārtikas produktu, dvieļu un tīrīšanas līdzekļu 
glabāšanai, lai tie neaizņemtu daudz vietas. Lieliski noder, lai 
mazā telpā pilnvērtīgi izmantotu vietu pie sienas.
30×30×180 cm
Balts 104.404.52 59 €
Pelēks 204.404.42 59 €

ENHET grīdas skapītis ar plauktu. Skapītis ar plauktu 
ir ideāli piemērots katliem, bļodām vai nelielām sadzīves 
tehnikas iekārtām. Papildini ar tādām ENHET durvīm, kādas 
tev patīk vislabāk. Skapītis ar plauktu, kur salikt ēdiena 
gatavošanai nepieciešamo, piemēram, bļodas un nelielas 
sadzīves tehnikas ierīces.
40×60×75 cm
Balts 104.404.14 32 €
60×60×75 cm
Balts 204.404.23 39 €
80×60×75 cm
Balts 804.404.20 47 €

 

ENHET grīdas skapītis ar 3 atvilktnēm. 3 ērtas atvilktnes 
dažādu priekšmetu glabāšanai, sākot ar virtuves 
piederumiem un beidzot ar lielajiem katliem. Papildini 
ar tādām ENHET atvilktnes priekšām, kādas tev patīk 
vislabāk. Skapītis ar 3 atvilktnēm virtuves piederumu, 
galda piederumu, katlu un pannu glabāšanai. ¾ atvilktnes 
pagarinājums, lai saturs būtu pārskatāms un viegli 
aizsniedzams. Sakārto atvilktnes ar organizatoriem, ko var 
iegādāties atsevišķi.
40×60×75 cm
Balts 404.404.22 67 €
60×60×75 cm
Balts 204.404.18 72 €
80×60×75 cm
Balts 304.404.27 89 €

ENHET stūra panelis. Vēlies izveidot stūra kombināciju 
no grīdas skapīšiem? Ar šo paneli telpu varēs izmantot 
vēl praktiskāk. Ar stūra paneli grīdas skapīti var sadalīt, 
izveidojot stūra risinājumu; lai nosegtu atveri, var izmantot 
ENHET durvis (40×75 cm vai 60×75 cm). Der ENHET grīdas 
skapīšiem. Kombinē stūra paneli ar 80 cm platu grīdas 
skapīti un ENHET durvīm, 40×75 cm vai 60×75 cm. Skapīti un 
durvis var iegādāties atsevišķi.
Balts 804.404.15 22 €
Pelēks 604.811.81 24 €
Ozolkoka imitācija 404.811.82 24 €

ENHET cepeškrāsns skapītis ar atvilktni. Skapītis ir 
paredzēts iebūvējamai cepeškrāsnij, un to var kombinēt 
ar iebūvējamu plīts virsmu vai pārvietojamu plītiņu. 
Paredzēts iebūvējamai cepeškrāsnij (60×60 cm). Gaisa atvere 
nodrošina karstā gaisa cirkulāciju no cepeškrāsns un novērš 
bīstamu temperatūras paaugstināšanos skapītī. Papildu 
vieta atvilktnē pannām, cepamformām un virtuves dēlīšiem. 
¾ atvilktnes pagarinājums, lai saturs būtu pārskatāms un 
viegli aizsniedzams. 
60×60×75 cm
Balts 304.404.13 48 €

ENHET grīdas skapītis izlietnei. Skapītis ir paredzēts 
izlietnei, jaucējkrānam un iebūvējamam atkritumu 
šķirošanas risinājumam. Papildini ar tādām ENHET 
durvīm, kādas tev patīk vislabāk. Paredzēts izlietnei un 
jaucējkrānam – aizmugurējā daļā ir vieta caurulēm. Var 
papildināt ar HÅLLBAR atkritumu tvertnēm. Novietojot 
atkritumu tvertnes zem izlietnes, retāk gadīsies kaut ko 
izliet, pārvietojot atkritumus no izlietnes uz atkritumu 
tvertni. 
60×60×75 cm
Balts 504.404.26 37 €

Skapīšu kājas un cokols
Kājas padara skapīti vēl stabilāku. Izvēlies cokolu askētiskākam kopiespaidam vai 
atstāj kājas atsegtas, ja vēlies, lai risinājums vizuāli būtu vieglāks! Ērtai lietošanai 
skapītim var pielikt 12,5 cm augstas kājas. Izvēlies baltu vai antracīta krāsu – tādu, 
kas sader ar ENHET rāmja krāsu. Kāju augstums ir regulējams amplitūdā no 11 līdz 
13,5 cm, lai nodrošinātu stabilitāti arī uz nelīdzenas grīdas. 

ENHET skapīšu kājas, 12,5 cm, 2 gab. 

Baltas 104.490.18 6 €
Antracīta krāsā 904.490.19 6 €

ENHET cokols, 180×12 cm.

Balts 70456355 11 €

Ar ENHET kolekciju ir viegli tikt pie jaunas virtuves iekārtas. 
Unikālie ķīļveida stiprinājumi atvieglo montāžu, un pēc mēbeles 
salikšanas gandrīz nav redzami.  
 

Tev tikai jāizvēlas sev tīkamākās ENHET fasādes un kājas, kas 
var būt redzamas vai paslēptas aiz ENHET cokola kārtīgākam, 
vienlaidu izskatam.
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ENHET – visas daļas

ENHET skapīšu fasādes
ENHET durvis, baltas. 
Baltas durvis un atvilktņu priekšas rada izteiksmīgu vien-
laidu noformējumu, ko ir viegli saskaņot ar jebkādu krāsu 
akcentiem. Baltais vienmēr ir modē!
Durvis
60×60 cm 504.521.55 10 €
40×75 cm 304.521.61 9 €
60×75 cm 904.521.63 11 €
30×180 cm 204.521.66 19 €

Atvilktnes priekša

40×15 cm 404.521.65 5 €
60×15 cm 504.521.60 6 €
80×15 cm 704.521.59 7 €
40×30 cm, 2 gab. 704.521.64 9 €
60×30 cm, 2 gab. 804.521.68 12 €
80×30 cm, 2 gab. 904.521.58 15 €

Grīdas skapīša atvilktnes priekša
60×14 cm 604.574.78 6 €

ENHET durvis, pelēks rāmis. 
Izvēloties pelēko pamatkrāsu, ir viegli interjerā radīt siltu un 
mājīgu atmosfēru. Lieliska izvēle kā neuzkrītoša krāsa, kas 
piestāv teju visam. Modernā vai tradicionālā stilā – izvēle ir 
tavās rokās!
Durvis
60×60 cm 004.576.69 15 €
40×75 cm 204.576.68 14 €
60×75 cm 804.576.70 19 €
30×180 cm 604.576.66 20 €

Atvilktnes priekša
40×15 cm 604.576.71 7 €
60×15 cm 204.576.73 8 €
80×15 cm 704.576.75 11 €
40×30 cm, 2 gab. 404.576.72 17 €
60×30 cm, 2 gab. 004.576.74 21 €
80×30 cm, 2 gab. 504.576.76 27 €

Grīdas skapīša atvilktnes priekša
60×14 cm 304.576.77 8 €

ENHET durvis, ozolkoka imitācija. 
Eleganta un skaista saskaņa. Virsmu ar plastmasas 
pārklājumu ir viegli tīrīt, tā neuzsūc mitrumu un ir 
noturīgāka pret skrāpējumiem un triecieniem, un dabīgam 
kokam līdzīgā apdare interjerā rada mājīgu un siltu 
atmosfēru.
Durvis
60×60 cm 604.576.47 13 €
40×75 cm 804.576.46 11 €
60×75 cm 404.576.48 16 €
30×180 cm 304.576.44 20 €

Atvilktnes priekša
40×15 cm 204.576.49 6 €
60×15 cm 804.576.51 7 €
80×15 cm 904.576.55 10 €
40×30 cm, 2 gab. 004.576.50 15 €
60×30 cm, 2 gab. 604.576.52 18 €
80×30 cm, 2 gab. 704.576.56 22 €

Grīdas skapīša atvilktnes priekša
60×14 cm 504.576.57 7 €

ENHET durvis, betona imitācija.  
Īstā izvēle tiem, kas vēlas iegūt mūsdienīgu industriālajā 
stilā veidotu mājīgu interjeru. Apdare izskatās kā marmors, 
bet plēves pārklājums ir izturīgs un viegli kopjams. 
60×60 cm 704.576.99 13 €
40×75 cm 904.576.98 11 €
60×75 cm 304.577.00 16 €
30×180 cm 304.576.96 20 €

Atvilktnes priekša

40×15 cm 104.577.01 6 €
60×15 cm 704.577.03 7 €
80×15 cm 204.577.05 10 €
40×30 cm, 2 gab. 904.577.02 15 €
60×30 cm, 2 gab. 504.577.04 18 €
 80×30 cm, 2 gab. 004.577.06 21 €
Grīdas skapīša atvilktnes priekša
60×14 cm 804.577.07 7 €
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ENHET – visas daļas

Rāmji
ENHET sienas plaukts. Dziļums: 15 cm

40×15×75 cm
Balts 704.489.35 35 €
Antracīta krāsā 304.489.37 35 €
60×15×75 cm
Balts 004.489.67 42 €
Antracīta krāsā 804.489.68 42 €
Sarkani oranžs 304.740.21 40 €

ENHET sienas plaukts. Dziļums: 30 cm

40×30×75 cm
Balts 904.489.44 36 €
Antracīta krāsā 604.489.45 36 €
60×30×75 cm
Balts 204.489.71 41 €
Antracīta krāsā 004.489.72 41 €
Sarkani oranžs 104.740.22 40 €

ENHET augstais plaukts.

30×30×180 cm
Balts 404.489.46 69 €
Antracīta krāsā 204.489.47 69 €
60×30×180 cm
Balts 804.489.54 80 €
Antracīta krāsā 704.489.64 80 €

ENHET grīdas plaukts.

40×60×75 cm
Balts 204.489.52 43 €
Antracīta krāsā 004.489.53 43 €
60×60×75 cm
Balts 304.489.75 60 €
Antracīta krāsā 104.489.76 60 €
Sarkani oranžs 004.740.27 60 €

ENHET vaļēju rāmju kājas, 12,5 cm, 2 gab. Pieliekot rāmim 
kājas, tas būs mazliet augstāks un vizuāli atšķirīgs, turklāt 
izskatīsies arī vieglāks. Lietot ENHET vaļējiem rāmjiem 
(Dz60×A75 cm). Ērtai lietošanai rāmjiem var pielikt 12,5 cm 
augstas kājas. Izvēlies krāsu, kāda tev patīk vislabāk, 
saskaņo ar pamatni un izveido interjeru tieši savā gaumē. 
Kāju augstums ir regulējams amplitūdā no 11 līdz 13,5 cm, lai 
nodrošinātu stabilitāti arī uz nelīdzenas grīdas.
Baltas 404.599.11 5 €
Antracīta krāsā 204.599.12 5 €
Sarkani oranžas 604.740.29 5 €

ENHET vaļēja rāmja virtuves salas piederumi. Ar 
montāžas komplektu var izveidot tādu virtuves salu, par 
kādu vienmēr sapņoji. Pārmaiņas ienesīs svaigu akcentu 
virtuvē, un tās nemaz nebūs grūti ievest. Savieno 2 vai 
3 vaļējus ENHET rāmjus, lai izveidotu brīvi stāvošu virtuves 
salu. Ar montāžas komplektu var padarīt rāmjus stabilākus; 
komplektā ir iekļauti arī grīdas stiprinājumi. Virtuves salu 
var izveidot arī no vaļēja rāmja (40×60×75 cm), piestiprinot 
to pie sienas un papildinot ar darba virsmu (maksimālais 
izmērs: 80×60 cm). Darba virsmu var piestiprināt pie sienas 
ar cinkotu FIXA darba virsmas balsta stiprinājumu.
40 cm
Balti 204.801.74 9 €
Antracīta krāsā 704.801.76 9 €
60 cm 
Balti 704.801.81 12 €
Antracīta krāsā 104.801.79 12 €

ENHET vaļēja rāmja piederumi
ENHET iekarams plaukts, 26×28×15 cm. Ar ieliktni 
ENHET rāmis būs vēl ērtāks. Ar ieliktni vieta atradīsies 
vairāk mantām. Plaukta ieliktni var iekārt gropēs plaukta 
malā, lietot starp diviem plauktiem vai zem plaukta. Nav 
nepieciešami speciāli instrumenti, un sienās nav jāurbj 
caurumi. Ideāla vieta traukiem un galda piederumiem vai 
vannasistabā nepieciešamām mantām. 
Antracīta krāsā 704.657.55 7 €

ENHET grozāms plaukts, 40×21 cm. Vai tev ir apnicis meklēt 
mūždien noklīdušos sīkumus virtuvē? To var viegli atrisināt, 
papildinot jebkuru ENHET kolekcijas plauktu ar parocīgu 
grozāmo plauktu. Atjautīgs dizains – plauktu var ātri un 
viegli piestiprināt jebkuram no ENHET kolekcijas vaļējiem 
rāmjiem. Vajadzīgo var ērti atrast, pagriežot plauktu. Ērta 
vieta garšvielām, lai gatavojot viss būtu pa rokai.
Antracīta krāsā 204.657.34 9 €
Sarkani oranžs 404.740.25 8,50 €

ENHET pakaramais, 6×24 mm, 2 gab. Ar pakaramajiem var 
viegli iegūt papildu vietu mantām. Maģija? It nemaz – tos 
var vienkārši ielikt gropēs zem vaļējiem ENHET rāmjiem. 
Un labākais ir tas, ka nav jāurbj caurumi. Pakaramos 
var likt gropēs zem vaļējiem ENHET rāmjiem vai arī uz 
ENHET stangas (var iegādāties atsevišķi). Ar pakaramajiem 
neizmantotu vietu var pārvērst praktiskā mantu glabātavā. 
Ideāla vieta galda piederumiem un virtuves dvieļiem. 
Papildini ar SKATTÅN traukiem galda piederumu vai 
garšaugu glabāšanai.
Balts 004.657.54 1 €
Antracīta krāsā 604.657.51 1 €

ENHET sliede pakaramajam. Ar šo stangu vietu 
zem vaļēja ENHET rāmja var izmantot lietderīgi līdz 
pēdējam centimetram. Papildini ar pakaramajiem un 
traukiem, neurbjot nekādus caurumus! Izvēlies krāsu, 
kas ir pieskaņota interjeram vai rada akcentu. Ar ENHET 
pakaramajiem un SKATTÅN trauku virtuvē atradīsies vieta arī 
galda piederumiem.
37 cm
Balta 104.657.39 4 €
Antracīta krāsā 704.657.36 4 €
57 cm
Balta 504.657.42 5 €
Antracīta krāsā 704.657.41 5 €

SKATTÅN Trauks, 12×34 cm. Ne viss ir jāliek atvilktnēs – 
galda piederumus, garšvielas un dažādus sīkumus var 
glabāt arī ērtos trauciņos. Var pakarināt zem ENHET rāmja 
vai tam sānos. Pārvērt vietu zem vaļējiem ENHET rāmjiem 
praktiskā vietā dažādu mantu glabāšanai. Saliekot sīkumus 
traukos, būs vieglāk uzturēt kārtību uz virtuves darba 
virsmas.

304.657.57 1 €

TAVELÅN Paplāte, 2 gab. Ar šiem dekoratīvajiem paliktņiem 
daudz kam atradīsies vieta pat nelielās telpās. Saliec tos 
vienu virs otra un ietaupi vēl vairāk vietas. Ideāli sader 
ar ENHET vaļējiem sienas rāmjiem (dziļums: 15 cm vai 
30 cm), taču labi izskatās arī citur. Varbūt uz darba virsmas, 
plauktā, skapītī vai atvilktnē? Dekoratīvs, praktisks un viegli 
pārvietojams. Uz lielās paplātes var salikt galda piederumus 
un garšvielu dzirnaviņas. Uz nelielā paliktņa var ērti glabāt 
nelielus garšvielu maisiņus. Atvilktnes ir izgatavotas no 
bambusa – izturīga, atjaunojama dabiskā materiāla, kas ir 
noturīgs pret mitrumu. 

504.657.56 12,99 €
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GUBBARP baltas plastmasas rokturi ir vienkārša modernā 
interjera elementi, kas piestāv visdažādākajām durvīm un 
atvilktņu priekšām. 
GUBBARP rokturis, 2 gab.
21 mm
Balts 803.364.33 0,50 €
GUBBARP rokturis, 2 gab. 
116 mm
Balts 003.364.32 0,50 €

BILLSBRO elegantā dizaina rokturi rada modernu koptēlu.

BILLSBRO rokturis, 2 gab. 
40 mm
Balts 203.343.14 3 €
Nerūsējošā tērauda krāsā 603.235.92 3 €
120 mm
Balts 503.343.03 5 €
Nerūsējošā tērauda krāsā 703.236.00 5 €
320 mm 
Balts 603.343.12 8 €
Nerūsējošā tērauda krāsā 503.235.97 8 €
520 mm
Balts 503.343.17 10 €
Nerūsējošā tērauda krāsā 403.235.93 10 €
720 mm
Balts 103.343.19 13 €

Nerūsējošā tērauda krāsā 703.235.96 13 €

BAGGANÄS elegantā dizaina rokturi rada modernu koptēlu. 
Pieejami melni krāsoti, kā arī misiņa vai nerūsējošā tērauda 
rokturi, lai tu varētu izvēlēties tos, kas vislabāk piestāvēs 
tavās mājās.
BAGGANÄS melns rokturis, 2 gab. 
20 mm
Melns 103.384.16 5 €
Misiņa krāsā 803.384.08 5 €
Nerūsējošais tērauds 103.384.21 5 €
BAGGANÄS rokturis, 2 gab.
21 mm
Melns 903.384.17 5 €
Misiņa krāsā 003.384.12 5 €
Nerūsējošais tērauds 903.384.22 5 €
BAGGANÄS rokturis, 2 gab.
143 mm
Melns 803.384.13 6 €
Misiņa krāsā 003.384.07 6 €
Nerūsējošais tērauds 703.384.18 6 €
335 mm
Melns 603.384.14 9 €
Misiņa krāsā 203.384.11 9 €
Nerūsējošais tērauds 503.384.19 9 €

Ir pieejami dažādu veidu un krāsu klasiskā dizaina rokturi 
ENERYDA. Dažādi veidi: melni krāsoti, misiņa vai nerūsējošā 
tērauda.

ENHET rokturi – visas daļas

ENERYDA rokturis, 2 gab. 
20 mm
Melns 303.475.04 5 €
Misiņa krāsā 203.475.09 5 €
Hromēts 503.475.03 5 €
27 mm 
Melns 803.475.06 5 €
Misiņa krāsā 403.475.08 5 €
Hromēts 003.475.10 5 €
ENERYDA rokturis, 2 gab.
35 mm
Melns 003.475.05 6 €
Misiņa krāsā 603.475.07 6 €
Hromēts 803.475.11 6 €
ENERYDA rokturis, 2 gab.
89 mm
Melns 503.475.17 6 €
Misiņa krāsā 903.475.15 6 €
Hromēts 403.475.13 6 €
ENERYDA rokturis, 2 gab.
112 mm
Melns 703.475.16 7 €
Misiņa krāsā 203.475.14 7 €
Hromēts 603.475.12 7 €

HACKÅS rokturi ir gludi, tāpēc tos ir viegli un patīkami 
satver. Mūsdienīgs akcents interjerā.
HACKÅS rokturis, 2 gab. 
15 mm
Balts 604.086.85 3 €
Antracīta krāsā 803.397.90 3 €
HACKÅS rokturis, 2 gab.
100 mm
Balts 304.086.82 5 €
Antracīta krāsā 303.424.79 5 €
300 mm
Balts 104.086.83 7 €
Antracīta krāsā 503.424.78 7 €

HISHULT ir balti, apaļi porcelāna rokturi. Tos ir ērti satvert, 
un tie interjerā rada lauku mājas sajūtu.
HISHULT porcelāna rokturis, 2 gab. 
23 mm
Balts 202.731.41 3 €
30 mm 
Balts 502.652.48 4 €

HISHULT porcelāna rokturis, 2 gab.
140 mm 
Balts 902.652.46 7 €
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ENHET gaismekļi – visas daļas

SKYDRAG gaismekļi ir paredzēti ENHET kolekcijai. Tos var lietot 
darba virsmas izgaismošanai vai kā noskaņas apgaismojumu 
virtuvē. Ar TRÅDFRI vadītāju un bezvadu reostata slēdzi ir viegli 
ieslēgt vai izslēgt gaismu un mainīt apgaismojuma intensitāti. 

SKYDRAG LED darba virsmas/skapja apgaismojuma sloksne 
ar sensoru, regulējama gaismas intensitāte. 
40 cm
Balts 504.395.88 14 €
Antracīta krāsā 904.396.28 14 €
60 cm
Balts 304.395.89 20 €
Antracīta krāsā 304.396.12 20 €
80 cm
Balts 104.395.90 22 €

FÖRNIMMA strāvas padeves kabelis, 3,5 m 

504.468.81 4 €

TRÅDFRI bezvadu vadības barošanas bloks, pelēks. 

10 W 503.561.87 25 €
30 W 603.426.56 30 €

TRÅDFRI bezvadu dimmers, balts.

004.684.32 6,99 €



15

ENHET darba virsmas – visas daļas

ENHET darba virsmas: 123 cm
LILLTRÄSK darba virsma, 123×2,8 cm.

Balts/lamināts 004.798.74 27 €

ENHET darba virsmas 186 cm

LILLTRÄSK darba virsma, 186×2,8 cm.

Balta, laminēta 502.427.23 39 €

EKBACKEN darba virsma, 186×2,8 cm.
Matēta, smilškrāsā, rakstains 
lamināts 003.971.85 55 €

Oškoka imitācijas lamināts 503.376.17 55 €
Gaiši pelēkas betona imitācijas 
lamināts 303.954.39 55 €

Baltas marmora imitācijas lamināts 703.356.22 55 €
Matēts antracīta krāsas lamināts 004.090.13 75 €
Tumši pelēks marmora imitācijas 
lamināts 403.971.69 55 €

SÄLJAN darba virsma, 186×3,8 cm.

Ozolkoka imitācijas lamināts 604.391.73 55 €

ENHET darba virsmas: 246 cm
LILLTRÄSK darba virsma, 246×2,8 cm. 

Balts lamināts 902.427.21 49 €

EKBACKEN darba virsma, 246×2,8 cm.
Matēta, smilškrāsā, rakstains 
lamināts 203.971.89 65 €

Oškoka imitācijas lamināts 903.376.20 65 €
Gaiši pelēkas betona imitācijas 
lamināts 503.954.43 65 €

Baltas marmora imitācijas lamināts 003.356.25 65 €
Matēts antracīta krāsas lamināts 104.090.17 95 €
Tumši pelēks marmora imitācijas 
lamināts 403.971.74 65 €

SÄLJAN Darba virsma 246×3.8 cm. 

Ozolkoka imitācija/lamināts 804.392.09 65 €

ENHET virtuves iekārtas izlietnes – visas daļas

Izlietnes 60 cm platam ENHET skapītim
FYNDIG izlietne ar vienu nodalījumu, 46×40 cm. Izlietne, 
kas izgatavota no higiēniska, izturīga un viegli kopjama 
nerūsējošā tērauda.
Nerūsējošais tērauds 591.580.03 35 €

BOHOLMEN izlietne ar vienu nodalījumu, Ø 45 cm. Apaļā 
izlietne virtuvē rada harmoniskāku izskatu. Izgatavota no 
nerūsējošā tērauda, kas ir higiēnisks, izturīgs un viegli 
tīrāms materiāls. 
Nerūsējošais tērauds 791.574.94 45 €

BOHOLMEN izlietne ar vienu nodalījumu, 47×30 cm. 
Izvēloties mazāku izlietni, darba virsma būs plašāka, un 
uz tās būs vairāk brīvas vietas. Izgatavota no nerūsējošā 
tērauda, kas ir higiēnisks, izturīgs un viegli tīrāms materiāls.
Nerūsējošais tērauds 991.575.01 45 €

LÅNGUDDEN izlietne ar vienu nodalījumu, 46×46 cm. 
Izlietnei ir platāka aizmugurējā mala, tāpēc uz tās pietiek 
vietas trauku birstei un trauku mazgāšanas līdzeklim. 
Izgatavota no nerūsējošā tērauda, kas ir higiēnisks, izturīgs 
un viegli tīrāms materiāls. 
Nerūsējošais tērauds 591.573.91 64 €

LÅNGUDDEN izlietne ar vienu nodalījumu, 56×53 cm. 
Izlietnei ir platāka aizmugurējā mala, tāpēc uz tās pietiek 
vietas trauku birstei un trauku mazgāšanas līdzeklim. 
Izgatavota no nerūsējošā tērauda, kas ir higiēnisks, izturīgs 
un viegli tīrāms materiāls.
Nerūsējošais tērauds 291.574.77 74 €

VATTUDALEN izlietne ar vienu nodalījumu un vietu 
trauku žāvēšanai, 69×47 cm. Izlietnei ir slīpa virsma 
trauku žāvēšanai, lai ūdens no traukiem satecētu izlietnē. 
Izgatavota no nerūsējošā tērauda, kas ir higiēnisks, izturīgs 
un viegli tīrāms materiāls. 
Nerūsējošais tērauds 691.581.68 90 €
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Jaucējkrāni ENHET virtuves iekārtai – visas daļas

LAGAN virtuves jaucējkrāns ar vienu rokturi, hromēts. 
Šis jaucējkrāns palīdz ietaupīt ūdeni un elektroenerģiju, jo 
tam ir speciāls mehānisms, kas samazina ūdens plūsmu, 
nodrošinot nemainīgu spiedienu. Hromēta misiņa virsma ir 
cieta un izturīga, un to ir viegli kopt.

100.850.27 19 €

GLYPEN jaucējkrāns, nerūsējošā tērauda imitācija. Šis 
jaucējkrāns palīdz ietaupīt gan elektroenerģiju, gan ūdeni, 
un, pateicoties izturīgajiem keramikas diskiem tā korpusā, 
tas spēj izturēt krasas ūdens temperatūras izmaiņas.

304.423.65 49 €

EDSVIK virtuves jaucējkrāns ar diviem rokturiem, 
hromēts. Augstais jaucējkrāns ļauj ietaupīt gan 
elektroenerģiju, gan ūdeni, un zem tā ir vieglāk mazgāt 
lielus traukus, piemēram, katlus. Hromēta misiņa virsma ir 
cieta un izturīga, un to ir viegli kopt.

000.318.41 39 €

GAMLESJÖN virtuves jaucējkrāns ar diviem rokturiem, 
melns, pulēts metāls. Augstais jaucējkrāns ļauj ietaupīt gan 
elektroenerģiju, gan ūdeni, un zem tā ir vieglāk mazgāt 
lielus traukus, piemēram, katlus. Hromēta misiņa virsma ir 
cieta un izturīga, un to ir viegli kopt.

203.416.73 99 €

Papildu preces ENHET virtuves iekārtai – visas daļas

Atkritumu šķirošanas tvertnes
Vēlies uzzināt, kā atkritumi var kļūt par resursu? HÅLLBAR 
kolekcijas tvertnes ir ļoti ērtas atkritumu šķirošanai un var kļūt 
par pamudinājumu spert pirmo soli atkritumu padarīšanā par 
resursu.

HÅLLBAR atkritumu tvertne, 3 l. 

Gaiši pelēka 904.321.94 5 €

 HÅLLBAR atkritumu tvertne, 10 l. 

Gaiši pelēka 803.980.58 7 €

HÅLLBAR atkritumu tvertne organiskajiem atkritumiem, 
10 l. 
Gaiši pelēka 804.338.82 8 €

HÅLLBAR atkritumu tvertne, 22 l.

Gaiši pelēka 204.202.03 10 €

HÅLLBAR atkritumu tvertne, 35 l. 

Gaiši pelēka 504.202.06 15 €

HÅLLBAR izvelkams rāmis atkritumu šķirošanas 
tvertnēm.

Gaiši pelēks 204.228.53 19,99 €

Organizatori
VARIERA plaukta ieliktnis, balts.

32×13×16 cm 801.366.22 3,99 €
32×28×16 cm 601.366.23 4,99 €

VARIERA kaste, balta. 

24×17 cm 301.550.19 2,99 €
34×24 cm 701.772.55 4,99 €

STÖDJA galda piederumu paplāte, balta. 

20×50 cm 401.772.28 1,49 €
31×50 cm 501.772.23 1,99 €
51×50 cm 001.772.25 2,49 €

Papildu preces

NISSAFORS ratiņi, 50,5×30×83 cm. 

Melni 203.997.77 29,99 €
Sarkanoranži 804.657.45 29,99 €
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Plīts virsmas
TILLREDA pārvietojama indukcijas plīts virsma, balta. 
TILLREDA pārvietojama indukcijas plīts virsma ļauj ietaupīt 
enerģiju un ir īpaši piemērota nelielai virtuvei. Kad to 
nelieto, to ir viegli noglabāt, un to pakarināt pie sienas, lai 
atbrīvotu vietu uz darba virsmas.

003.316.27 39,99 €

GRUNDAD indukcijas plīts virsma, 300. GRUNDAD 
indukcijas plīts virsma ļauj ietaupīt enerģiju, un tai ir ātrās 
uzsilšanas funkcija, kas ir īpaši piemērota ūdens sildīšanai, 
ēdiena vārīšanai vai sautēšanai.

404.670.82 219 €

VÄLBILDAD neliela indukcijas plīts virsma, 300. 
VÄLBILDAD indukcijas plīts virsma ļauj ietaupīt enerģiju, un 
tai ir ātrās uzsilšanas funkcija, kas ir īpaši piemērota ūdens 
sildīšanai, ēdiena vārīšanai vai sautēšanai.

204.675.92 199 €

Tvaika nosūcēji
LAGAN pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 60, 
balts. LAGAN iebūvējamam tvaika nosūcējam ir LED 
apgaismojums un visas nepieciešamākās pamata funkcijas. 
Tas darbojas klusi un virtuvē veido vienlaidu izskatu, jo to 
stiprina zem sienas skapīša.

504.013.83 59 €

LAGAN pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 
nerūsējošais tērauds. LAGAN iebūvējamam tvaika 
nosūcējam ir LED apgaismojums un visas nepieciešamākās 
pamata funkcijas. Tas darbojas klusi un virtuvē veido 
vienlaidu izskatu, jo to stiprina zem sienas skapīša.

203.889.67 79 €

RYTMISK pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 60, 
nerūsējošais tērauds.
Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs ar LED apgaismojumu 
lieliski papildina virtuves interjeru. Tas darbojas klusi un 
novērš aromātu un tauku izplatīšanos virtuvē. 

803.889.69 109 €

MATÄLSKARE pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs. Pie 
sienas stiprināms tvaika nosūcējs ar LED apgaismojumu 
lieliski papildina virtuves interjeru. Tas darbojas klusi un 
novērš aromātu un tauku izplatīšanos virtuvē. 

Nerūsējošais tērauds 903.688.00 229 €
Melns 103.889.77 229 €

MATTRADITION pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs. 
Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs ar LED apgaismojumu 
lieliski papildina virtuves interjeru. Tas darbojas klusi un 
novērš aromātu un tauku izplatīšanos virtuvē. 
Nerūsējošais tērauds 703.688.01 229 €
Melns 703.891.44 229 €
Balts 403.891.45 229 €

Mikroviļņu krāsns
TILLREDA mikroviļņu krāsns, balta. 

504.867.92 59 €

Sadzīves tehnika ENHET virtuves iekārtai – visas daļas

Cepeškrāsnis
LAGAN cepeškrāsns, balta.

504.169.21 129 €

GÖRLIG cepeškrāsns, nerūsējošais tērauds.

204.117.03 189 €

MATÄLSKARE konvekcijas cepeškrāsns, nerūsējošā 
tērauda krāsā. MATÄLSKARE ir eleganta, mūsdienīga dizaina 
konvekcijas cepeškrāsns. Tā vienmērīgi karsē visas zonas, 
tāpēc šajā cepeškrāsnī vienlaikus var gatavot vairākus 
ēdienus. Gatavojot ēdienu, kas prasa vairāk laika, ieteicams 
izvēlēties augšējo un apakšējo sildīšanas funkciju.

403.687.65 279 €

MATTRADITION konvekcijas cepeškrāsns, nerūsējošais 
tērauds. MATTRADITION ir eleganta, mūsdienīga dizaina 
konvekcijas cepeškrāsns. Tā vienmērīgi karsē visas zonas, 
tāpēc šajā cepeškrāsnī vienlaikus var gatavot vairākus 
ēdienus. Gatavojot ēdienu, kas prasa vairāk laika, ieteicams 
izvēlēties augšējo un apakšējo sildīšanas funkciju.

003.687.67 279 €

MATTRADITION konvekcijas cepeškrāsns. MATTRADITION 
ir eleganta, mūsdienīga dizaina konvekcijas cepeškrāsns. 
Tā vienmērīgi karsē visas zonas, tāpēc šajā cepeškrāsnī 
vienlaikus var gatavot vairākus ēdienus. Gatavojot ēdienu, 
kas prasa vairāk laika, ieteicams izvēlēties augšējo un 
apakšējo sildīšanas funkciju.
Melna 804.117.24 279 €
Balta 304.117.26 279 €

EFTERSMAK konvekcijas cepeškrāsns, melna.

704.117.29 379 €

Zem darba virsmas liekams ledusskapis
LAGAN ledusskapis ar saldētavu, 97/16 l, balts.

004.969.39 379 €

Brīvi stāvošs ledusskapis ar saldētavu
LAGAN ledusskapis ar saldētavu, 118/52 l, balts.

704.901.18 349 €

Trauku mazgājamā mašīna
LAGAN iebūvējama trauku mazgājamā mašīna.

504.754.25 299 €
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Papildu informācija

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.

ENHET virtuves stilu ceļvedis
Izmantojot ENHET virtuves iekārtas ceļvedi ceļš no idejas 
līdz jaunajai virtuves iekārtai tavās mājās būs vēl īsāks un 
vienkāršāks. Tas ir pieejams tiešsaistē, un tajā ir redzamas 
gatavās virtuves iekārtas, ko komplektējuši mūsu pieredzējušie 
speciālisti, liekot lietā daudzu gadu pieredzi IKEA virtuvju 
nodaļā. Tīkamāko risinājumu vari izvēlēties ar vienu klikšķi, un 
arī mazākas detaļas vari izvēlēties pēc savas patikas: fasādes, 
darba virsmu, izlietni, rokturus un sadzīves tehniku. 

ENHET virtuves iekārtas uzstādīšanas 
rokasgrāmata
ENHET virtuves iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatā ir soli pa 
solim aprakstīts, kā virtuves iekārtu samontēt saviem spēkiem. 
Lai gan to vari salikt patstāvīgi, atceries, ka viss tev nav jādara 
pašam. Par mūsu pakalpojumiem vairāk var uzzināt IKEA veikalā 
vai www.IKEA.lv.

Tava jaunā IKEA virtuve – no idejas līdz 
gatavai iekārtai
Brošūra “Tava jaunā IKEA virtuves iekārta” ir palīgs virtuves 
mērīšanā un jaunās IKEA virtuves iekārtas plānošanā, 
pasūtīšanā un uzstādīšanā. Šī brošūra jebkurā laikā ir pieejama 
tīmekļa vietnē www.IKEA.lv.

Iepērcies IKEA veikalā
Veikala adresi, darba laiku un citu veikala 
apmeklējumam nepieciešamo informāciju atradīsi 
tīmekļa vietnē www.IKEA.lv.

IKEA interneta veikals
Lai uzzinātu vairāk par iepirkšanos 
IKEA interneta veikalā, ienāc 
www.IKEA.lv.

Iepirkšanās IKEA

www.IKEA.lv
Mūsu tīmekļa vietnē atradīsi daudz materiālu iedvesmai un 
ideju ENHET virtuves iekārtas kombinēšanai, lai arī tu varētu 
iegūt virtuvi, kurā prieks darboties.

IKEA virtuves plānotājs
Veido savu ENHET 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.

Esam tavā rīcībā, lai atvieglotu tavu ceļu pie savas jaunās IKEA 
virtuves iekārtas. Šajā sadaļā ir uzskaitītas dažādas brošūras 
un citi palīgi. Visi materiāli ir pieejami gan IKEA veikalā, gan 
tiešsaistē www.IKEA.lv.


