
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.

Labs, funkcionāls apgaismojums
Funkcionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu 
apgaismojumu virs darba virsmas gatavot ēdienu un darīt citus virtuves darbus 
ir vieglāk, ērtāk, drošāk un aizraujošāk. Iebūvētās lampas, skapīšu un atvilktņu 
apgaismojums ne tikai palīdz ātrāk atrast meklēto, bet vienlaikus ir dekoratīvs akcents 
virtuvē.

Parasto vai savienoto viedo IKEA apgaismojumu?
IKEA piedāvā četras iebūvējamā virtuves apgaismojuma kolekcijas: MITTLED, 
STRÖMLINJE, SLAGSIDA un SKYDRAG. MITTLED kolekcijā ietilpst trīs veidu lampas: 
darba virsmas apgaismojums, atvilktņu apgaismojums un akcentējošās lampas. 
STRÖMLINJE raksturo askētisks, plakans dizains un viegla uzstādīšana. SLAGSIDA 
lampas ir paredzētas KNOXHULT virtuves iekārtai, bet SKYDRAG – ENHET virtuves 
iekārtai. Savukārt ar TRÅDFRI gaismas spilgtuma bezvadu regulatoru var pēc 
vajadzības mainīt noskaņu telpā. Pievienojot TRÅDFRI vārteju un izmantojot citus 
viedos gaismekļus, virtuves apgaismojumu var regulēt ar IKEA Home smart lietotni.

Ceļvedis pircējiem

Iebūvējamais virtuves 
apgaismojums
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Plāno jaunu virtuves iekārtojumu vai vēlies uzlabot esošo?

Ikvienā virtuvē noderēs labs, funkcionāls apgaismojums. Tieši 
tādēļ apgaismojumu vēlams plānot vienlaikus ar virtuves 
mēbeļu iegādi. Tas atvieglo montāžu un ietaupa milzum daudz 
laika un pūļu. Kā rīkoties, ja vēlies uzlabot apgaismojumu 
esošajā virtuvē? IKEA ir risinājumi arī šādai situācijai. Atceries, 
ka katra virtuve ir citādāka un plāno to atbilstoši savām 
vajadzībām.

Vispirms izdomā, kurās vietās virtuvē vēlies apgaismojumu. Pēc 
tam izlem, kāds apgaismojums vislabāk piestāv tavai virtuvei. 
Vispirms izvēlies darba virsmas apgaismojumu, pēc tam – 
lampas, skapīšu un atvilktņu apgaismojums.
Izpēti mūsu piedāvājumu.

Kā plānot

Darba virsmas apgaismojums Akcentējošās lampas un skapīšu 
apgaismojums

Atvilktņu apgaismojums

IKEA piedāvā 4 iebūvējamā 
apgaismojuma kolekcijas: MITTLED, 
STRÖMLINJE, SLAGSIDA un SKYDRAG. 
Visi šo kolekciju gaismas ķermeņi 
ir funkcionāli, palīdz veidot īpašu 
noskaņu telpā, un to gaismas 
intensitāte ir regulējama. LED 
spuldzes patērē pat par 85 % mazāk 
elektroenerģijas un darbojas līdz 
pat 20 reizēm ilgāk par parastajām 
kvēlspuldzēm.

Dekoratīvās un funkcionālās 
iebūvējamās lampas labi izskatās 
sienas skapīšos ar stikla durvīm. Tās 
palīdz labāk pārskatīt skapīša saturu 
un vienlaikus nodrošina papildu 
apgaismojumu virtuvē.

Izvēlies skapīšu apgaismojumu no 
plašā tradicionālo un moderno lampu 
klāsta. 

MITTLED atvilktņu apgaismojums 
ieslēdzas un izslēdzas, atvilktnes 
attaisot un aiztaisot. Ērti un praktiski!

Kolekcijas: MITTLED, STRÖMLINJE, 
SLAGSIDA un SKYDRAG.

Kolekcijas: MITTLED, URSHULT, 
LINDSHULT.

Kolekcijas: MITTLED.
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Montāža
MITTLED darba virsmas apgaismojumu ir viegli pielikt, un to 
var izdarīt bez profesionālu meistaru palīdzības. Šajā sadaļā 
apkopotas visas nepieciešamās daļas un piederumi.

• Vispirms izvēlies vajadzīgo skaitu MITTLED apgaismojuma 
slokšņu.

• Pieliec pareizo TRÅDFRI LED barošanas bloku: 10 W vai 30 W. 
Par barošanas blokiem vairāk var uzzināt 10. lpp.

• Ar VÅGDAL savienojuma vadu savieno MITTLED darba virsmas 
apgaismojumu un TRÅDFRI LED barošanas bloku.

• Pievieno TRÅDFRI vārteju, lai savienotās lampas varētu 
regulēt ar IKEA Home smart lietotni. 

• Izmantojot nepārtrauktā savienojuma vadu, var savienot līdz 
pat 10 TRÅDFRI LED barošanas blokiem.

• Pievieno FÖRNIMMA strāvas padeves kabeli. To pieslēdz 
strāvas avotam, un tas ir nepieciešams, lai, izmantojot 
TRÅDFRI barošanas bloku, lampas varētu regulēt ar bezvadu 
vadību.

• Lai regulētu gaismas spilgtumu, pievieno TRÅDFRI bezvadu 
dimmeru. To lieto kopā ar TRÅDFRI barošanas bloku/-iem. 
Šādā komplektācijā visām lampām gaismas spilgtums 
mainīsies vienlaikus.

• Ja vēlies, pilnīgai pieredzei papildini savu sistēmu ar citiem 
piederumiem, piemēram, ar MITTLED akcentējošajām 
lampām vai MITTLED atvilktnes apgaismojumu.

MITTLED darba virsmas apgaismojums

Kombinācija

Pamata detaļas

MITTLED LED darba virsmas 
apgaismojums
Garums: 20, 30, 40, 60 un 80 cm.
Krāsa: balta un alumīnija.

TRÅDFRI LED barošanas bloks
Jauda: 10 W/30 W.

VÅGDAL savienojuma vads
Garums: 3,5 m

TRÅDFRI bezvadu dimmers
Krāsa: balta.

FÖRNIMMA strāvas padeves 
kabelis
Garums: 3,5 m

Montāžas piederumi

TRÅDFRI vārteja

Preces nosaukums Daudzums
MITTLED LED darba virsmas apgaismojums, 80 cm (7,5 W) 1 gab.
MITTLED LED darba virsmas apgaismojums, 40 cm (4,0 W) 1 gab.
MITTLED LED darba virsmas apgaismojums, 60 cm (5,5 W) 1 gab.
TRÅDFRI LED barošanas bloks, 30 W 1 gab.
VÅGDAL savienojuma vads 2 gab.
TRÅDFRI bezvadu dimmers 1 gab.
FÖRNIMMA strāvas padeves kabelis 1 gab.

Preču elektrības patēriņš (W) ir norādīts sadaļā “Visas daļas” 11. lpp.
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SKYDRAG darba virsmas apgaismojums

Kombinācija

Pamata detaļas

SKYDRAG LED darba virsmas 
apgaismojums
Garums: 40, 60 un 80 cm.
Krāsa: balta un antracīta krāsā.

TRÅDFRI LED barošanas bloks
Jauda: 10 W/30 W.

FÖRNIMMA strāvas padeves kabelis
Garums: 3,5 m

TRÅDFRI bezvadu dimmers
Krāsa: balta.

Montāžas piederumi

FÖRNIMMA starpsavienojuma vads
Garums: 0,7 m vai 2 m.

TRÅDFRI vārteja

Preces nosaukums Daudzums
SKYDRAG LED darba virsmas apgaismojums, 80 cm (7,7 W) 1 gab.
SKYDRAG LED darba virsmas apgaismojums, 40 cm (3,6 W) 1 gab.
SKYDRAG LED darba virsmas apgaismojums, 60 cm (5,6 W) 1 gab.
TRÅDFRI bezvadu dimmers 1 gab.
TRÅDFRI LED barošanas bloks, 30 W 1 gab.
FÖRNIMMA strāvas padeves kabelis 1 gab.

Preču elektrības patēriņš (W) ir norādīts sadaļā “Visas daļas” 00. lpp.

Montāža 
SKYDRAG darba virsmas apgaismojums ir viegli uzstādīt bez 
meistaru palīdzības. 

• Pirms virtuves iekārtas plānošanas, vispirms, ir jāizdomā, cik 
plati būs virtuves skapīši. Piemēram, 80 cm platiem skapīšiem 
nepieciešama 80 cm gara SKYDRAG apgaismojuma sloksne. 

• Izvēlies vajadzīgo daudzumu SKYDRAG apgaismojuma 
slokšņu.

• Pievieno atbilstošu TRÅDFRI LED barošanas bloku: 10 W vai 
30 W. Par barošanas blokiem vairāk var uzzināt 10. lpp.

• Pievieno TRÅDFRI vārteju, lai savienotās lampas varētu 
regulēt ar IKEA Home smart lietotni.

• Vienā elektroinstalācijā var pieslēgt līdz 10 TRÅDFRI LED 
lampām.

• Pievieno elektrības vadu.

• Pievieno TRÅDFRI bezvadu dimmeru gaismas spilgtuma 
regulēšanai. Savieno tālvadības pulti ar barošanas bloku/-iem, 
lai visas kombinācijas gaismas spilgtumu varētu regulēt 
vienlaikus.



6

Montāža 
• Vispirms izvēlies visas nepieciešamās detaļas.

• Pievieno atbilstošu TRÅDFRI LED barošanas bloku: 10 W vai 
30 W. Par barošanas blokiem vairāk var uzzināt 10. lpp.

• Pievieno TRÅDFRI vadības sistēmu TRÅDFRI savienotajam 
apgaismojumam ar TRÅDFRI aplikācijas palīdzību dažādos 
veidos kombinējot to ar citām TRÅDFRI lampām tavā mājoklī.

• Izmantojot starpsavienojuma vadu, var savienot līdz pat 
10 TRÅDFRI LED vienā elektroinstalācijā.

• Pievieno elektrības vadu. 

• Pievieno TRÅDFRI bezvadu dimmeru gaismas spilgtuma 
regulēšanai. Savieno tālvadības pulti ar barošanas bloku/-iem, 
lai visas kombinācijas gaismas spilgtumu varētu regulēt 
vienlaikus.

Akcentējošās lampas un skapīšu apgaismojums

Pamata detaļas

MITTLED LED akcentējošās lampas vai 
LED skapīšu apgaismojums* 
Apaļās lampas diametrs: 8,3 cm.
Krāsa: balta, alumīnija un melna.

* Var izmantot arī URSHULT un 
LINDSHULT. Izmēri norādīti sadaļā “Visas 
daļas” 10. lpp.

TRÅDFRI LED barošanas bloks
Jauda: 10 W/30 W.

FÖRNIMMA strāvas padeves kabelis 
Garums: 3,5 m.

TRÅDFRI bezvadu dimmers
Krāsa: balta.

Montāžas piederumi

TRÅDFRI vārteja

Preču elektrības patēriņš (W) ir norādīts sadaļā “Visas daļas” 11. lpp.

Kā pieslēgt MITTLED akcentējošo lampu citiem iebūvējamiem gaismekļiem
Ar MITTLED, SKYDRAG un IRSTA:
Jāpievieno TRÅDFRI LED barošanas bloks un strāvas padeves 
kabeli. Izmantojot vairāk nekā vienu barošanas bloku, 
nepieciešams starpsavienojuma vads. 
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Montāža 
• Vispirms izvēlies visas nepieciešamās detaļas.

• Pievieno ANSLUTA LED barošanas bloku ar vadu, 19 W. 

• LED barošanas blokam var pievienot līdz pat 6 vienībām, ja 
kopējā jauda nepārsniedz 19 W.

• Pateicoties kustības sensoram, gaisma ieslēdzas un izslēdzas 
automātiski, atverot un aizverot atvilktni.

Atvilktņu apgaismojums

Pamata detaļas

MITTLED LED apgaismojuma sloksne 
atvilktnēm
Garums: 36, 56 un 76 cm. 
Piemērota 40, 60 vai 80 cm METOD 
atvilktņu skapītim.

ANSLUTA LED barošanas bloks ar vadu 
Jauda: 19 W.

Savienošana

Iegādājies atsevišķu ANSLUTA 19 W LED barošanas bloku, kas 
paredzēts atvilktņu apgaismojumam. Tas atvieglos uzstādīšanu. 
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Kā izvēlēties piemērotāko LED barošanas bloku

1. 10 W, 3 savienojuma kontaktligzdas.

2. 30 W, 9 savienojuma kontaktligzdas.

Ir divu veidu TRÅDFRI LED barošanas bloki. Izvēlies sev 
piemērotāko, atkarībā no tā, cik lampu gatavojies pievienot. 
10 W LED barošanas blokam var pievienot līdz 3 lampām, ja vien 
kopējā jauda nepārsniedz 10 W. 30 W LED barošanas blokam 
var pieslēgt līdz 9 lampām ar maksimālo jaudu 30 W. Vienam 
instalācijas vadam par pievienot līdz 10 barošanas blokiem. 
Mirgojošās spuldzītes norāda, ka ir sasniegta LED barošanas 
bloka maksimālā pieļaujamā jauda. Ja vēlies izmantot vairāk 
nekā vienu LED barošanas bloku, katru no tām

jāsinhronizē ar TRÅDFRI tālvadības pulti vai TRÅDFRI bezvadu 
dimmeru, lai gaismas spilgtumu visā kombinācijā varētu 
regulēt vienlaikus. Izvēlies viedo apgaismojumu savai virtuvei, 
pieslēdzot TRÅDFRI vārteju. Ar to vari regulēt apgaismojumu, 
izmantojot IKEA Home smart lietotni un radot virtuvē vajadzīgo 
noskaņu. Gaismekļus var regulēt arī ar balss atpazīstamības 
programmatūru (piemēram, Amazon Alexa, Apple HomeKit vai 
Google Home) palīdzību.

Ja vēlies virtuves apgaismojumu pieslēgt IKEA Home smart lietotnei
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Visas daļas

* Šajā lampā ir iebūvēta spuldze, kuras energoefektivitātes klase ir no A++ līdz A. Šīs lampas spuldzes nav maināmas. 
Jāpapildina ar TRÅDFRI LED barošanas bloku un FÖRNIMMA strāvas padeves kabeli, ko pārdod atsevišķi.

MITTLED LED darba virsmas apgaismojums. 

20 cm. 2,0 W
Alumīnija krāsā 805.377.66 10 €
Balts 805.284.46 10 €
30 cm. 3,0 W
Alumīnija krāsā 305.283.78 15 €
Balts 905.284.98 15 €
40 cm. 4,0 W
Alumīnija krāsā 605.285.60 20 €
Balts 705.285.69 20 €
60 cm. 5,5 W
Alumīnija krāsā 305.285.71 25 €
Balts 605.285.84 25 €
80 cm. 7,5 W
Alumīnija krāsā 705.285.93 30 €
Balts 705.286.11 30 €

SKYDRAG darba virsmas LED apgaismojuma sloksne, 
40 cm. 3,6 W.

Balta 805.293.75 14 €

Antracīta krāsā 705.292.29 14 €

SKYDRAG darba virsmas LED apgaismojuma sloksne, 
60 cm. 5,6 W.
Balta 105.293.74 15 €
Antracīta krāsā 505.292.30 15 €

SKYDRAG darba virsmas LED apgaismojuma sloksne, 
80 cm. 7,7 W.
Balta 605.293.76 20 €

MITTLED LED akcentējošā lampa, 8,3 cm. 2,2 W.

Balta 304.353.98 10 €

Alumīnija krāsā 105.286.28 10 €

MITTLED LED apgaismojuma sloksne atvilktnēm. Balta.

2,0 W
36 cm 304.635.17 15 €
56 cm 804.635.48 20 €
3 W
76 cm 705.292.10 25 €

YTBERG skapja apgaismojums. 
Balta 005.168.19 9,99 €

YTBERG skapja apgaismojums. Regulējama gaismas 
intensitāte.
Melns 605.278.91 9,99 €

TVÄRDRAG skapja apgaismojums
Melns 605.168.21 19,99 €

Skapja apgaismojums

YTBERG
61

Baltā krāsā :

005.168.19 Salīdzināt ar skaitu, kas
norādīts uz iepakojuma

PRECES IZMĒRI
Vada garums 3.5 m
Augstums 2 cm
Garums 36 cm
Platums 6.8 cm
Gaismas plūsma 120 lm
Jauda 1.5 W

14,99 €
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Skapja apgaismojums

TVÄRDRAG
8

Melnā krāsā :

605.168.21 Salīdzināt ar skaitu, kas
norādīts uz iepakojuma

PRECES IZMĒRI
Vada garums 3.5 m
Augstums 10 cm
Garums 36 cm
Platums 7 cm
Gaismas plūsma 130 lm
Jauda 1.5 W

19,99 €
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Skapja apgaismojums

YTBERG

Melnā krāsā/regulējama gaismas
intensitāte :

605.278.91 Salīdzināt ar skaitu, kas
norādīts uz iepakojuma

PRECES IZMĒRI
Vada garums 3.5 m
Augstums 2 cm
Garums 36 cm
Platums 6.8 cm
Gaismas plūsma 120 lm
Jauda 1.5 W

14,99 €
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TRÅDFRI LED barošanas bloks bezvadu vadībai. Pelēks. 
Var lietot ar TRÅDFRI tālvadības pulti un TRÅDFRI vārteju. 
Izmantojot starpsavienojuma vadu vienā elektroinstalācijā 
var pieslēgt līdz 10 TRÅDFRI LED barošanas blokiem.

10 W 503.561.87 20 €
30 W 603.426.56 30 €

TRÅDFRI bezvadu dimmers. Apgaismojuma intensitāti var 
mainīt ar bezvadu slēdzi, lai gaismu pieskaņotu nodarbei. 
Baterija ietilpst komplektā; kalpošanas ilgums: apmēram 
2 gadi.

Balts 004.684.32 7,99 €

FÖRNIMMA strāvas padeves kabelis, 3,5 m. Ar šo vadu 
elektrotīklam var pieslēgt līdz pat 10 saderīgām lampām. 
Tās var ieslēgt, izslēgt un regulēt visas reizē, izmantojot 
TRÅDFRI bezvadu dimmeru. 

Balts 504.468.81 4 €

FÖRNIMMA starpsavienojuma vads, 0,7 m. Var izmantot 
tiešajam savienojumam starp TRÅDFRI LED barošanas 
blokiem, piemēram, starp diviem sienas skapīšiem, 
izmantojot tikai vienu stāvas vadu.

Balts 903.947.00 3 €

FÖRNIMMA starpsavienojuma vads, 2 m. Var izmantot 
tiešajam savienojumam starp TRÅDFRI LED barošanas 
blokiem, piemēram, starp diviem sienas skapīšiem, 
izmantojot tikai vienu stāvas vadu.

Balts 303.946.99 3 €

VÅGDAL savienojuma vads, 3,5 m. Izmantojot šo vadu,  
MITTLED darba virsmas apgaismojumu var pieslēgt IKEA 
LED barošanas blokam.

Balts 704.636.00 3,99 €

TRÅDFRI vārteja. Ar TRÅDFRI vārteju un lietotni katru 
lampu var regulēt atsevišķi vai izveidot dažādus gaismekļu 
iestatījumus. Var regulēt ar TRÅDFRI lietotni.

Balta 403.378.06 29,99 €

ANSLUTA LED barošanas bloks ar vadu, 19 W. Visus 
pieslēgtos gaismas avotus var ieslēgt un izslēgt ar vienu 
slēdzi.

Balts 804.058.41 15 €

26.08.2022.



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.


