
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

BOAXEL plauktu sistēma ļauj efektīvi izmantot katru brīvo centimetru, 
neatkarīgi no tā, kurā telpā vēlies glabāt savas mantas. Ietilpīga 
mantu glabātava un atjautīgs, lakonisks dizains.

Šo plauktu sistēmu var pielāgot dažādām telpām un dažādām 
glabāšanas vajadzībām, piemēram, drēbju sakārtošanai guļamistabā, 
veļas šķirošanai veļas telpā un virsdrēbju glabāšanai priekšnamā.

BOAXEL ir viegli pārveidot, tāpēc tas labi pielāgotos arī mainīgiem 
dzīves apstākļiem. Ja drēbju skapī jāizbrīvē vieta jaundzimušā mazuļa 
drēbītēm, var pielikt stiepļu grozus. Ja vēlies iekārtot veļas telpu, 
var pārkārtot plauktus un pielikt veļas žāvētāju. BOAXEL piedāvā 
risinājumu visdažādākajām vajadzībām.

BOAXEL
Mantu glabāšanas risinājumi

Kopšana un tīrīšana
Tīrīt ar saudzīgā tīrīšanas
līdzeklī samitrinātu drānu. 
Nosusināt ar tīru, sausu drānu.

Drošība
Dažādiem sienas materiāliem 
paredzēti dažādi stiprinājumi. 
Izmanto sava mājokļa sienām 
piemērotus stiprinājumus (nav 
iekļauti komplektā). Ja neesi 
pārliecināts, kāda materiāla sienas 
ir tavās mājās, kādu slodzi tās spēj 
izturēt un kā droši piestiprināt 
BOAXEL mēbeles pie sienas, 
aicinām sazināties ar vietējiem 
speciālistiem būvniecības jomā.

Noderīga informācija
Šīs mēbeles ir paredzētas 
lietošanai telpās, noslēgtā balkonā 
vai veļas telpā.
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Plauktu sistēma tavā komplektācijā
Piedāvājumā ir plašs BOAXEL gatavokombināciju klāsts, ko 
var iegādāties IKEA veikalā vai interneta veikalā www.IKEA.lv. 
Ja neviena no gatavajām kombinācijām neatbilst tavām 
vajadzībām, vari izveidot tādu, kas ir piemērota tieši tavām 
mantām un ka ir tieši tavā gaumē. Sākumā izpēti gatavās 
kombinācijas mājaslapā, uzzini, kādas ir iespējamās variācijas 
un iedvesmojies. Pēc tam ar mūsu bezmaksas tiešsaistes 
plānotājiem vari izveidot tieši sev piemērotu kombināciju.  
Iesakām sekot šiem 4 soļiem:

1. Pirms sāc plānot jaunu plauktu kombināciju, izpēti telpu, 
kurā jauno mēbeli liksi. Izmēri telpu no grīdas līdz griestiem 
un no vienas sienas līdz otrai un uzzīmē telpas skici. Atzīmē 
elementus, kas var ietekmēt kombinācijas kopējo izmēru, 
piemēram, logus un durvis. Visu rūpīgi izmēri un atvēli 
pietiekamu vietu durvju ērtai atvēršanai un aizvēršanai.

2. Izrēķini, cik montāžas sliedes un plauktu moduļi ir 
nepieciešami tavai kombinācijai. 

3. Izvēlies pārējās plaukta detaļas. Lai izvēlētos pareizās 
detaļas, ieteicams izdomāt, kas plauktos tiks glabāts un kā 
mantām būs vieglāk piekļūt.

4. Izdomā, cik stiepļu grozi un plaukti nepieciešami visām 
mantām. Papildini savu kombināciju ar atbilstošākajām 
kastēm un mantu organizatoriem, kuru piedāvājums ir ļoti 
plašs. 

Izveido savu kombināciju
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Kā aprēķināt individuāli saplānotas plauktu kombinācijas platumu?

Aprēķinot BOAXEL plauktu sistēmas platumu, ir jāņem 
vērā montāžas sliežu izmēri. Montāžas sliedes ir pieejamas 
trīs izmēros: 62,4 cm, 82,4 cm un 182,4 cm, piemēram, 
82,4 + 82,4 + 82,4 = 247,2 cm. Vajadzības gadījumā montāžas 
sliedi var saīsināt vajadzīgajā platumā.

Ja neizmantosi montāžas sliedi, aprēķinā norādi plauktu vai 
citu iekšējo detaļu platumu un katra moduļa galā pieskaiti 1 cm, 
piemēram, 1 + 80 + 80 + 80 + 1 = 242 cm. 

SVARĪGI! 
Plauktu sistēma BOAXEL jāmontē 
atbilstoši montāžas instrukcijai, lai 
nodrošinātu pareizo attālumu starp 
urbuma vietām. 

Iekšējo detaļu platums
Visas iekšējās detaļas pieejamas divos platumos: 60 cm un 
80 cm. (Vairāk uzzināsi iekšējo detaļu sadaļā). 

Maināma garuma drēbju stangu un plauktu platums ir 
20–30 cm.

Padoms!
Izmantojot montāžas sliedi, pirms 
sistēmas piestiprināšanas pie 
sienas, noliec vienu iekšējo detaļu, 
piemēram, plauktu, sistēmas 
augšpusē un apakšā. Tā varēsi noteikt 
vajadzīgo attālumu starp plauktu 
sistēmām. Kad kombinācija ir salikta, 
pirms piestiprināšanas pie sienas, ar 
līmeņrādi pārbaudi, vai tā ir taisna. 

Padoms! 
Ja plauktu sistēmas apakšā plāno 
izmantot stiepļu grozu, ieteicamais 
plauktu sistēmas augstums ir 15 cm 
no grīdas, lai grozus būtu ērti izvilkt 
un lai tie nepieskartos grīdai. Tā arī 
efektīvāk izmantosi brīvo vietu.

Izveido savu kombināciju

1 cm + 80 cm + 80 cm + 80 cm + 1 cm = 242 cm

2. piemērs: 82,4 cm + 82,4 cm + 82,4 cm = 247,2 cm

1 cm + 80 cm + 1 cm = 82 cm 

1. piemērs: 82,4 cm 

1 cm 80 cm 1 cm 1 cm 1 cm80 cm 80 cm 80 cm
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Visas daļas

BOAXEL montāžas sliede, balta.

62 cm 304.487.39 2 €
82 cm 104.487.40 3 €

BOAXEL sienas statnis, balts. 

100 cm 004.487.31 4 €
200 cm 804.487.32 7 €

BOAXEL kronšteins, balts. 

40 cm 604.487.33 3 €

Iekšējās daļas
BOAXEL plaukts, balts.

60×40 cm 704.487.37 9 €
80×40 cm 904.487.36 10 €

BOAXEL plaukts, ozolkoka imitācija.

60×40 cm 204.487.54 11 €
80×40 cm 504.487.57 12 €

BOAXEL plaukts, balts metāls.

60×40 cm 404.487.34 9 €
80×40 cm 104.487.35 10 €

BOAXEL stiepļu plaukts, balts.

60×40 cm 504.495.87 9 €
80×40 cm 304.495.88 10 €

BOAXEL apavu plaukts, balts.

60×40 cm 104.503.99 8 €
80×40 cm 704.504.00 11 €

BOAXEL stiepļu grozs, balts.

60×40×15 cm 204.487.49 10 €
80×40×15 cm 904.586.07 12 €

BOAXEL drēbju stanga, balta.

60 cm 904.487.41 3 €
80 cm 704.487.42 4 €

BOAXEL veļas žāvētājs, balta. 

60×40 cm 604.487.47 7 €
80×40 cm 404.487.48 9 €

BOAXEL kājas, baltas.

120×60 cm 504.487.38 20 €
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Gatavās kombinācijas

BOAXEL divdaļīga plauktu kombinācija ar plauktiem un 
stiepļu groziem.
Izmērs: 122×40×201 cm
Šī kombinācija: 199 € (193.323.73)

Iepirkumu saraksts:
BOAXEL kronšteins, 40 cm, balts 604.487.33 18 gab.
BOAXEL drēbju stanga, 60 cm, balta 904.487.41 2 gab.
BOAXEL montāžas sliede, 62 cm, balta 304.487.39 2 gab.
BOAXEL sienas statnis, 200 cm, balts 804.487.32 3 gab.
BOAXEL plaukts, 60×40 cm, balts 704.487.37 6 gab.
BOAXEL stiepļu grozs, 60×40×15 cm, balts 204.487.49 6 gab.

BOAXEL divdaļīga plauktu kombinācija ar plauktiem, apavu 
plauktiem un stiepļu groziem.
Izmērs: 122×40×201 cm
Šī kombinācija: 146 € (493.323.76)

Iepirkumu saraksts:
BOAXEL kronšteins, 40 cm, balts 604.487.33 14 gab.
BOAXEL drēbju stanga, 60 cm, balta 904.487.41 2 gab.
BOAXEL montāžas sliede, 62 cm, balta 304.487.39 2 gab.
BOAXEL sienas statnis, 200 cm, balts 804.487.32 3 gab.
BOAXEL plaukts, 60×40 cm, balts 704.487.37 3 gab.
BOAXEL stiepļu grozs, 60×40×15 cm, balts 204.487.49 3 gab.
BOAXEL apavu plaukts, 60×40 cm, balts 104.503.99 2 gab.

BOAXEL viendaļīga plauktu kombinācija ar plauktiem un 
stiepļu groziem.
Izmērs: 62×40×201 cm
Šī kombinācija: 96 €. Baltiem plauktiem (193.323.68) vai
ar ozolkoka imitācijas plauktiem (993.323.69): 102 €

Iepirkumu saraksts:
BOAXEL kronšteins, 40 cm, balts 604.487.33 10 gab.
BOAXEL drēbju stanga, 60 cm, balta 904.487.41 1 gab.
BOAXEL montāžas sliede, 62 cm, balta 304.487.39 1 gab.
BOAXEL sienas statnis, 200 cm, balts 804.487.32 2 gab.
BOAXEL plaukts, 60×40 cm, balts; vai 704.487.37 3 gab.

plaukts, 60×40 cm, metāla; vai 404.487.34 3 gab.

plaukts, 60×40 cm, ozolkoka 204.487.54 3 gab.
BOAXEL stiepļu grozs, 60×40×15 cm, balts 204.487.49 2 gab.



6

BOAXEL divdaļīga plauktu kombinācija ar plauktiem, apavu 
plauktiem un stiepļu groziem.
Izmērs: 122×40×201 cm
Šī kombinācija: 164 € 
Ar ozolkoka imitācijas plauktiem (393.323.53)

Iepirkumu saraksts:
BOAXEL kronšteins, 40 cm, balts 604.487.33 15 gab.
BOAXEL montāžas sliede, 62 cm, balta 304.487.39 2 gab.
BOAXEL sienas statnis, 200 cm, balts 804.487.32 3 gab.
BOAXEL stiepļu grozs, 60×40×15 cm, balts 204.487.49 2 gab.
BOAXEL plaukts, 60×40 cm, ozolkoka imitācija, vai 204.487.54 5 gab.
plaukts, 60×40 cm, metāla 404.487.34 5 gab.
BOAXEL apavu plaukts, 60×40 cm, balts 104.503.99 2 gab.
BOAXEL drēbju stanga, 60 cm, balta 904.487.41 1 gab.

BOAXEL viendaļīga plauktu kombinācija ar stiepļu groziem 
un apavu plauktiem, balta.
Izmērs: 62×40×201 cm
Šī kombinācija: 77 € (493.323.57)

Iepirkumu saraksts:
BOAXEL kronšteins, 40 cm, balts 604.487.33 8 gab.
BOAXEL drēbju stanga, 60 cm, balta 904.487.41 1 gab.
BOAXEL montāžas sliede, 62 cm, balta 304.487.39 1 gab.
BOAXEL apavu plaukts, 60×40 cm, balts 104.503.99 2 gab.
BOAXEL sienas statnis, 200 cm, balts 804.487.32 2 gab.
BOAXEL stiepļu plaukts, 60×40 cm, balts 504.495.87 2 gab.

BOAXEL divdaļīga plauktu kombinācija ar stiepļu groziem 
un veļas žāvētāju.
Izmērs: 162×40×201 cm
Šī kombinācija: 155 € (693.323.99)

Iepirkumu saraksts:
BOAXEL kronšteins, 40 cm, balts 604.487.33 14 gab.
BOAXEL drēbju stanga, 80 cm, balta 704.487.42 1 gab.
BOAXEL veļas žāvētājs, 80×40 cm, balts 404.487.48 2 gab.
BOAXEL stiepļu grozs, 80×40×15 cm, balts 904.586.07 2 gab.
BOAXEL montāžas sliede, 82 cm, balta 104.487.40 2 gab.
BOAXEL sienas statnis, 200 cm, balts 804.487.32 3 gab.
BOAXEL stiepļu plaukts, 80×40 cm, balts 304.495.88 4 gab.

Gatavās kombinācijas
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BOAXEL divdaļīga plauktu kombinācija ar plauktiem un 
veļas žāvētāju.
Izmērs: 162×40×201 cm
Šī kombinācija: 164 € (893.324.02)

Iepirkumu saraksts:
BOAXEL kronšteins, 40 cm, balts 604.487.33 15 gab.
BOAXEL drēbju stanga, 80 cm, balta 704.487.42 1 gab.
BOAXEL veļas žāvētājs, 80×40 cm, balts 404.487.48 2 gab.
BOAXEL montāžas sliede, 82 cm, balta 104.487.40 2 gab.
BOAXEL sienas statnis, 200 cm, balts 804.487.32 3 gab.
BOAXEL plaukts, 80×40 cm, balts metāls 104.487.35 7 gab.

BOAXEL trīsdaļīga plauktu kombinācija ar plauktiem un 
veļas žāvētāju.
Izmērs: 222×40×101 cm 
Šī kombinācija: 135 € (193.324.10)

Iepirkumu saraksts:
BOAXEL kronšteins, 40 cm, balts 604.487.33 11 gab.
BOAXEL drēbju stanga, 80 cm, balta 704.487.42 1 gab.
BOAXEL veļas žāvētājs, 60×40 cm, balts 604.487.47 1 gab.
BOAXEL veļas žāvētājs, 80×40 cm, balts 404.487.48 1 gab.
BOAXEL montāžas sliede, 62 cm, balta 304.487.39 1 gab.
BOAXEL montāžas sliede, 82 cm, balta 104.487.40 2 gab.
BOAXEL plaukts, 80×40 cm, balts metāls 104.487.35 4 gab.
BOAXEL sienas statnis, 100 cm, balts 004.487.31 4 gab.
BOAXEL plaukts, 60×40 cm, balts metāls 404.487.34 2 gab.

BOAXEL viendaļīga plauktu kombinācija ar plauktiem un 
veļas žāvētāju.
Izmērs: 82×40×201 cm
Šī kombinācija: 80 € (793.324.07)
Ar baltiem plauktiem (693.855.71),
ar baltu metāla plauktu (793.324.07)

Iepirkumu saraksts:
BOAXEL kronšteins, 40 cm, balts 604.487.33 8 gab.
BOAXEL veļas žāvētājs, 80×40 cm, balts 404.487.48 1 gab.
BOAXEL montāžas sliede, 82 cm, balta 104.487.40 1 gab.
BOAXEL sienas statnis, 200 cm, balts 804.487.32 2 gab.
BOAXEL plaukts, 80×40 cm, balts metāls, vai 104.487.35 3 gab.
plaukts, 80×40 cm, balts 904.487.36 3 gab.

Gatavās kombinācijas
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Apģērbu glabāšanai
STUK kaste ar nodalījumiem, baltā krāsā. 

34×51×10 cm 904.744.38 5,99 €
34×51×18 cm 904.744.43 6,99 €

STUK kaste, 34×51×28 cm

Balta ar pelēku 403.096.86 5,99 €

SKUBB kaste ar nodalījumiem, auduma, 44×34×11 cm.

Balta 101.855.93 4,99 €

SKUBB apavu kaste, auduma, 22×34×16 cm, 4 gab./kompl.

Balta 901.863.91 9,99 €
Pelēka 804.000.04 9,99 €

RABBLA kaste ar vāku, auduma ar bambusu.

25×35×20 cm  603.481.25 16,99 €

RABBLA kaste ar nodalījumiem, auduma ar bambusu.

25×35×10 cm 903.481.24 14,99 €

SKUBB kaste 3 gab., 31x34x33 cm
Baltā krāsā 001.863.95 14,99 €

Piederumi

SKUBB
Kaste 3 gab.

Baltā krāsā:  € 3 gab.12,99

31 cm
34 cm
33 cm
3 gab.
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Piederumi

Citi glabāšanas piederumi
KUGGIS kaste ar vāku, plastmasas. 

26×35×15 cm
Balta 602.802.05 10,99 €

37×54×21 cm

Balta 102.802.03 19,99 €

25×35×20 cm
Balta 603.954.28 3,99 €

32×35×32 cm

Balta 404.693.02 4,99 €

DRÖNA kaste, auduma, 33×38×33 cm.

Tumši pelēka 104.439.74 3,99 €
Melna 302.192.81 3,99 €
Balta 402.179.55 3,99 €
Brūnā krāsā 402.985.22 3,99 €
Baltā/ melnā krāsā 004.680.88 3,99 €
Smilškrāsā/ punktains 903.992.17 3,99 €

   10.02.2023.



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.


