
Dažas šeit redzamās preces var nebūt pieejamas veikalā – jautā veikala darbiniekiem vai ieskaties 
www.IKEA.lv. Vairāk par preci uzzināsi cenu zīmē vai tiešsaistē. Visas mēbeles pārdodam nesaliktā 
veidā.

Apgaismojuma revolūcija
Ar LED apgaismojumu ilgtspējas principu ievērošana kļūst vieglāka un maksā 
mazāk. LED spuldzes patērē ievērojami mazāk enerģijas, dod kvalitatīvu gaismu, ir 
draudzīgākas dabai, valdzina ar pievilcīgu dizainu un var kalpot pat 20 gadus. Lūk, tā ir 
īsta apgaismojuma revolūcija. Gaišāka pasaule, gaišāka nākotne.

Ceļvedis pircējiem

LED spuldzes
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Noderīga informācija

LED apgaismojums ir efektīvākais šobrīd pazīstamais 
apgaismojuma veids. LED gaismekļi patērē mazāk enerģijas un 
kalpo pat 20 reižu ilgāk nekā ierastās kvēlspuldzes. Tālāk sīkāk 
aprakstītas IKEA pieejamās LED spuldzes un paskaidrots, kā 
izvēlēties īstās.

Apaļa 
spuldze

Sveces 
formas 
spuldze

Reflektora 
spuldze

Spuldze 
noskaņas 
apgaismo-

jumam

GU10 GX53 36° leņķis 110° leņķis

IKEA spuldzes
RYET: 
• silti balta gaisma; 
• apgaismojuma intensitāte nav regulējama;
• kalpošanas ilgums – aptuveni 10 gadi jeb 15 000 stundas, ja 

spuldze ir ieslēgta 3 h dienā.

LEDARE: 
• silti balta gaisma un dabiski krāsu toņi; 
• regulējama apgaismojuma intensitāte;
• kalpošanas ilgums – aptuveni 20 gadi jeb 25 000 stundas, ja 

spuldze ir ieslēgta 3 h dienā.

LUNNOM: 
• silta gaisma; 
• apgaismojuma intensitāte var būt regulējama vai 

neregulējama;
• dekoratīvs dizains – var lietot ar abažūru vai bez tā; 
• kalpošanas ilgums – aptuveni 10 gadi jeb 15 000 stundas, ja 

spuldze ir ieslēgta 3 h dienā.

SILLBO:
• spoguļstikla virsma samazina apžilbināšanas risku;
• apgaismojuma intensitāte nav regulējama;
• dekoratīvs dizains – var lietot ar abažūru vai bez tā;
• kalpošanas ilgums – aptuveni 10 gadi jeb 15 000 stundas, ja 

spuldze ir ieslēgta 3 h dienā.

ROLLSBO: 
• silta gaisma;
• regulējama apgaismojuma intensitāte;
• dekoratīvs dizains – var lietot ar abažūru vai bez tā;
• kalpošanas ilgums – aptuveni 10 gadi jeb 15 000 stundas, ja 

spuldze ir ieslēgta 3 h dienā.

TRÅDFRI: 
• apgaismojumu var mainīt no siltāka uz vēsāku, kā arī 

izvēlēties no vairākām krāsām;
• vadība ar tālvadības pulti vai lietotni;
• regulējama apgaismojuma intensitāte, ieslēgšana un 

izslēgšana bez speciālas elektroinstalācijas;
• kalpošanas ilgums – aptuveni 20 gadi jeb 25 000 stundas, ja 

spuldze ir ieslēgta 3 h dienā.

Gaismai ir temperatūra
Gaismas krāsas temperatūras mērvienība ir kelvins (K). Silti 
balts gaismas tonis (2700 K) atbilst tradicionālai kvēlspuldzei. 
Jo mazāks skaitlis, jo siltāka būs gaisma, jo lielāks skaitlis, jo 
vēsāka gaisma. Izvēloties TRÅDFRI LED spuldzi ar baltā spektra 
gaismu, var 3 soļos mainīt apgaismojumu no silta uz vēsu. 

Dažādu formu spuldzes 
Spuldzes forma un izmērs jāizvēlas atkarībā no tā, kādas 
lampas ir mājās un ko vēlies darīt. Sveces formas spuldzes 
rada svecēm līdzīgu gaismu un ir piemērotas dekoratīvajam 
apgaismojumam. Tās labāk der garenas formas abažūriem. 
Reflektora spuldzes noder, piemēram, lasāmlampām.

Krāsu atveides indekss
Krāsu atveides indekss (CRI) norāda uz to, cik dabiski konkrētajā 
apgaismojumā izskatīsies krāsas. Skala ir no 0 līdz 100, un 
100 atbilst dabiskajam apgaismojumam. IKEA spuldzēm šis 
indekss šobrīd ir 80–93.

Gaismas kūļa leņķis
Spuldzes ar konkrētu gaismas kūļa leņķi parasti izmanto 
prožektora tipa lampām. Platāks leņķis nozīmē, ka spuldze būs 
piemērota vispārējam apgaismojumam, bet šaurāks leņķis – ka 
apgaismojums būs koncentrētāks.
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Kā izvēlēties?

1. Izvēlies cokola izmēru 
Piedāvājumā ir spuldzes ar dažādiem cokoliem – lieliem, 
maziem un adatu tipa. Pārbaudi, kāds der tavai lampai. 

 
 

Lielais cokols (E27) Mazais cokols
(E14)

Adatu tipa cokols
GU10

Adatu tipa cokols 
GX53

2. Izlem, vai vēlies regulēt apgaismojuma intensitāti 
Vairumam LED spuldžu var regulēt apgaismojuma intensitāti, 
tomēr ne visām. Neaizmirsti pārbaudīt, kas norādīts uz 
iepakojuma. LEDARE spuldzei, samazinot apgaismojuma 
intensitāti, gaisma kļūst siltāka. Viegli radīt mājīgu noskaņu. 

Ja vēlies bezvadu risinājumu apgaismojuma intensitātes 
regulēšanai, izvēlies TRÅDFRI spuldzi no IKEA viedā 
apgaismojuma kolekcijas.  

Regulējama apgaismo-
juma intensitāte

Regulējot gaisma kļūst 
siltāka

Bezvadu apgaismo-
juma intensitātes 

regulēšana

Neregulējama apgais-
mojuma intensitāte

3. Izvēlies atkarībā no lūmeniem, nevis vatiem  
Gaismas plūsmu mēra lūmenos (lm). Gaisma, ko rada 400 lm 
LED spuldze, ir tikpat intensīva kā 35 W kvēlspuldzei, bet LED 
spuldzes elektroenerģijas patēriņš ir tikai 6.3 W. Ielūkojies 
salīdzinošajā tabulā, kas redzama tālāk.

Lielais cokols E27 un mazais cokols E14

LED spuldze Kvēlspuldze
1600 lm 100 W

1000 lm 72 W

950 lm 69 W

806 lm 60 W

600 lm 48 W

400 lm 35 W

370 lm 33 W

300 lm 28 W

200 lm 21 W

100 lm 12 W

80 lm 10 W

Adatu tipa cokols GU10 ar šauru gaismas kūli (36°) 

LED spuldze Kvēlspuldze
600 lm 83 W

400 lm 57 W

Adatu tipa cokols GX53 ar šauru un platu gaismas 
kūli (36°–110°)

LED spuldze Kvēlspuldze
1000 lm 135 W / 72 W

600 lm 83 W / 48 W
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Visas preces. Lielais cokols E27

* 2700 kelvini nozīmē, ka spuldzes radītā gaisma atbilst gaismai, ko dod tradicionālās kvēlspuldzes.  
 Jo lielāks skaitlis, jo vēsāka ir gaisma.

Gaismas plūsma 
(lūmeni)

Gaisma kā šādas jaudas 
kvēlspuldzei (vatos)

Enerģijas patēriņš 
(vatos)

Kalpošanas 
ilgums 

(stundās)
Krāsas temperatūra 

(kelvinos)*

Regulējama 
apgais-
mojuma 

intensitāte

TRÅDFRI LED spuldze 
Apaļa, pienbalta, baltā spektra 
gaisma 
19,99 €
404.867.83  

1055 75 W 9,5 W 25 000
2200 (silts mirdzums) 

2700 (silti balts) 
4000 (vēsi balts)

Jā, bezvadu 
vadība

TRÅDFRI LED spuldze 
Apaļa, caurspīdīga, baltā spektra 
gaisma
19,99 €
304.867.88  

806 60 W 8 W 25 000
2200 (silts mirdzums) 

2700 (silti balts) 
4000 (vēsi balts)

Jā, bezvadu 
vadība

TRÅDFRI LED spuldze
Apaļa, pienbalta, silti balta 
gaisma
7,99 €
904.087.97

806 60 W 8,9 W 25 000 2700 (silti balts) Jā, bezvadu 
vadība

TRÅDFRI LED spuldze 
Apaļa, pienbalta, krāsu un baltās 
gaismas spektrs 
19,99 €
704.391.58

806 60 W 8,9 W 25 000

2200 (silts mirdzums)
2700 (silti balts)
4000 (vēsi balts) 

un dažādas krāsas

Jā, bezvadu 
vadība

LUNNOM LED spuldze 
Apaļa, caurspīdīga, 125 mm 
7,99 €
203.545.66

600 48 W 5,5 W 15 000 2200 (silts mirdzums) Nē

LUNNOM LED spuldze
Apaļa, caurspīdīga, 95 mm
2,49 €
104.164.71

100 12 W 0,9 W 15 000 2200 (silts mirdzums) Nē

LUNNOM LED spuldze
Lāses forma, caurspīdīga
3,99 €
204.534.77

100 12 W 0,9 W 15 000 2200 (silts mirdzums) Nē

LUNNOM LED spuldze
Apaļa svītrains/brūni caurspīdīgs 
stikls
9,99 €

120 10 W 1,5 W 15 000 2000 Nē

405.134.56
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Visas preces. Lielais cokols E27

* 2700 kelvini nozīmē, ka spuldzes radītā gaisma atbilst gaismai, ko dod tradicionālās kvēlspuldzes.  
 Jo lielāks skaitlis, jo vēsāka ir gaisma.

Gaismas plūsma 
(lūmeni)

Gaisma kā šādas jaudas 
kvēlspuldzei (vatos)

Enerģijas patēriņš 
(vados)

Kalpošanas 
ilgums 

(stundās)
Krāsas temperatūra 

(kelvinos)*

Regulējama 
apgais-
mojuma 

intensitāte

ROLLSBO LED spuldze
Apaļa pelēks stikls, 200
19,99 €
205.134.95 100 25 W 4 W 15 000 1800 

(sveču gaisma) Jā

ROLLSBO LED spuldze
Apaļa, caurspīdīga, pelēki 
tonēta, 125
12,99 €
205.134.81

140 21 W 4,2 W 15 000 1800 (sveču gaisma) Jā

LEDARE LED spuldze  
Apaļa, pienbalta, 95 
6,99 €
904.968.94

1055 75 W 7,8 W 25 000 2700 
(silti balts) Jā
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Visas preces. Lielais cokols E27

* 2700 kelvini nozīmē, ka spuldzes radītā gaisma atbilst gaismai, ko dod tradicionālās kvēlspuldzes.  
 Jo lielāks skaitlis, jo vēsāka ir gaisma.

Gaismas plūsma 
(lūmeni)

Gaisma kā šādas jaudas 
kvēlspuldzei (vatos)

Enerģijas patēriņš
(vatos)

Kalpošanas 
ilgums 

(stundās)
Krāsas temperatūra 

(kelvinos)*

Regulējama 
apgais-
mojuma 

intensitāte

LEDARE LED spuldze  
Apaļa, pienbalta 
3,99 €
204.986.40

806 60 W 5,9 W 25 000 2700 
(silti balts) Jā

RYET LED spuldze  
Apaļa, skaidra. 
4,99 €
004.986.60

470 40 W 2,9 W 15 000 2700 
(silti balts) Nē

RYET LED spuldze  
Apaļa, pienbalta 
0,99 €
304.985.69

470 40 W 3,4 W 15 000 2700  
(silti balts) Nē
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Visas preces. Mazais cokols E14

* 2700 kelvini nozīmē, ka spuldzes radītā gaisma atbilst gaismai, ko dod tradicionālās kvēlspuldzes.  
 Jo lielāks skaitlis, jo vēsāka ir gaisma.

Gaismas plūsma 
(lūmeni)

Gaisma kā šādas jaudas 
kvēlspuldzei (vatos)

Enerģijas patēriņš
(vatos)

Kalpošanas 
ilgums 

(stundās)
Krāsas temperatūra 

(kelvinos)*

Regulējama 
apgais-
mojuma 

intensitāte

TRÅDFRI LED spuldze 
Apaļa, pienbalta, baltā spektra 
gaisma  
11,99 €
504.867.87

470 40 W 4,7 W 25 000
2200 (silts mirdzums) 

2700 (silti balts) 
4000 (vēsi balts)

Jā, bezvadu 
vadība

TRÅDFRI LED spuldze 
Sveces forma, pienbalta, silti 
balta gaisma 
11,99 €
204.867.84

470 40 W 4,7 W 25 000 2700 (silti balts) Jā, bezvadu 
vadība

ROLLSBO LED spuldze
Sveces forma, caurspīdīga, brūna
3,99 €
704.082.46

200 21 W 2,3 W 15 000 2200 (silts mirdzums) Jā

LEDARE LED spuldze 
Sveces forma, pienbalta 
3,49 €
004.987.35

470 40 W 4 W 25 000 2700 (silti balts) Jā

LEDARE LED spuldze 
Reflektora spuldze, R50 36° 
3,49 €
503.658.27

400 57 W 5,3 W 25 000 2700 (silti balts) Jā

RYET LED spuldze 
Apaļa, pienbalta, 2 gab. 
3,49 €
904.987.07

470 40 W 3,4 W 15 000 2700 (silti balts) Nē

RYET LED spuldze  
Apaļa, pienbalta, 2 gab. 
2,99 €
804.487.22

250 25 W 1,8 W 15 000 2700 (silti balts) Nē

RYET LED spuldze 
Sveces forma, pienbalta, 2 gab. 
3,49 €
304.987.48

250 25 W 1,8 W 15 000 2700 (silti balts) Nē

RYET LED spuldze
Sveces forma, caurspīdīga
2,49 €
604.987.61

250 25 W 1,8 W 15 000 2700 (silti balts) Nē

RYET LED spuldze
Noskaņas apgaismojumam, 
caurspīdīga
1,99 €
104.163.91

80 10 W 0,8 W 15 000 2700 (silti balts) Nē



Visas preces. Adatu tipa cokols

* 2700 kelvini nozīmē, ka spuldzes radītā gaisma atbilst gaismai, ko dod tradicionālās kvēlspuldzes.  
 Jo lielāks skaitlis, jo vēsāka ir gaisma.

Gaismas plūsma 
(lūmeni)

Gaisma kā šādas jaudas 
kvēlspuldzei (vatos)

Enerģijas patēriņš
(vatos)

Kalpošanas 
ilgums 

(stundās)
Krāsas temperatūra 

(kelvinos)*

Regulējama 
apgais-
mojuma 

intensitāte

TRÅDFRI LED spuldze
GU10 36° silti balts
7,99 €
604.200.41

400 57 W 5 W 25 000 2700 (silti balts) Jā, bezvadu 
vadība

LEDARE LED spuldze 
GX53 36°/110° 
6,99 €
003.650.85

1000 135 W / 72 W 11 W 25 000 2700 (silti balts) Jā, bezvadu 
vadība

LEDARE LED spuldze  
GX53 36°/110° 
4,99 €
203.650.94

600 83 W / 48 W 7 W 25 000 2700 (silti balts) Jā

LEDARE LED spuldze  
GU10 36° 
3,99 € 
703.632.38

600 83 W 7,5 W 25 000 2700 (silti balts) Jā

LEDARE LED spuldze  
GU10 36° 
3,49 €
904.987.74

345 50 W  3 W 25 000 2700 (silti balts) Jā

RYET LED spuldze  
GU10 36°, 3 gab. 
2,99 €
104.987.87

230 35 W 2 W 15 000 2700 (silti balts) Nē

TRÅDFRI LED spuldze
GU10, krāsais un balts krāsu 
spektrs
14,99 €
804.392.28

345 50 W 4,6 W 25 000 2200 2700 4000 
+dažādas

Jā, bezvadu 
vadība

TRÅDFRI LED spuldze
GU10, baltās krāsas spektrs
9,99 €
604.200.41

400 57 W 5 W 25 000 2200 2700 4000 Jā, bezvadu 
vadība
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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.

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.


