
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

Velti laiku dzīvei, nevis plānošanai
ENHET mēbeles ir viegli iegādāties, un ar tām var arī viegli atsvaidzināt 
esošo vannasistabas interjeru. Ir pieejamas gatavās kombinācijas, ko 
var iegādāties tiešsaistē – tās ir tikai dažu klikšķu attālumā. Ja neviena 
no gatavajām kombinācijām nav piemēta tev vai tavai vannasistabai, 
vari atsevišķas šīs mēbeļu sistēmas daļas sakombinēt tā, kā vajag 
tieši tev. Vidas daļas ir viegli samontēt, turklāt tam nav nepieciešami 
speciāli instrumenti.

ENHET mēbelēm raksturīgs rotaļīgs dizains un izteiksmīgas krāsas – 
tās ir mēbeles, kas ļauj tavai personībai izpausties. Kombinējot 
skapīšus ar vaļējiem, stabiliem metāla rāmjiem, katrai lietai var atrast 
piemērotāko vietu. ENHET vannasistabas mēbelēm ir dažāds platums 
un dziļums, jo arī vannasistabas un pircēju vajadzības ir atšķirīgas.

ENHET
vannasistabas mēbeļu kolekcija

Dizains:
Frānsiss Kajuets (Francis Cayoutte) 
un Ēva Lilja Lēvenhjelma (Eva 
Lilja Löwenhielm)

Noderīga informācija
ENHET durvis un fasādes pārdod 
atsevišķi. Savu mēbeļu kombināciju 
var saplānot, izmantojot IKEA 
plānotāju, vai izvēlēties kādu no 
gatavajām ENHET vannasistabas 
mēbeļu kombinācijām. Visas 
ENHET vannasistabas mēbeļu 
kombinācijas var apskatīt XX. lpp.

Vairāk uzzināsi garantiju brošūrā.
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Kā saplānot

Ko glabāsi?
Vispirms izdomā, kādiem priekšmetiem tavā vannasistabā 
jāatrod vieta un ko tieši plāno darīt šajā telpā, piemēram, 
mazgāt veļu, mazgāties, glabāt tīrīšanas līdzekļus vai ļauties 
skaistumkopšanas procedūrām. Ņem vērā, cik cilvēki 
lietos vannasistabu un kurā laikā visbiežāk tur novērojams 
sastrēgums. Šī informācija ir svarīga, plānojot nepieciešamo 
skapīšu daudzumu un to, vai piemērotāki būs skapīši vai tomēr 
atvilktnes. Atceries mantu glabāšanai izmantot arī sienas – pie 
tām var izkārtot plauktus, kas ir ietilpīgi un neaizņem vietu uz 
grīdas.

Cik vietas ir tavā rīcībā?
Nākamais solis ir izdomāt izlietnes skapīša atrašanās vietu, un 
atkarībā no tās, iekārtot pārējo telpu. Izvērtē, vai pie sienas 
pietiktu vietas papildu plauktiem vai skapītim. Uzzīmē telpas 
iekārtojuma skici, izmēri telpas platumu un augstumu no 
grīdas. Šaurā vannasistabā izšķiroša nozīme var būt mēbeļu 
dziļumam, un šādā telpā var izmantot 15 cm vai 30 cm dziļus 
ENHET skapīšus. Veic precīzus mērījumus, ņem vērā dušas un 
cauruļu atrašanās vietu, jo tās var ietekmēt telpas iekārtojumu.

Vēlies gatavu kombināciju?
Mēs esam parūpējušies par to, lai ENHET vannasistabas 
mēbeles būtu viegli iegādāties gan interneta veikalā 
www.IKEA.lv, gan veikalā – piedāvājumā ir plašs klāsts gatavo 
kombināciju, no kā izvēlēties savai vannasistabai un savām 
vajadzībām piemērotāko. Gatavās kombinācijas ir pieejamas 
dažādās komplektācijās un stilos. Tās var apskatīt šī ceļveža 
xx. lpp., un iegādāties – veikalā vai www.IKEA.lv. 

Ja vēlies izveidot savu unikālo ENHET mēbeļu kombināciju, tev 
šis ceļvedis īpaši noderēs. Ievērojot šos vienkāršos soļus, tas būs 
pavisam vienkārši:

1. Izvēlies grīdas skapīti 
ENHET kolekcijā ietilpst gan vaļēji, gan slēgti rāmji. Vaļējos 
rāmjus var novietot zem izlietnes kā izlietnes skapīti vai 
blakus izlietnes skapītim – kā papildu plauktu. Lai efektīvi 
izmantotu brīvo vietu telpā, abpus izlietnes skapītim var 
izmantot sienas plauktus. Ir pieejami 40 un 60 cm plati un 
40 cm dziļi vaļējie grīdas skapīši. Sienas plaukti ir pieejami 
40 un 60 cm platumā un 15 cm dziļumā. Kolekcijā ietilpst 
arī 30 cm plats un 180 cm augsts augstais rāmis. Mēbeles ir 
baltā, antracīta un sarkanīgi oranžā krāsā. Sarkanīgi oranžā 
krāsā gan ir pieejamas tikai dažas mēbeles.  
 
Pēc vajadzības var izvēlēties starp diviem koka skapīšiem – 
ar plauktu vai 2 atvilktnēm. Grīdas skapīšu varianti: 40, 
60 un 80 cm platumā, un augstais skapis: 30 cm platumā un 
180 cm augstumā. Grīdas skapīši ir balti un pelēki. Šo rāmju 
priekšrocība ir tā, ka tos ir viegli kombinēt ENHET vaļējiem 
plauktiem; tas ļauj veidot visdažādākās mēbeļu kombinācijas 
un iegūt savu unikālo komplektāciju.

Izvēlies piederumus 
Lai ENHET vaļējie rāmji būtu vēl praktiskāki un 
daudzpusīgāki, tiem ir pieejami visdažādākie piederumi. 
Piemēram, izmantojot pakaramos un sliedi, var ierīkot vietu, 
kur vienlaikus žāvēt daudz dvieļu, bet traukā SKATTÅN var 
parocīgi glabāt visas kosmētikas otas. Uz paplātes TAVELÅN 
ir ērti glabāt dažādus nelielus priekšmetus, piemēram, matu 
sprādzes vai rotaslietas, bet grozāmajā plauktā pārskatāmi 
var izkārtot nagu lakas pudelītes vai skūšanās piederumus, 
lai šīm lietām vienmēr varētu ērti piekļūt. Lai uzzinātu par 
visām ENHET piederumu funkcijām, ieskaties xx. lpp. 

2. Izvēlies stilu 
Visbeidzot izvēlies fasāžu stilu un krāsu: baltu, balti beicētu 
ozolkoku, pelēku, betona imitāciju, spīdīgi baltu, reljefētas 
spoguļstikla durvis vai vienkāršas spoguļstikla durvis. Iespēju 
ir daudz, tikai izvēlies sev piemērotāko un iekārto savu 
skaisto vannasistabu!
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Atrast piemērotākos skapīšus ir vieglāk nekā varētu iedomāties. Šajā sadaļā apkopoti visi 
skapīši, rāmji un ENHET virtuves mēbeļu izmēri. Turpmākajās lappusēs ir norādītas arī visas šo 
mēbeļu daļas un to cenas.

Pielāgots tavam mājoklim

Skapīši

Augstais skapis ar 
plauktiem
A180 cm
Izmēri:
P30×Dz30 cm

Sienas skapītis ar plauktiem
A75 cm
Izmēri: 
P40×Dz15 cm  P40×Dz30 cm 
P60×Dz15 cm  P60×Dz30 cm 
P80×Dz15 cm  P80×Dz30 cm 

Izlietnes skapītis ar plauktiem
A60 cm
Izmēri:
P40×Dz40 cm
P60×Dz40 cm
P60xD30 cm
P80×Dz40 cm

Izlietnes skapītis ar 2 atvilktnēm
A60 cm
Izmēri:
P40×Dz40 cm
P60×Dz40 cm
P80×Dz40 cm
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Vaļēji rāmji

Augstais rāmis ar plauktiem
A180 cm
Izmēri: 
P30×Dz30 cm
P60×Dz30 cm

Grīdas rāmis ar plauktiem
A60 cm
Izmēri:
P40×Dz40 cm
P60×Dz40 cm

Grīdas rāmis izlietnei ar plauktiem
A60 cm
Izmēri:
P60×Dz40 cm

Vaļējs rāmis ar plauktiem
A75 cm
Izmēri:
P40×Dz15 cm  P40×Dz30 cm 
P60×Dz15 cm  P60×Dz30 cm 
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Šajā sadaļā ir parādīts, kā izveidot savu ENHET vannasistabas 
mēbeļu kombināciju. Visas daļas un cenas ir norādītas xx. lpp.  
Gatavās kombinācijas var apskatīt xx. lpp. vai www.IKEA.lv.

Kā kombinēt

Citas daļas, kas ietilpst šajā kombinācijā: 
ENHET stanga āķiem, 37 cm, balta 104.657.39 1 gab.
ENHET pakaramais, 6×24 mm, balts, 2 gab./kompl. 004.657.54 2 gab.
BILLSBRO rokturis, 120 mm, balts, 2 gab./kompl. 503.343.03 1 gab.
BILLSBRO rokturis, 40 mm, nerūs.tērauda krāsā, 2 gab./kompl. 603.235.92 1 gab.
TAVELÅN paplāte, 2 gab./kompl. 504.657.56 1 gab.

 

1× 
ENHET izlietnes 
skapītis ar 
2 atvilktnēm
60×40×60 cm

1× 
ENHET 
atvilktnes priekša
60×30 cm, 
2 gab.

2× 
ENHET grīdas 
rāmis ar 
plauktiem
40×40×60 cm

1× 
ENHET sienas 
skapītis ar 
2 plauktiem
60×15×7 cm

2× 
ENHET  
spoguļstikla 
durvis  
30×75 cm

2× 
ENHET sienas 
rāmis ar 
plauktiem  
40×15×75  cm

1× 
TVÄLLEN  
vienvietīga 
izlietne 
64×43×5 cm 

1× 
RÄNNILEN 
sifons

1x 
BROGRUND 
jaucējkrāns

+ + + + + + + + =

ENHET/TVÄLLEN vannasistabas mēbeļu komplekts, 18 vien. 
140×43×65 cm.
Šī kombinācija: 793.376.12 446,99 €
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ENHET vannasistabas mēbeļu komplekti

Šis ir viens no vieglākajiem veidiem, kā izvēlēties vannasistabas 
mēbeles. Mēs izveidojām vairākas praktiskas ENHET mēbeļu 
kombinācijas, ko var iegādāties veikalā vai tiešsaistē. Tev tikai 
jāizvēlas savam stilam atbilstošākā komplektācija.  
Kombinējot skapīšus ar pluktiem jeb vaļējiem rāmjiem, dažādas 

krāsas un papildinot savu izvēli ar atbilstošiem piederumiem, 
pavisam īsā laikā var iekārtot funkcionālu vannasistabu, kas 
atspoguļo tavu stilu.

EN B100 EN B101 EN B102

EN B103 EN B104 EN B105

EN B106

EN B109

EN B107 EN B108 

EN B110 EN B111
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ENHET vannasistabas mēbeļu komplekti
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Piezīme! Gaismekļi neietilpst komplektā.

EN B100 – ar 64 cm platu izlietni.
Šajā kombinācijā ietilpst gan skapītis, gan plaukti, un tā nodrošina visas galvenās funkcijas. 
Izlietnes ir pieejamas trīs izmēros: 44, 64 un 84 cm.

Šī kombinācija ar 
64 cm platu izlietni un

baltu skapīti pelēku skapīti
baltu rāmi antracīta krāsas 

rāmi
antracīta krāsas 
rāmi

baltām durvīm 493.375.81 233,50 € 293.375.82 233,50 € — —
pelēkām profil. durvīm — — — — 693.375.80 190 €
ozolkoka imitācijas 
durvīm

593.375.85 240 € — — — —
betona imitāc. durvīm 393.375.86 240 € — — — —

EN B100 – ar 84 cm platu izlietni.
Šajā kombinācijā ietilpst gan skapītis, gan plaukti, un tā nodrošina visas galvenās funkcijas. 
Izlietnes ir pieejamas trīs izmēros: 44, 64 un 84 cm.

Šī kombinācija ar 
84 cm platu izlietni un

baltu skapīti pelēku skapīti

baltu rāmi antracīta krāsas rāmi antracīta krāsas 
rāmi

baltām durvīm 993.375.88 256,50 € 793.375.89 256,50 € — —
pelēkām profil. durvīm — — — — 193.375.87 214 €
ozolkoka imitācijas 
durvīm 193.375.92 263 € — — — —
betona imitāc. durvīm 993.375.93 263 € — — — —
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EN B104 – 64 cm plata izlietne.
Šajā kombinācijā ietilpst plaukts, kurā pārskatāmi glabāt visus savus iecienītākos vannasistabas 
piederumus. Pieejamas 2 krāsas: balta un Antracīta krāsā.

balts rāmis antracīta krāsas 
rāmis sarkans rāmis

893.376.35 369,99 € 093.376.39 359,50 € — —

EN B106 – 64 cm plata izlietne.
Šajā kombinācijā ietilpst gan skapītis, gan plaukti, un tā nodrošina visas galvenās funkcijas. 
Šī kombinācija ir pieejama ar 64 un 84 cm platu izlietni.

Šī kombinācija ar 
64 cm platu izlietni un

baltu skapīti pelēku skapīti
baltu rāmi antracīta krāsas 

rāmi
antracīta krāsas 
rāmi

ozolkoka imitācijas 
durvīm

093.376.58 300 € — — — —
betona imitāc. durvīm 893.376.59 300 € — — — —
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EN B106 – 84 cm plata izlietne. 
Šajā kombinācijā ietilpst gan skapītis, gan plaukti, un tā nodrošina visas galvenās funkcijas. Šī 
kombinācija ir pieejama ar 64 un 84 cm platu izlietni.

Šī kombinācija ar 
84 cm platu izlietni un

baltu skapīti pelēku skapīti
baltu rāmi antracīta krāsas rāmi antracīta krāsas 

rāmi
baltām durvīm 393.383.45 322,50 € 193.383.46 322,50 € — —
ozolkoka imitācijas 
durvīm

593.383.49 329 € — — — —
betona imitāc. durvīm 393.383.50 329 € — — — —
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ENHET vannasistabas mēbeļu komplekti
Piezīme! Gaismekļi neietilpst komplektā.
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EN B109 – 64 cm plata izlietne. 
Šajā kombinācijā ietilpst gan skapītis, gan plaukti, un tā nodrošina visas galvenās funkcijas. Šī 
kombinācija pieejama tikai ar 64 cm platu izlietni.

Šī kombinācija ar 
64 cm platu izlietni un baltu skapīti pelēku skapīti

baltu rāmi antracīta krāsas 
rāmi

antracīta krāsas 
rāmi

baltām durvīm 593.376.08 416,49 € 393.376.09 416,49 € — —
ozolkoka imitācijas 
durvīm

793.376.12 446,99 € — — — —
betona imitāc. durvīm 593.376.13 446,99 € — — — —

EN B107 – divas 64 cm platas izlietnes.
Šajā kombinācijā ietilpst gan skapītis, gan plaukti, un tā nodrošina visas galvenās funkcijas. 
Šī kombinācija ir pieejama tikai ar divām 64 cm platām izlietnēm.

Šī kombinācija ar 
divām 64 cm platām 
izlietnēm un

baltu skapīti pelēku skapīti
baltu rāmi antracīta krāsas 

rāmi
antracīta krāsas 
rāmi

baltām durvīm 893.383.38 418 € 693.383.39 427 € — —
pelēkām profil. durvīm — — — — 093.383.37 447 €
ozolkoka imitācijas 
durvīm

093.383.42 439 € — — — —
betona imitāc. durvīm 893.383.43 439 € — — — —
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EN B110 – 64 cm plata izlietne.
Šajā kombinācijā ietilpst plaukts, kurā pārskatāmi glabāt visus savus iecienītākos 
vannasistabas piederumus. Tikai 1 veids.

balts rāmis antracīta krāsas 
rāmis sarkans rāmis

— — — — 093.374.08 278 €
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ENHET vannasistabas mēbeļu komplekti
Piezīme! Gaismekļi neietilpst komplektā.
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EN B111 – 64 cm plata izlietne.
Šajā kombinācijā ietilpst plaukts, kurā pārskatāmi glabāt visus savus iecienītākos 
vannasistabas piederumus. Trīs dažādi veidi.

balts rāmis antracīta krāsas 
rāmis sarkans rāmis

293.375.77 238 € 093.375.78 208 € 893.375.79 161 €

ENHET vannasistabas mēbeļu komplekti
Piezīme! Gaismekļi neietilpst komplektā.
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ENHET ir vienkārša mēbeļu sistēma, un tās daļas ir viegli mainīt 
un pielāgot dzīvesvietai, pat tad, ja dzīves apstākļi mainās. 
Ikdienu atvieglo tas, ka katrai lietai ir sava vieta, un ja zini, kur 
tā ir. Ar ENHET mēbelēm var lietderīgi izmantot vietu pie sienas, 
tādējādi izbrīvējot vairāk vietas uz grīdas.  
 

Ar šīm mēbeļu kombinācijām var papildināt esošās ENHET 
vannasistabas mēbeles, lai rastu vairāk vietas mantām. Izvēlies 
kombināciju, kas ir piemērota tieši tavai vannasistabai un kas 
atbilst tieši tavām un tavu mājinieku vajadzībām.
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ENHET papildu kombinācijas
Piezīme! Gaismekļi neietilpst komplektā.

ENHET A100 sienas kombinācija, 60×30×255 cm.
Šajā kombinācijā ietilpst gan skapīši, kuros glabāt lietas, kas telpā varētu radīt 
nekārtības iespaidu, gan plaukti, kuros izkārtot lietas, kurām jābūt ērti paņemamām vai 
kuras vienkārši skaisti izskatās. Augstais skapis ir ļoti ietilpīgs, un tajā var glabāt dvieļus 
un veļas mazgāšanas līdzekļus, izbrīvējot vietu uz grīdas. Šī mēbele nelielā telpā ļauj 
efektīvi izmantot vietu pie sienas. Vaļējā modulī ar 2 plauktiem var glabāt pudelītes un 
dažādus ikdienā lietotus priekšmetus, lai tie būtu labi pārskatāmi un viegli aizsniedzami. 
Var papildināt ar ENHET piederumiem, lai šīs mēbeles padarītu vēl praktiskākas.
Šī kombinācija ar baltu rāmi antracīta krāsas rāmi
baltām durvīm 293.314.05 197,50 € 293.314.53 202 €
pelēkām profil. durvīm 893.314.07 202 € 793.314.17 204 €
ozolkoka imitācijas durvīm 093.314.11 202 € — —
betona imitāc. durvīm 893.314.12 202 € 593.314.18 202 €

ENHET A101 sienas kombinācija, 120×30×150 cm.
Šajā kombinācijā ir ērti glabāt dvieļus un/vai paslēpt atkritumu tvertni. Ietilpīgajā sienas 
skapītī var glabāt dvieļus, veļas mazgāšanas līdzekļus vai citus priekšmetus. Plauktos var 
glabāt pudelītes un dažādus ikdienā lietotus priekšmetus, lai tie būtu labi pārskatāmi un 
viegli aizsniedzami. Zem plauktu moduļa ir brīva vieta – tur var pielikt dvieļu pakaramos 
vai nolikt brīvi stāvošu atkritumu tvertni vai ratiņus. Šajā kombinācijā ietilpst arī ENHET 
grozāmais plaukts, kurā var glabāt dažādus nelielus priekšmetus, piemēram, smaržas, 
lai tām būtu viegli piekļūt.
Šī kombinācija ar baltu rāmi antracīta krāsas rāmi
baltām durvīm 293.314.34 94,50 € 793.314.55 199 €
pelēkām profil. durvīm 593.314.56 105 € 893.314.50 209 €
ozolkoka imitācijas durvīm 593.314.61 102 € — —
betona imitāc. durvīm 193.314.63 102 € 693.314.51 201 €

ENHET A102 sienas kombinācija, 60×30×150 cm. 
Šajā kombinācijā ir pietiekami daudz vietas atkritumu tvertnēm vai veļas mazgājamai 
mašīnai. Plauktu modulis ļauj efektīvi izmantot vietu zem skapīša, turklāt tajā mantas ir 
labi pārskatāmas un viegli aizsniedzamas. Zem plauktu moduļa ir brīva vieta – tur var 
pielikt dvieļu pakaramos vai nolikt brīvi stāvošu atkritumu tvertni vai ratiņus. Šo plauktu 
kombināciju var izmantot arī veļas mazgāšanas telpā. Tajā ir ērti glabāt mazgāšanas 
līdzekļus, un apakšā pietiek vietas arī veļas mazgājamai mašīnai. Šajā kombinācijā 
ietilpst arī ENHET grozāmais plaukts, kurā var glabāt dažādus nelielus priekšmetus.
Šī kombinācija ar baltu rāmi antracīta krāsas rāmi
baltām durvīm 293.314.34 94,50 € 693.314.65 99 €
pelēkām profil. durvīm 593.314.56 105 € 093.314.68 107 €
ozolkoka imitācijas durvīm 593.314.61 102 € — —
betona imitāc. durvīm 193.314.63 102 € 893.314.69 102 €
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ENHET A112 plaukts veļas glabāšanai, 90×30×180 cm.
Šai kombinācijai ir gan vaļējas, gan noslēgtas daļas, un pie tām ir izbrīvēta vieta 
veļas mazgājamai mašīnai un veļas grozam. Risinājums, kas iederas gan virtuvē, gan 
vannasistabā, gan veļas telpā. Sienas skapīšos ir ērti glabāt veļu un dvieļus, turklāt aiz 
durvīm tie būs pasargāti no putekļiem un telpā neradīs nekārtības iespaidu. Izmanto 
mantu glabāšanai vietu pie sienas, lai uz grīdas varētu novietot veļas mazgājamo 
mašīnu un veļas grozu. Vaļējā plauktā veļas mazgājamo līdzekli var nolikt tā, lai tas būtu 
viegli aizsniedzams, stāvot pie veļas mazgājamās mašīnas. Var papildināt ar ENHET 
piederumiem, lai šīs mēbeles padarītu vēl praktiskākas.

Šī kombinācija ar baltu rāmi antracīta krāsas rāmi
baltām durvīm 193.315.09 163,50 € 493.315.03 168 €
pelēkām profil. durvīm 393.315.08 175 € 893.315.01 177 €
ozolkoka imitācijas durvīm 293.315.04 172 € — —
betona imitāc. durvīm 993.315.05 172 € 593.314.99 172 €

ENHET A114 plaukts veļas glabāšanai, 120×30×150 cm. 
ENHET kolekcijas priekšmeti atsvaidzina veļas mazgātavas interjeru. Risinājums, 
kas iederas gan virtuvē, gan vannasistabā, gan veļas telpā. Vaļējos plauktos var ērti 
un pa rokai glabāt dvieļus, grozus un citas biežāk lietojamas mantas. Sienas skapītī 
mazgāšanas līdzekļi un tīrīšanas piederumi būs paslēpti un nekritīs acīs. Zem skapīša 
un sienas rāmja precīzi pietiek vietas veļas mazgājamai mašīnai un veļas grozam. Var 
pievienot stangu ar āķiem, kur izkārt veļu. Var iegādāties atsevišķi.

Šī kombinācija ar baltu rāmi antracīta krāsas rāmi
baltām durvīm 893.314.88 146,50 € 193.314.82 151 €
baltām profil. durvīm 093.314.87 — 393.314.81 275 €
pelēkām profil. durvīm — — 593.314.80 156 €
ozolkoka imitācijas durvīm 993.314.83 151 € — —
betona imitāc. durvīm 793.314.84 151 € 793.314.79 151 €

ENHET A117 sienas kombinācija, 120×30×225 cm. 
Šajā kombinācijā var paslēpt no acīm lietas, kas rada nekārtību un izkārtot plauktos tās, 
kas ir mīļas vai skaisti izskatās. Plauktos ir daudz vietas pārtikas produktiem, dvieļiem vai 
tīrīšanas līdzekļiem. Vaļējie plaukti ir ērts risinājums vietai starp skapīšiem. Laba vieta, 
kur salikt burkas, pudeles un citas ikdienā lietojamas mantas. Var papildināt ar ENHET 
piederumiem, lai šīs mēbeles padarītu vēl praktiskākas.

Šī kombinācija ar baltu rāmi antracīta krāsas rāmi
baltām durvīm 493.314.47 267,50 € 993.314.35 281 €
pelēkām profil. durvīm 693.314.46 305 € 093.314.25 311 €
betona imitāc. durvīm 793.314.41 287 € 393.314.24 287 €

ENHET papildu kombinācijas
Piezīme! Gaismekļi neietilpst komplektā.
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ENHET A118 sienas kombinācija, 30×30×180 cm. 
Šis rāmis ir piemērots šaurām vietām, lai tās varētu praktiski izmantot mantu 
glabāšanai, viegli tiekot tām klāt. Augstais skapis ar vaļējiem plauktiem ir ļoti ietilpīgs, 
taču kompakts. Plauktos viss ir labi pārskatāms, un grozi, dvieļi un citas bieži lietotas 
mantas ir vienmēr pa rokai. Šajā kombinācijā ietilpst arī ENHET iekaramais plaukts, kas 
ļauj pilnvērtīgāk izmantot vietu ENHET vaļējā rāmī starp plauktiem. Tajā ir ērti glabāt un 
organizēt dažādus priekšmetus, piemēram, skaistumkopšanas līdzekļu pudeles, fēnu 
vai dvieļus. 

Šī kombinācija ar baltu rāmi antracīta krāsas rāmi
593.314.23 76 € 393.314.19 76 €

ENHET A115 sienas kombinācija, 60×30×180 cm. 
Augstais skapis ir ietilpīgs, un tajā var glabāt dvieļus vai mazgāšanas līdzekļus, ko lieto 
retāk. Plauktos var glabāt pudelītes un dažādus ikdienā lietotus priekšmetus, lai tie būtu 
labi pārskatāmi un viegli aizsniedzami. Šajā kombinācijā ietilpst arī ENHET iekaramais 
plaukts, kas palīdz organizēt mantas, ļaujot pilnvērtīgāk izmantot vietu ENHET vaļējā 
rāmī. Tajā ir ērti glabāt nelielus dvieļus, skaistumkopšanas līdzekļu pudeles vai citus 
vannasistabā nepieciešamus priekšmetus. 

Šī kombinācija ar baltu rāmi antracīta krāsas rāmi
baltām durvīm 993.314.78 161,50 € 093.314.73 166 €
pelēkām profil. durvīm — — 493.314.71 167 €
ozolkoka imitācijas durvīm 593.314.75 165 € — —
betona imitāc. durvīm 893.314.74 165 € 293.314.67 165 €

ENHET A116 sienas kombinācija, 80×30×150 cm.
Šajā kombinācijā ietilpst gan skapīši, kuros glabāt lietas, kas telpā varētu radīt 
nekārtības iespaidu, gan plaukti, kuros izkārtot lietas, kurām jābūt ērti paņemamām 
vai kuras vienkārši skaisti izskatās. Ietilpīgajā sienas skapītī var glabāt dvieļus, veļas 
mazgāšanas līdzekļus vai citus priekšmetus. Plauktos var glabāt pudelītes un dažādus 
ikdienā lietotus priekšmetus, lai tie būtu labi pārskatāmi un viegli aizsniedzami. Vaļējā 
plaukta apakšā var pakarināt dvieļus, nolikt atkritumu tvertni vai pat ielikt solu vai 
ratiņus. Šo plauktu kombināciju var izmantot arī veļas mazgāšanas telpā. Tajā ir ērti 
glabāt mazgāšanas līdzekļus, un apakšā pietiek vietas arī veļas mazgājamai mašīnai. 
Šajā kombinācijā ietilpst arī ENHET grozāmais plaukts, kurā ir ērti un ātri piekļūt maziem 
vannasistabas piederumiem. Šo kombināciju var papildināt ar ENHET piederumiem.

Šī kombinācija ar baltu rāmi antracīta krāsas rāmi
baltām durvīm 993.314.64 119,50 € 493.314.52 127 €
pelēkām profil. durvīm 393.314.62 127 € 093.314.49 129 €
ozolkoka imitācijas durvīm 993.314.59 124 € — —
betona imitāc. durvīm 393.314.57 124 € — —

ENHET papildu kombinācijas
Piezīme! Gaismekļi neietilpst komplektā.



15

Skapīši
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 404.40455 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 
ar 4 plauktiem ir ietilpīgs, taču neaizņem daudz vietas uz 
grīdas. Tajā var salikt daudz dvieļu vai mazgāšanas līdzekļu, 
neaizņemot vietu uz grīdas. Šī mēbele nelielā telpā ļauj efektīvi 
izmantot vietu pie sienas.
30×30×180 cm
Balta 104.404.52 59 €

Pelēks 204.404.42 59 €

ENHET izlietnes skapītis ar plauktu. Šis skapītis ar plauktu 
ir īpaši paredzēts lietošanai zem izlietnes. Plauktā var paslēpt 
dvieļus vai tīrīšanas līdzekļus, kas citādi telpā radītu nekārtības 
iespaidu. Skapītī ir daudz vietas mantām un aiz tā ir pietiekami 
daudz vietas ūdens notekcaurulēm.
60×40×60 cm
Balts 304.404.65 45 €
Pelēks 904.404.72 45 €
80×40×60 cm
Balts 704.404.68 49 €

Pelēks 704.404.73 49 €

ENHET izlietnes skapītis ar 2 atvilktnēm. Biežāk lietotos 
priekšmetus, piemēram, vates plāksnītes, otas vai higiēnas 
priekšmetus var glabāt augšējā atvilktnē, bet pārējos – zemāk. 
Skapītim ir atjautīgs dizains, tāpēc tajā ir gan atvilktnes, gan 
aiz skapīša arī vieta ūdens caurulēm. 
60×40×60 cm
Balts 804.405.09 59 €
Pelēks 604.405.10 59 €
80×40×60 cm
Balts 804.405.14 68 €

Pelēks 204.405.12 68 €

Skapīšu kājas
Kājas padara skapīti vēl stabilāku. Pieliekot skapītim 23,5 cm augstas kājas, tas būs ērti 
lietojamā augstumā. Kājas var izvēlēties atbilstoši ENHET skapīša krāsai – baltas vai 
antracīta krāsā. Lai skapītis būtu stabils pat uz nelīdzenas virsmas, kājas var regulēt 
22–24,5 cm augstumā.

ENHET skapīša kājas, A23,5 cm, 2 gab./kompl. 

Baltas 704. 490.20 8 €

Antracīta krāsā 504.490.21 8 €

Visas ENHET daļas

ENHET kolekcijas priekšmeti atsvaidzina vannasistabas 
interjeru. Unikālie ķīļveida stiprinājumi atvieglo montāžu, un 
pēc mēbeles salikšanas gandrīz nav redzami. Mēbeļu stilu vari 
veidot pats, izvēloties ENHET kolekcijas fasādes savā gaumē. 
Tavā ziņā ir arī tas, vai mēbelēm pielikt kājas vai nē, veidojot 
noslēgtāku, vienlaidu efektu.
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ENHET skapīša fasādes
ENHET durvis, baltas. 
Baltas durvis un atvilktņu priekšas rada izteiksmīgu vienlaidu 
noformējumu, ko ir viegli saskaņot ar jebkādu krāsu 
akcentiem. Baltais vienmēr ir modē!
Durvis
30×60 cm 104.521.62 11 €
40×60 cm 304.521.56 13 €
40×75 cm 304.521.61 9 €
30×180 cm 204.521.66 19 €

Atvilktnes priekša
40×30 cm 704.521.64 9 €
60×30 cm 804.521.68 12 €
80×30 cm 904.521.58 15 €

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
30×60 cm 504.576.43 13 €
40×60 cm 004.576.45 15 €
40×75 cm 804.576.46 11 €
30×180 cm 304.576.44 20 €

Atvilktnes priekša
40×30 cm 004.576.50 15 €
60×30 cm 604.576.52 18 €
80×30 cm 704.576.56 22 €

Visas ENHET daļas
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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
30×60 cm 804.576.65 13 €
40×60 cm 404.576.67 15 €
30×180 cm 604.576.66 20 €

Atvilktnes priekša
40×30 cm 404.576.72 17 €
60×30 cm 004.576.74 21 €
80×30 cm 504.576.76 27 €

Visas ENHET daļas

ENHET durvis, betona imitācija. 
Īstā izvēle tiem, kas vēlas iegūt mūsdienīgu industriālajā 
stilā veidotu mājīgu interjeru. Apdare līdzinās betonam un ir 
pārklāta ar izturīgu, viegli kopjamu aizsargslāni.
Durvis
30×60 cm 504.576.95 13 €
40×60 cm 104.576.97 15 €
40×75 cm 904.576.98 11 €
30×180 cm 304.576.96 20 €

Atvilktnes priekša
40×30 cm 904.577.02 15 €
60×30 cm 504.577.04 18 €
80×30 cm 004.577.06 21 €

ENHET durvis, spoguļstikls. 
Lieliska izvēle jebkuram ENHET sienas skapītim, ko liek virs 
izlietnes un kur glabā ikdienā lietojamos skaistumkopšanas 
piederumus.
Durvis
30×75 cm 504.577.37 18 €
40×75 cm 904.577.35 20 €
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Visas ENHET daļas

Vaļēji rāmji
ENHET vaļējs rāmis ar plauktiem, Dz15 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 €

ENHET augstais rāmis ar plauktiem.

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 rāmis ar plauktiem. 

40×40×60 cm
Balts 604.489.50 45 €
Antracīta krāsā 404.489.51 45 €
60×40×60 cm
Balts 804.489.73 56 €
Antracīta krāsā 604.489.74 56 €

ENHET grīdas rāmis lietošanai ar izlietni. 

60×40×60 cm
Balts 404.644.70 54 €
Antracīta krāsā 204.644.71 54 €

ENHET vaļēja rāmja kājas, 23,5 cm, 2 gab./kompl. Pieliekot 
rāmim kājas, tas būs mazliet augstāks un vizuāli atšķirīgs, 
turklāt izskatīsies arī vieglāks. Lietot ENHET 40 cm un 60 cm 
dziļiem un 60 cm augstiem vaļējiem rāmjiem. Ērtai lietošanai 
rāmjiem var pielikt 23,5 cm augstas kājas. Izvēlies krāsu, kāda 
tev patīk vislabāk, saskaņo ar pamatni un izveido interjeru 
tieši savā gaumē. Kāju augstums ir regulējams amplitūdā no 
22 līdz 24,5 cm, lai nodrošinātu stabilitāti arī uz nelīdzenas 
grīdas.
Baltas 004.599.13 7 €
Antracīta krāsā 804.599.14 7 €

ENHET vaļējā rāmja piederumi
ENHET iekarams plaukta ieliktnis, 26×28×15 cm. Ar ieliktni 
ENHET rāmis būs vēl ērtāks. Ar ieliktni vieta atradīsies 
vairāk mantām – iekarini to rāmja gropēs un starp diviem 
plauktiem vai zem sienas rāmja. Nav nepieciešami speciāli 
instrumenti, un sienās nav jāurbj caurumi. Piemērots dvieļu 
un skaistumkopšanas piederumu glabāšanai.
Antracīta krāsā 704.657.55 7 €

ENHET grozāmais plaukts, 40×21 cm. Vai tev vannasistabā 
mēdz pazust lietas? To var atrisināt, jebkuram ENHET vaļējam 
rāmim piestiprinot šo ērto grozāmo plauktu. Atjautīgs 
dizains – plauktu var ātri un viegli piestiprināt jebkuram 
no ENHET kolekcijas vaļējiem rāmjiem. Vajadzīgo var ērti 
atrast, pagriežot plauktu. Ērta papildu vieta dažādu sīklietu, 
piemēram, nagu lakas pudelīšu vai skūšanās piederumu, 
glabāšanai.
Antracīta krāsā 204.657.34 9 €

ENHET pakaramie, 6×24 mm, 2 gab./kompl. 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, ko pārdod atsevišķi. Ar pakaramajiem neizmantotu 
vietu var pārvērst praktiskā mantu glabātavā. Piemērots gan 
maziem, gan lieliem dvieļiem. Papildināt ar SKATTÅN trauku, 
kurā ērti, piemēram, kosmētikas otiņas.
Balts 004.657.54 1 €
Antracīta krāsā 604.657.51 1 €

ENHET stanga pakaramajiem. Ar šo stangu vietu zem 
vaļēja ENHET rāmja var izmantot lietderīgi līdz pēdējam 
centimetram. Papildini ar pakaramajiem un traukiem, 
neurbjot caurumus! Izvēlies krāsu, kas saskan ar citām 
mēbelēm, vai kontrastējošu toni akcentam. Ar ENHET 
pakaramajiem un SKATTÅN trauku atradīsies vieta visam, 
sākot ar zobu birstēm un beidzot ar rotaslietām.
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. Kāpēc glabāt visu tikai atvilktnēs? 
Kosmētikas otiņas, zobu birstes un aksesuārus var salikt 
arī tāpat pa rokai. Trauku var pakarināt ENHET vaļējā rāmja 
apakšā vai tam sānos. Pārvērt vietu zem vaļējiem ENHET 
rāmjiem praktiskā vietā dažādu mantu glabāšanai. Saliekot 
sīkumus traukos, būs vieglāk uzturēt kārtību vannasistabā uz 
darba virsmas.

304.657.57 1 €

TAVELÅN paplātes, 2 gab./kompl. 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. Paplātes ir izgatavotas no bambusa – izturīga, 
atjaunojama dabiskā materiāla, kas ir noturīgs pret mitrumu.

504.657.56 12,99 €

ENHET iekarams spogulis rāmim, 25×4,5×75 cm. Šo spoguli 
ir viegli piestiprināt ENHET sienas rāmim (dziļums: 15 cm) – 
viens, divi un gatavs!  Spoguli var pabīdīt sāņus, lai viegli tiktu 
klāt iekšā esošajām mantām. Spoguli var pabīdīt vienā vai 
otrā pusē, atkarībā no tā, ko vēlies parādīt un ko – noslēpt 
skatienam.

404.490.74 22 €
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GUBBARP baltas plastmasas rokturi ir vienkārša modernā 
interjera elementi, kas piestāv visdažādākajām durvīm un 
atvilktņu priekšām.
GUBBARP rokturis, 2 gab./kompl.
21 mm
Balts 803.364.33 0,50 €
GUBBARP rokturis, 2 gab./kompl. 
116 mm
Balts 003.364.32 0,50 €

BILLSBRO elegantā dizaina rokturi rada modernu koptēlu.

BILLSBRO rokturi, 2 gab./kompl. 
40 mm
Balti 203.343.14 3 €
Nerūsējošā tērauda krāsā 603.235.92 3 €
120 mm
Baltai 503.343.03 5 €
Nerūsējošā tērauda krāsā 703.236.00 5 €
320 mm 
Balti 603.343.12 8 €
Nerūsējošā tērauda krāsā 503.235.97 8 €
520 mm
Balti 503.343.17 10 €
Nerūsējošā tērauda krāsā 403.235.93 10 €
720 mm
Balti 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 rokturi, melni, 2 gab./kompl. 
20 mm
Melni 103.384.16 5 €
Misiņa krāsā 803.384.08 5 €
Nerūsējošais tērauds 103.384.21 5 €
BAGGANÄS rokturi, 2 gab./kompl.
21 mm
Melni 903.384.17 5 €
Misiņa krāsā 003.384.12 5 €
Nerūsējošais tērauds 903.384.22 5 €
BAGGANÄS rokturi, 2 gab./kompl.
143 mm
Melni 803.384.13 6 €
Misiņa krāsā 003.384.07 6 €
Nerūsējošais tērauds 703.384.18 6 €
335 mm
Melni 603.384.14 9 €
Misiņa krāsā 203.384.11 9 €
Nerūsējošais tērauds 503.384.19 9 €

ENERYDA tradicionālā stila rokturi ir pieejami dažādās formās 
un krāsās: hromēts, misiņa krāsā vai melns.

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

HACKÅS rokturiem ir patīkami pieskarties, un tos ir viegli 
satvert. Mūsdienīgs akcents tavā virtuvē.
HACKÅS rokturi, 2 gab./kompl. 
15 mm
Balti 604.086.85 3 €
Antracīta krāsā 803.397.90 3 €
HACKÅS rokturi, 2 gab./kompl.
100 mm
Balti 304.086.82 5 €
Antracīta krāsā 303.424.79 5 €
300 mm
Balti 104.086.83 7 €
Antracīta krāsā 503.424.78 7 €

HISHULT apaļos porcelāna rokturus ir viegli satvert. Interjera 
detaļa, veidojot lauku mājas stila iekārtojumu.
HISHULT rokturi, porcelāns, 2 gab./kompl. 
23 mm
Balti 202.731.41 3 €
30 mm 
Balta 502.652.48 4 €

HISHULT rokturi, porcelāns, 2 gab./kompl.
140 mm 
Balti 902.652.46 7 €

Rokturi ENHET mēbelēm – visas daļas
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Izlietnes ENHET mēbelēm

Jaucējkrāni ENHET mēbelēm

TVÄLLEN viendaļīga izlietne, keramika. 

64×43×5 cm 504.508.25 45 € 
84×43×5 cm 304.508.26 55 € 

BROGRUND jaucējkrāns, ar aizbāzni. 

Hromēts misiņš 603.430.81 59 €

ENSEN jaucējkrāns, ar aizbāzni.

Hromēts misiņš 602.813.80 49 €
      

LILLSVAN jaucējkrāns, ar aizbāzni. 

Hromēts misiņš 704.003.25 39 €

Visi IKEA jaucējkrāni taupa ūdeni un enerģiju, jo tajos ir iebūvēts 
speciāls mehānisms, kas samazina ūdens plūsmu, nemazinot 
spiedienu.

Keramikas izlietnes ir iecienītas pievilcīgi noapaļotās formas 
un izturīgās virsmas dēļ. Izlietnes ir izgatavotas rūpīgi un no 
labākajiem materiāliem, un mēs ar tām lepojamies, tāpēc 
dodam 10 gadu garantiju.

PILKÅN jaucējkrāns, ar aizbāzni. 

Hromēts misiņš 504.003.26 39 €

      

SALJEN jaucējkrāns, bez aizbāžņa.

ABC plastmasa 403.854.92 17 €

 
GLYPEN jaucējkrāns, ar aizbāzni.

Hromēts misiņš 304.423.65 49 €     
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Papildu informācija

Vannasistabas brošūra
Šajā brošūrā atradīsi iedvesmojošas interjera fotogrāfijas: 
dažādu stilu un izmēru vannasistabām. Tur ir aprakstīts, kas 
nepieciešams iekārtojot plašu vannasistabu un kādi piederumi 
noderēs ērtākai un jautrākai rosībai tavās mājās.

ENHET vannasistabas mēbeļu 
uzstādīšanas ceļvedis
ENHET vannasistabas mēbeļu uzstādīšanas ceļvedī ir apkopoti 
padomi un ir pa soļiem aprakstīts, kā pareizi samontēt 
un uzstādīt vannasistabas mēbeles. Tu to vari paveikt 
saviem spēkiem, taču vari arī uzticēt darāmo mums. Par 
pakalpojumiem vairāk uzzināsi xx. lpp.

IKEA veikals
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 vannasistabas mēbeļu kombinēšanai, lai iekārtotu 
telpu tā, lai būtu patiess prieks tajā darboties. Turpat atradīsi arī 
visus vajadzīgos piederumus savai vannasistabai.

IKEA plānotājs
Izmantojot tiešsaistes plānotāju, tu vari izveidot ENHET 
vannasistabas iekārtojuma 3D skici, turklāt šis rīks tev pateiks 
priekšā, kuras tieši detaļas ir nepieciešamas attiecīgajai 
konstrukcijai. Plānotājā izveidoto skici un preču sarakstu vari 
izdrukāt vai saglabāt savā profilā IKEA tīmekļa vietnē. Pirms 
preču iegādes, gatavo projektu ieteicams parādīt IKEA veikala 
vannasistabas nodaļas darbiniekiem, lai precizētu un noslīpētu 
tavu projektu līdz pilnībai. Par plānotāju vairāk uzzināsi 
www.IKEA.lv/planotaji. Izmanto īsāko un vieglāko veidu, kā iegūt 
savu izsapņoto IKEA vannasistabu. Visi nepieciešamie materiāli 
ir pieejami IKEA veikalā vai tiešsaistē: 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.



Uzzini vairāk IKEA.lv.

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.

Pasūtījuma sagatavošana
 ar piegādi

Taupi savu laiku – izmanto pirku-
ma komplektēšanas un piegādes 
pakalpojumu.

Interjera dizains

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.*

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.

Piegāde

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

Montāža

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

Finanšu pakalpojumi

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.

Pasūtījuma saņemšana 
veikalā

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


