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

Daudz iespēju un kombināciju 
Daudzveidīgās HAVSTA kolekcijas masīvkoka mēbeles var izmantot 
dažādu izmēru kombinācijām un izveidot mēbeles, kas ir piemērotas 
tavai istabai un gaumei.

Viss, kas nepieciešams
Aiz stikla durvīm un plauktos liec lietas, ar kurām lepojies, bet pārējo 
sakārto skapīšos. Pievieno TV galdiņu, kam ir vieta vadu paslēpšanai un 
vienu vai divus kafijas galdiņus. 

Maini, kā vēlies  
Izvēlies atsevišķas mēbeles vai kādu no daudzajām kombinācijām. Ja 
ģimene vai suvenīru kolekcija paplašinās, vēlāk vari pievienot moduļus 
un visu pārkārtot, kā vien nepieciešams.

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

KOPŠANA
Koka virsmas: tīrīt ar saudzīgā 
tīrīšanas līdzeklī samitrinātu 
drānu. Noslaucīt ar tīru drānu.

Stikla virsmas: tīrīt ar ūdenī vai 
stikla tīrīšanas līdzeklī samitrinātu 
drānu. Noslaucīt ar tīru drānu.

NODERĪGA 
INFORMĀCIJA
Stikls jālieto saudzīgi. Ja virsmai 
ir bojāta mala vai saskrāpēta 
virsma, atsevišķos gadījumos tā 
var ieplaisāt.

Jebkuru moduli, kas paredzēts 
novietošanai uz cita, var lietot 
atsevišķi, papildinot ar atbilstošu 
cokolu, ko var iegādāties 
atsevišķi, vai arī likt uz 47 cm dziļa 
skapīša, lai izveidotu vertikālu 
kombināciju.  
 
Mēbeļu montāža jāveic diviem 
cilvēkiem.

DROŠĪBA
Lai mēbeles neapgāztos, 
tās jāpiestiprina pie sienas, 
izmantojot komplektā iekļautos 
stiprinājumus. Tā kā sienu 
materiāli ir atšķirīgi, skrūves un 
dībeļi nav iekļauti komplektācijā. 
Lai uzzinātu, kādas skrūves 
un dībeļi nepieciešami, jautā 
specializētā veikalā. Nepareizi 
piestiprinātas mēbeles var 
radīt ievainojumu un bojājumu 
risku, tāpēc tās jāpiestiprina 
speciālistam. 

Lai vertikālas kombinācijas 
neapgāztos, 35 dziļi moduļi 
vienmēr jāliek uz 47 cm dziļiem 
skapīšiem. 

Drošībai HAVSTA mēbeles 
nedrīkst lietot kā sienas plauktus 
vai skapīšus.

HAVSTA
mēbeles mantu glabāšanai
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TV galdiņš

HAVSTA
TV galdiņš ar cokolu

Baltā krāsā:  €219

160 cm
47 cm
62 cm
50 kg
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PRECES IZMĒRI

IEPAKOJUMS

B
U

-F
F

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts 
uz iepakojuma

KASTES

Platums
Dziļums
Augstums
Maks. slodze

HAVSTA TV galdiņš ar cokolu, 160x47x62 cm. Priedes 
masīvkoks ar kvalitatīvi veidotām detaļām un slīpētu 
virsmu ir pamatīgs, ilgmūžīgs un elegants, turklāt laika 
gaitā nezaudē skaistumu.

Pelēkā krāsā 004.803.68 225 €

Baltā krāsā 404.803.71 225 €

Galdiņi

HAVSTA galdiņu komplekts, 50x50 cm, augstums: 48 cm 
un 42x42 cm, augstums: 41 cm. Masīvkoks. Ar plauktu.

Tumši brūnā krāsā 604.041.97 129 €
Pelēkā krāsā 504.142.10 129 €
Baltā krāsā 604.042.01 129 €

HAVSTA kafijas galdiņš, 75×60 cm, augstums: 48 cm. 
Masīvkoks, ar plauktu.

Tumši brūnā krāsā 204.042.03   129 €
Pelēkā krāsā 304.142.06 129 €
Baltā krāsā 704.042.05  129 €

Izmērs: platums × augstums × dziļums. HAVSTA mēbeles ir jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļautajiem stiprinājumiem. Rokturi un eņģes ir iekļauti komplektā. 

HAVSTA skapītis ar cokolu, 81×134×37 cm.
Maksimālā slodze/plaukts: 23 kg. Masīvkoks. 3 regulējami 
plaukti, durvis ar amortizatoru. Šī mēbele jāpiestiprina pie 
sienas ar komplektā iekļauto stiprinājumu.

Pelēkā krāsā 592.750.97 180 €

Baltā krāsā 592.751.01 180 €

HAVSTA plaukts ar cokolu, 81×134×37 cm. Maksimālā 
slodze/plaukts: 26 kg. Masīvkoks. 2 regulējami plaukti, 1 
plaukts. Šī mēbele jāpiestiprina pie sienas ar komplektā 
iekļauto stiprinājumu.

Pelēkā krāsā 492.750.88 140 €

Baltā krāsā 892.750.91 140 €

HAVSTA plaukts ar cokolu, 61×212×37 cm. Maksimālā 
slodze/plaukts: 20 kg. Masīvkoks. 4 regulējami plaukti, 1 
plaukts stabilitātei. Šī mēbele jāpiestiprina pie sienas ar 
komplektā iekļauto stiprinājumu.

Pelēkā krāsā 404.151.92 160 €
Baltā krāsā 003.886.33 160 €

37 cm dziļi moduļi
HAVSTA skapītis ar cokolu un stikla durvīm, 
81×134×37 cm. Maksimālā slodze/plaukts: 23 kg. 
Masīvkoks/rūdītais stikls. 3 plaukti, durvis ar amortizatoru. 
Šī mēbele jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļauto 
stiprinājumu.

Pelēkā krāsā 292.751.07 190 €

Baltā krāsā 692.751.10 190 €

HAVSTA skapītis ar cokolu un stikla durvīm, 120×134×37 
cm, bīdāmās durvis. Maksimālā slodze/plaukts: 32 kg. 
Masīvkoks/rūdītais stikls. 3 plaukti, durvis ar amortizatoru. 
Šī mēbele jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļauto 
stiprinājumu.

Pelēkā krāsā 392.751.16 280 €

Baltā krāsā 792.751.19 280 €

ATSEVIŠĶAS MĒBELES

 

47 cm dziļi moduļi
HAVSTA skapītis ar cokolu, 81×89×47 cm.
Maksimālā slodze/plaukts: 31 kg. Masīvkoks. Regulējams 
plaukts, durvis ar amortizatoru. Šī mēbele jāpiestiprina pie 
sienas ar komplektā iekļauto stiprinājumu.

Pelēkā krāsā 504.151.96 150 €
Baltā krāsā 103.886.23 150 €

HAVSTA skapītis ar cokolu, 121×89×47 cm, bīdāmās 
durvis. Maksimālā slodze/plaukts: 45 kg. Masīvkoks. 
1 regulējams plaukts, durvis ar amortizatoru. Šī 
mēbele jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļauto 
stiprinājumu.

Pelēkā krāsā 304.151.97 210 €

Baltā krāsā 703.886.20 210 €
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HAVSTA plauktu kombinācija ar stikla durvīm.
Izmērs: P243×A134×Dz37 cm 

Pieejamās krāsas:
Pelēkā krāsā 792.660.30 510 €

Baltā krāsā 792.659.74 510 €

Šajā kombinācijā iekļautās preces:
HAVSTA plaukts, 81×123×35 cm 1 gab.
HAVSTA skapītis, 81×123×35 cm 1 gab.
HAVSTA skapītis ar stikla durvīm, 81×123×35 cm 1 gab.
HAVSTA cokols, 81×12×37 cm 3 gab.

KOMBINĀCIJAS

                

HAVSTA plauktu kombinācija.
Izmērs: P162×A134×Dz37 cm

Pieejamās krāsas:
Pelēkā krāsā 592.659.08 320 €

Baltā krāsā 892.658.36 320 €

Šajā kombinācijā iekļautās preces:
HAVSTA plaukts, 81×123×35 cm 1 gab.
HAVSTA skapītis, 81×123×35 cm 1 gab.
HAVSTA cokols, 81×12×37 cm 2 gab.

                  

HAVSTA plauktu kombinācija ar stikla durvīm.
Izmērs: P162×A134×Dz37 cm

Pieejamās krāsas:
Pelēkā krāsā 292.660.56 370 €

Baltā krāsā 692.660.59 370 €

Šajā kombinācijā iekļautās preces:
HAVSTA skapītis, 81×123×35 cm 1 gab.
HAVSTA skapītis ar stikla durvīm, 81×123×35 cm 1 gab.
HAVSTA cokols, 81×12×37 cm 2 gab.

                                         

HAVSTA plauktu kombinācija ar stikla durvīm.
Izmērs: P162×A134×Dz37 cm

Pieejamās krāsas:
Pelēkā krāsā 292.659.62 380 €

Baltā krāsā 792.659.45 380 €

Šajā kombinācijā iekļautās preces:
HAVSTA skapītis ar stikla durvīm, 81×123×35 cm 2 gab.
HAVSTA cokols, 81×12×37 cm 2 gab.

Izmērs: platums × augstums × dziļums. HAVSTA mēbeles ir jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļautajiem stiprinājumiem. Rokturi un eņģes ir iekļauti komplektā. Stiprinājumi 
vertikālas kombinācijas veidošanai iekļauti komplektā. Mēbeļu novietošanai blakus stiprinājumi nav nepieciešami. 



KOMBINĀCIJAS
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HAVSTA plauktu kombinācija ar stikla bīdāmajām durvīm. Izmērs: 
P283×A134×Dz37 cm

Pieejamās krāsas:
Pelēkā krāsā 192.660.66 560 €

Baltā krāsā 192.660.33 560 €

Šajā kombinācijā iekļautās preces:
HAVSTA plaukts, 81×123×35 cm 2 gab.
HAVSTA skapītis ar stikla durvīm, 121×123×35 cm 1 gab.
HAVSTA cokols, 81×12×37 cm 2 gab.
HAVSTA cokols, 121×12×37 cm 1 gab.

                          

HAVSTA plauktu kombinācija.
Izmērs: P81×A212×Dz47 cm

Pieejamās krāsas:
Pelēkā krāsā 092.659.96 270 €

Baltā krāsā 492.659.99 270 €

Šajā kombinācijā iekļautās preces:
HAVSTA plaukts, 81×123×35 cm 1 gab.
HAVSTA skapītis ar cokolu, 81×89×47 cm 1 gab.

4

                            

HAVSTA plauktu kombinācija.
Izmērs: P81×A212×Dz47 cm

Pieejamās krāsas:
Pelēkā krāsā 992.659.87 310 €

Baltā krāsā 392.659.90 310 €

Šajā kombinācijā iekļautās preces:
HAVSTA skapītis, 81×123×35 cm 1 gab.
HAVSTA skapītis ar cokolu, 81×89×47 cm 1 gab.

                            

HAVSTA plauktu kombinācija ar stikla durvīm.
Izmērs: P81×A212×Dz47 cm

Pieejamās krāsas:
Pelēkā krāsā 892.659.78 320 €

Baltā krāsā 292.659.81 320 €

Šajā kombinācijā iekļautās preces:
HAVSTA skapītis ar stikla durvīm, 81×123×35 cm 1 gab.
HAVSTA skapītis ar cokolu, 81×89×47 cm 1 gab.

Izmērs: platums × augstums × dziļums. HAVSTA mēbeles ir jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļautajiem stiprinājumiem. Rokturi un eņģes ir iekļauti komplektā. Stiprinājumi 
vertikālas kombinācijas veidošanai iekļauti komplektā. Mēbeļu novietošanai blakus stiprinājumi nav nepieciešami.  
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HAVSTA plauktu kombinācija ar stikla bīdāmajām durvīm. 
Izmērs: P121xA212xDz47 cm

Pieejamās krāsas:
Pelēkā krāsā 392.659.14 465 €

Baltā krāsā 692.659.17 465 €

Šajā kombinācijā iekļautās preces:
HAVSTA skapītis ar stikla durvīm, 121×123×35 cm 1 gab.
HAVSTA skapītis ar cokolu, 121×89×47 cm 1 gab.

        

HAVSTA plauktu kombinācija ar stikla durvīm.
Izmērs: P203×A212×Dz47 cm

Pieejamās krāsas:
Pelēkā krāsā 492.659.23 640 €

Baltā krāsā 792.659.26 640 €

Šajā kombinācijā iekļautās preces:
HAVSTA plaukts ar cokolu, 61×212×37 cm 2 gab.
HAVSTA skapītis ar stikla durvīm, 81×123×35 cm 1 gab.
HAVSTA skapītis ar cokolu, 81×89×47 cm 1 gab.

KOMBINĀCIJAS

                    

HAVSTA plauktu kombinācija.
Izmērs: P142xA212xDz47 cm

Pieejamās krāsas:
Pelēkā krāsā 992.751.37 470 €

Baltā krāsā 792.751.38 470 €

Šajā kombinācijā iekļautās preces:
HAVSTA skapītis, 81×123×35 cm 1 gab.
HAVSTA skapītis ar cokolu, 81×89×47 cm 1 gab.
HAVSTA plaukts ar cokolu, 61×212×37 cm 1 gab.

Izmērs: platums × augstums × dziļums. HAVSTA mēbeles ir jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļautajiem stiprinājumiem. Rokturi un eņģes ir iekļauti komplektā. Stiprinājumi 
vertikālas kombinācijas veidošanai iekļauti komplektā. Mēbeļu novietošanai blakus stiprinājumi nav nepieciešami.  
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KOMBINĀCIJAS

    

HAVSTA plauktu kombinācija ar stikla bīdāmajām durvīm. 
Izmērs: P243xA212xDz47 cm
Šī kombinācija: 

Pieejamās krāsas:
Pelēkā krāsā 892.752.32 785 €

Baltā krāsā 192.752.35 785 €

Šajā kombinācijā iekļautās preces:
HAVSTA plaukts ar cokolu, 61×212×37 cm 2 gab.
HAVSTA skapītis ar stikla durvīm, 121×123×35 cm 1 gab.
HAVSTA skapītis ar cokolu, 121×89×47 cm 1 gab.

    

HAVSTA plauktu kombinācija ar stikla durvīm.
Izmērs: P243×A212×Dz47 cm 

Pieejamās krāsas:
Pelēkā krāsā 992.659.68 960 €

Baltā krāsā 392.659.71 960 €

Šajā kombinācijā iekļautās preces:
HAVSTA skapītis ar stikla durvīm, 81×123×35 cm 3 gab.
HAVSTA skapītis ar cokolu, 81×89×47 cm 3 gab.

    

HAVSTA plauktu kombinācija ar stikla bīdāmajām durvīm. 
Izmērs: P242×A212×Dz47 cm 

Pieejamās krāsas:
Pelēkā krāsā 192.659.05 930 €

Baltā krāsā 492.658.95 930 €

Šajā kombinācijā iekļautās preces:
HAVSTA skapītis ar stikla durvīm, 121×123×35 cm 2 gab.
HAVSTA skapītis ar cokolu, 121×89×47 cm 2 gab.

Izmērs: platums × augstums × dziļums. HAVSTA mēbeles ir jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļautajiem stiprinājumiem. Rokturi un eņģes ir iekļauti komplektā. Stiprinājumi 
vertikālas kombinācijas veidošanai iekļauti komplektā. Mēbeļu novietošanai blakus stiprinājumi nav nepieciešami. 



7

KĀ IZVEIDOT VERTIKĀLU KOMBINĀCIJU?

81×89×47

+

+

=

=

81×123×35

121×89×47

Vēlies izveidot brīvi stāvošu mēbeli no moduļa, kas paredzēts 
likšanai uz skapīša? To var izdarīt, pievienojot atbilstoša izmēra cokolu 
(var iegādāties atsevišķi).

Vai labprātāk gribētu citādu kombināciju?
No HAVSTA kolekcijas mēbelēm var izveidot tādu kombināciju, kā 
vēlies, vai papildināt kādu no gatavajām kombinācijām, pieliekot vai 
noņemot atsevišķas mēbeles. Lai izveidotu savu vertikālo kombināciju, 
apskati tālāk redzamās norādes.

81 cm plata kombinācija
 
1. Izvēlies 47 cm dziļu skapīti.
2. Kombinē ar kādu no 3 dažādajiem, 35 cm dziļajiem moduļiem. 

121 cm plata kombinācija
 
1. Izvēlies 47 cm dziļu skapīti ar bīdāmajām durvīm. 
2. Kombinē ar 35 cm dziļu moduli ar bīdāmajām durvīm.

+

+

=

=

81×12×37

121×12×37

81×123×35

121×123×35

121×123×35
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VERTIKĀLA KOMBINĀCIJA

35 cm dziļi moduļi novietošanai uz skapīša

HAVSTA skapītis ar stikla durvīm, 81×123×35 cm. 
Maksimālā slodze/plaukts: 23 kg. Maksimālā slodze/
plaukts: 23 kg. Masīvkoks/rūdītais stikls. 3 plaukti, durvis 
ar amortizatoru. Šī mēbele jāpiestiprina pie sienas ar 
komplektā iekļauto stiprinājumu.

Pelēkā krāsā 104.151.98 170 €

Baltā krāsā 303.886.36 170 €

HAVSTA skapītis, 81×123×35 cm.  
Maksimālā slodze/plaukts: 23 kg. Masīvkoks. 3 regulējami 
plaukti, durvis ar amortizatoru. Šī mēbele jāpiestiprina pie 
sienas ar komplektā iekļauto stiprinājumu.

Pelēkā krāsā 704.151.95 160 €
Balta krāsā 603.891.92 160 €

HAVSTA plaukts, 81×123×35 cm. 
Maksimālā slodze/plaukts: 26 kg. Masīvkoks. 2 regulējami 
plaukti, 1 plaukts. Šī mēbele jāpiestiprina pie sienas ar 
komplektā iekļauto stiprinājumu.

Pelēkā krāsā 204.151.93 120 €

Baltā krāsā 703.886.39 120 €

Cokoli

HAVSTA cokols, 81×12×37 cm.
Masīvkoks.

Pelēkā krāsā 704.152.04 20 €
Baltā krāsā 103.886.61 20 €

HAVSTA cokols, 121×12×37 cm.
Masīvkoks.

Pelēkā krāsā 904.151.99 25 €

Baltā krāsā 503.886.64 25 €

HAVSTA skapītis ar stikla durvīm, 121×123×35 cm,
bīdāmās durvis. Maksimālā slodze/plaukts: 32 kg. 
Masīvkoks/rūdītais stikls. 3 plaukti, durvis ar amortizatoru. 
Šī mēbele jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļauto 
stiprinājumu.

Pelēkā krāsā 004.151.94 255 €
Baltā krāsā 803.771.74 255 €

Izmērs: platums × augstums × dziļums. HAVSTA mēbeles ir jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļautajiem stiprinājumiem. Rokturi un eņģes ir iekļauti komplektā. Stiprinājumi 
vertikālas kombinācijas veidošanai iekļauti komplektā. Mēbeļu novietošanai blakus stiprinājumi nav nepieciešami. 
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KASTES UN GROZI

TJOG
Kaste ar vāku

Tumši pelēkā krāsā: € 3,99

36 cm
25 cm
15 cm
35 cm
25 cm
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Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts 
uz iepakojuma

Garums
Platums
Augstums
Gar bez roktura
Platums, iesk r

TJOG
Dokumentu turētājs 2 gab.

Tumši pelēkā krāsā: €2 gab. 3,99

10 cm
26 cm
30 cm
2 gab.
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Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts 
uz iepakojuma

Platums
Dziļums
Augstums
Daudz

TJOG kaste ar vāku, tumši pelēkā krāsā

25x36x15 cm 404.776.65 4,99 €
31x32x30 cm 204.776.71 6,99 €

TJOG dokumentu turētājs, tumši pelēkā krāsā 2 gab.

10x26x30 cm 904.776.58  6,99 €

KVARNVIK
Kaste ar vāku

Smilškrāsā:  €6,99

25 cm
18 cm
15 cm
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Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts 
uz iepakojuma

Garums
Platums
Augstums

KVARNVIK
Kaste, 3 gab.

Smilškrāsā: € 14,99
604.594.77!_
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Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts 
uz iepakojuma

BLÄDDRARE
Kaste ar vāku

Pelēkā krāsā/rakstains:  €7,99

25 cm
35 cm
15 cm
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Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts 
uz iepakojuma

Platums
Dziļums
Augstums

KVARNVIK kaste ar vāku, smilškrāsā

18x25x15 cm 504.668.69 7,99 €

25x35x20 cm 204.594.79 9,99 €

KVARNVIK kaste, 3 gab.

Smilškrāsā 604.594.77 16,99 €

BLÄDDRARE kaste ar vāku, pelēkā krāsā/rakstains

25x35x15 cm 804.743.92 9,99 €

BAXNA
Organizators

Pelēkā krāsā/baltā krāsā:  €3,99

34 cm
26 cm
10 cm

204.743.66 !7
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Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts 
uz iepakojuma

Platums
Dziļums
Augstums

BAXNA organizators, pelēkā krāsā/baltā krāsā

34x26x10 cm 204.743.66 4,99 €

34x26x18 cm 004.862.90 5,99 €

23.03.2022.



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.

Uzzini vairāk IKEA.lv.


