CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

NORDLI

Guļamistabas mēbeles
DIZAINS:

Ūla Vilborgs (Ola Wihlborg)

APKOPE UN TĪRĪŠANA

Tīrīt ar ūdenī un neabrazīvā
tīrīšanas līdzeklī samitrinātu
drānu, pēc tam noslaucīt sausu ar
sausu drānu.

UZMANĪBU!
APGĀŠANĀS RISKS!

Nepieskrūvētas mēbeles
var apgāzties. Lai mēbeles
neapgāztos, tās jāpieskrūvē pie
sienas.

Kvalitāte, dizains un pārdomātas detaļas
NORDLI kolekcijas mēbelēm raksturīga augsta kvalitāte un lakonisks,
mūsdienīgs dizains. Šīs mēbeles ir lieliska izvēle stilīgam guļamistabas
interjeram. Atjautīgais dizaina risinājums ietver viegli aiztaisāmas
atvilktnes, gultas rāmi ar mantu glabātuvi un slēptu kabeļu
organizatoru uz naktsgaldiņa. Kolekcijā ietilpst arī dažādu moduļu
kumodes, kuras iespējams kombinēt atkarībā no telpas izmēra.
Kumodes ir ļoti ērts veids mantu uzglabāšanai ne tikai guļamistabā, bet
arī dzīvojamajā istabā, priekšnamā un pat darbistabā.

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.

CEĻVEDIS MĒBEĻU PIESTIPRINĀŠANĀ PIE SIENAS
Ja sienas materiāls nav atrodams sarakstā vai tev radušies jautājumi, sazinies ar vietējo mazumtirdzniecības pārstāvi.

Ikviens vēlas, lai mājoklis būtu drošākā vieta uz pasaules. Taču
tieši mājās bieži notiek negadījumi, kuros cieš bērni. Kopā mēs
varam tos novērst, padarot mājokli drošāku.

• Nostiprini! Izmanto komplektā iekļautos pretapgāšanās
stiprinājumus un sienas materiālam atbilstošus
būvmateriālus. Par tiem vairāk uzzināsi šajā ceļvedī!
• Neliec televizoru vai citus smagus priekšmetus uz kumodēm
vai citām mēbelēm, kuras nav tam paredzētas.
• Smagus priekšmetus liec apakšējās atvilktnēs.
• Neļauj bērniem kāpt uz atvilknēm, durvīm vai plauktiem un
tajos karāties!

Sienas materiāls: ģipškartons vai apmetums ar skrūvēšanai piemērotiem koka
spraišļiem.

Sienas materiāls: mūra siena

Stiprināšana pie cietas sienas: dībelis ar
skrūvi, piemēram, 8 mm dībelis no IKEA
FIXA skrūvju un dībeļu komplekta.

Nostiprināšanas mehānisms: spraislī
ieskrūvēta skrūve, piemēram, 5 mm koka
skrūve no IKEA FIXA skrūvju un dībeļu
komplekta.

Stiprināšana pie starpsienas: ar
enkurdībeli.

Sienas materiāls: ģipškartons vai
apmetums bez skrūvēšanai piemērotiem
koka spraišļiem.
Nostiprināšanas mehānisms: dībelis ar
skrūvi, piemēram 8 mm dībelis no IKEA
FIXA skrūvju un dībeļu komplekta.
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GULTU RĀMJI UN PIEDERUMI

NORDLI galvgalis, baltā krāsā.

NORDLI
240x84 cm

PRECES IZMĒRI
Platums
Augstums
Biezums
Min. matr. pl.
Maks. matr. pl.

240 cm
84 cm
4 cm
140 cm
160 cm

103.729.76

140/160 cm

IEPAKOJUMS
KASTES 2

61

Baltā krāsā:
Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk.2

103.729.76

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

119 €

119 €

11-35

329 €

Galvgalis

0523

299 €

003.498.49

04.09.2020

403.498.47

P160×G202 cm

!-H@o##,"

P140×G202 cm

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

NORDLI gultas rāmis ar mantu glabātuvi, balts. Redeles
iekļautas komplektā. Šai gultai nav nepieciešams SKORVA.

PAPILDU PRECES
VIKANES durvis
Baltas
P50×A195 cm

703.115.60

50 €

P50×A229 cm

503.115.61

55 €

P65×A65 cm

203.203.12

24,99 €

P40×A150 cm

303.203.16

29,99 €

P65×A150 cm

103.203.17

49,99 €

NISSEDAL spogulis
Balts

Melns
P65×A65 cm

503.203.20 24,99 €

P40×A150 cm

303.203.21 29,99 €

P65×A150 cm

703.203.19 49,99 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija
P65×A65 cm

603.908.74

24,99 €

P40×A150 cm

803.908.68

29 €

P65×A150 cm

203.908.71

49,99€

* Lai šīs mēbeles neapgāztos, tās jāpiestiprina pie sienas ar drošības stiprinājumiem, kas ietilpst komplektā.
3

MODUĻU ATVILKTŅU KUMODES MONTĀŽA

UZMANĪBU! APGĀŠANĀS RISKS!
Nepieskrūvētas mēbeles var apgāzties. Dažas šīs kolekcijas
mēbeles jāpieskrūvē pie sienas ar drošības stiprinājumiem,
kas ietilpst komplektā, lai tās apgāztos. Atceries, ka ieteicamais
NORDLI moduļu atvilktņu kumodes maksimālais augstums ir
145 cm.

IKEA piedāvā plašu gatavo kombināciju klāstu. Dažas no tām
iekļautas šajā brošūrā, taču veikalā un tīmekļa vietnē www.
IKEA.lv to ir vēl vairāk!
Izveido savu ideālo kumodi, kas atbilst tieši tavām vajadzībām
un gaumei. Lai to izdarītu, vispirms izvēlies kumodes platumu.
Virsma un apmale tiek pārdoti komplektā 40 cm, 80 cm,
120 cm un 160 cm platumā. Pēc tam izvēlies savas moduļu
atvilktņu kumodes izmēru un krāsu. Atrodi šajā sarakstā sev
piemērotāko izmēru un krāsu.

VISAS DAĻAS
VIRSMAS UN APMALES
MODUĻU ATVILKTŅU KUMODES
NORDLI virsma + apmale, P40×Dz47 cm
Balta

503.834.83

25 €

Antracīta krāsā

503.914.21

25 €

NORDLI moduļu atvilktņu kumode ar 2 atvilktnēm,
P40xDz47×A45 cm
Balta

903.834.57

50 €

Antracīta krāsā

003.659.24

50 €

NORDLI virsma + apmale, P80×Dz47 cm
Balta

303.834.84

35 €

Antracīta krāsa

303.660.07

35 €

NORDLI moduļu kumode, P40xDz47xA45 cm
Antracīta krāsā

304.150.36

50 €

Balta

404.019.01

50 €

NORDLI virsma + apmale, P120×Dz47 cm
Balta

403.834.74

49 €

Antracīta krāsā

803.659.96

49 €

NORDLI moduļu atvilktņu kumode ar 2 atvilktnēm,
P80×Dz47×A45 cm
Balts

103.834.61

60 €

Antracīta krāsā

603.658.55

60 €

NORDLI virsma + apmale, P160×Dz47 cm
59 €

203.660.03

59 €

PRECES IZMĒRI
Platums
Dziļums
Augstums
Atvilk iekšp dz

Moduļu kumode ar 2 atvilktnēm

NORDLI

80 cm
47 cm
23 cm
37 cm
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303.834.79

Antracīta krāsā

!iR36##,"

Balts

NORDLI moduļu atvilktņu kumode ar 3 atvilktnēm,
P40×Dz47×A68 cm*

NORDLI moduļu kumode ar 2 atvilktnēm, 80x47x23 cm

PRECES IZMĒRI

Salīdzināt ar skaitu,
kas norādīts80 cm
Platums
80 cm
Min. platums
uz iepakojuma Maks.
platums 80 cm

55 €

61
Antracīta krāsā

Baltā krāsā:

504.150.40

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

29 €

60 €

103.659.28

60 €

33-44

504.150.40

29 €

204.182.19

29 €

33-43

115 cm

IEPAKOJUMS
IZMĒRI 119x30x4 cm
6 kg
SVARS

NORDLI moduļu atvilktņu kumode ar 3 atvilktnēm,
P80×Dz47×A68 cm*

0431

80-80 cm

203.834.65

Antracīta krāsā

55 €

04.09.2020

NORDLI
Baltā krāsā

Augstums

!ULUK##,"

NORDLI papildu drēbju stanga, 80x115 cm
704.716.19

Balta

0431

Baltā krāsā:

Papildu drēbju stanga

904.716.23

61

55 €

04.09.2020

Antracīta krāsā

704.716.19
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80x23 cm

IEPAKOJUMS
IZMĒRI 84x40x8 cm
SVARS 13 kg

Baltā krāsā

* Lai šīs mēbeles neapgāztos, tās jāpiestiprina pie sienas ar drošības stiprinājumiem, kas ietilpst komplektā.
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Balts

403.834.69

70 €

Antracīta krāsā

403.659.41

70 €

KOMBINĀCIJAS

NORDLI kumode ar 2 atvilktnēm
Izmērs: P40×Dz47×A54 cm
Balta: 092.398.27
Antracīta krāsā: 292.398.31
Šī kombinācija: 75 €

NORDLI kumode ar 4 atvilktnēm*
Izmērs: P40×Dz47×A99 cm
Balta: 792.398.43
Antracīta krāsā: 892.398.47
Šī kombinācija: 125 €

NORDLI kumode ar 3 atvilktnēm*
Izmērs: P40×Dz47×A76 cm
Balta: 392.398.35
Antracīta krāsā: 592.398.39
Šī kombinācija: 89 €

NORDLI kumode ar 2 atvilktnēm
Izmērs: P80×Dz47×A54 cm
Balta: 992.394.94
Antracīta krāsā: 892.116.93
Šī kombinācija: 95 €

NORDLI kumode ar 3 atvilktnēm.
Izmērs: P80×Dz47×A76 cm
Balta: 692.394.95
Antracīta krāsā: 692.116.94
Šī kombinācija: 105 €

NORDLI kumode ar 6 atvilktnēm*
Izmērs: P80×Dz47×A145 cm
Balta: 892.394.99
Antracīta krāsā: 792.116.98
Šī kombinācija: 175 €

NORDLI kumode ar 7 atvilktnēm*
Izmērs: P80×Dz47×A122 cm
Balta: 992.395.02
Antracīta krāsā: 592.116.99
Šī kombinācija: 205 €

NORDLI kumode ar 6 atvilktnēm
Izmērs: P120×Dz47×A54 cm
Balta: 292.394.97
Antracīta krāsā: 192.116.96
Šī kombinācija: 199 €

* Lai šīs mēbeles neapgāztos, tās jāpiestiprina pie sienas ar drošības stiprinājumiem, kas ietilpst komplektā.
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KOMBINĀCIJAS

NORDLI kumode ar 6 atvilktnēm*
Izmērs: P120×Dz47×A76 cm
Balta: 092.394.98
Antracīta krāsā: 992.116.97
Šī kombinācija: 179 €

NORDLI kumode ar 8 atvilktnēm*
Izmērs: P120×Dz47×A99 cm
Balta: 792.395.03
Antracīta krāsā: 192.117.00
Šī kombinācija: 269 €

NORDLI kumode ar 12 atvilktnēm*
Izmērs: P120×Dz47×A145 cm
Balta: 992.394.89
Antracīta krāsā: 892.116.88
Šī kombinācija: 379 €

NORDLI kumode ar 8 atvilktnēm
Izmērs: P160×Dz47×A54 cm
Balta: 592.395.04
Antracīta krāsā: 992.117.01
Šī kombinācija: 259 €

NORDLI kumode ar 12 atvilktnēm*
Izmērs: P160×Dz47×A99 cm
Balta: 592.394.91
Antracīta krāsā: 492.116.90
Šī kombinācija: 379 €

NORDLI kumode ar 4 atvilktnēm
Izmērs: P160×Dz47×A54 cm
Balta: 492.394.96
Antracīta krāsā: 392.116.95
Šī kombinācija: 179 €

* Lai šīs mēbeles neapgāztos, tās jāpiestiprina pie sienas ar drošības stiprinājumiem, kas ietilpst komplektā.
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KOMBINĀCIJAS

NORDLI kumode ar 8 atvilktnēm*

NORDLI kumode ar 12 atvilktnēm*

Izmērs: P160×Dz47×A99 cm

Izmērs: P160×Dz47×A145 cm

Balta: 292.395.05

Balta: 792.394.90

Antracīta krāsā: 792.117.02

Antracīta krāsā: 692.116.89

Šī kombinācija: 299 €

Šī kombinācija: 339 €

NORDLI kumode ar 9 atvilktnēm*
Izmērs: P160×Dz47×A76 cm
Balta: 892.395.07
Antracīta krāsā: 392.117.04
Šī kombinācija: 249 €

NORDLI kumode ar 8 atvilktnēm*
Izmērs: P120×Dz47×A99 cm
Balta/antracīta krāsā: 792.117.59
Šī kombinācija: 269 €

NORDLI kumode ar 6 atvilktnēm*
Izmērs: P80×Dz47×A99 cm
Balta/antracīta krāsā: 592.117.60
Šī kombinācija: 195 €

NORDLI kumode ar 7 atvilktnēm*
Izmērs: P80×Dz47×A122 cm
Balta/antracīta krāsā: 992.117.58
Šī kombinācija: 205 €

* Lai šīs mēbeles neapgāztos, tās jāpiestiprina pie sienas ar drošības stiprinājumiem, kas ietilpst komplektā.
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KOMBINĀCIJAS

NORDLI kumode ar 6 atvilktnēm
Izmērs: P160×Dz47×A54 cm
Balta/antracīta krāsā: 192.117.57
Šī kombinācija: 219 €

NORDLI kumode ar 7 atvilktnēm*
Izmērs: P80×Dz47×A99 cm
Balta: 092.480.06
Antracīta krāsā: 892.480.45
Šī kombinācija: 210 €

NORDLI kumode ar 10 atvilktnēm*
Izmērs: P160×Dz47×A99 cm
Balta: 292.480.10
Antracīta krāsā: 792.480.41
Šī kombinācija: 330 €

NORDLI kumode ar 9 atvilktnēm*
Izmērs: P160×Dz47×A99 cm
Balta: 192.480.15
Antracīta krāsā: 092.480.49
Šī kombinācija: 305 €

NORDLI kumode ar 5 atvilktnēm*
Izmērs: P120×Dz47×A76 cm
Balta: 492.480.33
Antracīta krāsā: 592.480.37
Šī kombinācija: 180 €

NORDLI kumode ar 7 atvilktnēm
Izmērs: P120×Dz47×A76 cm
Balta: 393.368.84
Antracīta krāsā: 993.840.80
Šī kombinācija: 224 €

* Lai šīs mēbeles neapgāztos, tās jāpiestiprina pie sienas ar drošības stiprinājumiem, kas ietilpst komplektā.

KOMBINĀCIJAS

NORDLI kumode ar 4 atvilktnēm un drēbju stangu
Izmērs: P80xDZ47xA191 cm
Balta: 893.368.72
Antracīta krāsā: 593.840.77
Šī kombinācija: 179 €

* Lai šīs mēbeles neapgāztos, tās jāpiestiprina pie sienas ar drošības stiprinājumiem, kas ietilpst komplektā.
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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.

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

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.

Pasūtījuma sagatavošana
ar piegādi
Taupi savu laiku – izmanto pirkuma komplektēšanas un piegādes
pakalpojumu.

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

Interjera dizains

Finanšu pakalpojumi

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.*

Preču iegādi uz nomaksu
IKEA veikalā nodrošina SIA
“AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu
var iegādāties preces vērtībā no
100 € līdz 5000 €.

Uzzini vairāk IKEA.lv.

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

Piekabes noma
Tu vari iznomāt piekabi un vest
savus pirkumus mājās uzreiz.

Atpakaļatdošana
IKEA veikalā iegādātās preces
var atdot vai apmainīt 90 dienu
laikā.

