Ceļvedis pircējiem

Gultas

Laba diena sākas ar labu izgulēšanos naktī
Labi izgulējies cilvēks ir laimīgs un atpūties. Šajā ceļvedī pircējiem apkopota informācija
par visām mūsu ražotajām gultām, gultu rāmjiem ar un bez mantu glabātuvēm, kā arī
par saliekamajām gultām, dīvāniem, augstajām un divstāvu gultām. Šeit arī uzzināsi
vairāk par mūsu ražotajiem gultas piederumiem, piemēram, galvgaļiem un mantu
glabātuvēm.
Protams, gultas komplektējums nav pilnīgs bez matrača un gultasveļas. Matraču
nodaļā vari izmēģināt dažādus matračus un atrast sev piemērotāko. Savukārt
tekstilizstrādājumu nodaļā pieejams plašs segu, spilvenu un gultasveļas klāsts.

Noskenē kodu, lai atvērtu guļamistabas plānotāju.

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.
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Gultas rāmji
Gultas komplekta iegāde
5

1. Izvēlies gultas rāmi un izmēru.
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2. Lielākajai daļai divguļamo gultu nepieciešams SKORVA balsts
(preces Nr. 901.245.34). Tas ir iekļauts gultas rāmja cenā,
taču jāpaņem atsevišķi pašapkalpošanās zālē. Polsterētajiem
gultas rāmjiem balsts ir iekļauts gan cenā, gan iepakojumā.
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3. Lielākajai daļai gultas rāmju būs jāizvēlas arī redeles. Par tām
vairāk uzzināsi 7. lpp. Polsterētajiem gultas rāmjiem redeles
ir iekļautas gan cenā, gan iepakojumā.
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4. Izvēlies matraci vai arī izmanto jau iepriekš iegādāto, kas
jau ir mājās. Matraču nodaļā vari izvēlēties sev piemērotāko
matraci.
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5. Mīkstākai gulēšanai izvēlies sev piemērotu virsmatraci, kas
novietojams uz matrača.

ASKVOLL gultas rāmis, balts. SKORVA balsts un
LURÖY redeles ir iekļautas cenā, taču jāpaņem atsevišķi
pašapkalpošanās zālē.
140×200 cm

090.304.70

109 €

160×200 cm

690.304.72

129 €

GURSKEN gultas rāmis, gaišā smilškrāsā. Balsts ietilpst
komplektā. LURÖY redeles ietilpst komplektā, taču jāpaņem
atsevišķi pašapkalpošanās zālē.
140×200 cm

BJÖRKSNÄS gultas rāmis. SKORVA balsts un LEIRSUND
redeles ir iekļautas cenā, taču jāpaņem atsevišķi
pašapkalpošanās zālē.
Bērzkoka
140×200 cm

792.475.98

439 €

160×200 cm

992.476.01

459 €

160×200 cm

292.476.28

000 €

180×200 cm

192.476.38

000 €

Vissle: pelēks, poliesteris, pārvalks nav maināms

369 €

DELAKTIG gultas rāmis ar galvgali. Redeles un balsts
ietilpst komplektā.
Ar rotangpalmas galvgali
160×200 cm

992.875.50

528 €

692.875.37

488 €

Ar melnu galvgali
160×200 cm

DELAKTIG gultas rāmis ar galvgali un 2 naktsgaldiņiem.
Redeles un balsts ietilpst komplektā.
Ar rotangpalmas galvgali
160×200 cm

792.881.88

626 €

392.881.28

586 €

Ar melnu galvgali
160×200 cm

140×200 cm

904.463.51

179 €

160×200 cm

304.463.54

189 €

180×200 cm

604.463.57

199 €

Lofallet: smilškrāsā, poliesteris, pārvalks nav maināms

DELAKTIG gultas rāmis. Redeles un balsts ietilpst
komplektā.
192.875.30

79 €

HAUGA polsterēts rāmis
Redeles un balsts ietilpst komplektā.

Melns

160×200 cm

194.086.69
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90×200 cm

004.500.69

119 €

140×200 cm

704.463.28

179 €

160×200 cm

504.463.29

189 €

180×200 cm

404.836.47

199 €

Gultas rāmji
HEMNES gultas rāmis, beicēts priežkoks. LURÖY redeles
ietilpst komplektā, taču jāpaņem atsevišķi pašapkalpošanās
zālē. Divguļamajām gultām SKORVA balsts ietilpst
komplektā, taču iepakots atsevišķi.

SAGSTUA gultas rāmis, metāls. LURÖY redeles ietilpst
komplektā, taču jāpaņem atsevišķi pašapkalpošanās zālē.
Divguļamajām gultām SKORVA balsts ietilpst komplektā,
taču iepakots atsevišķi.

Balti beicēts

Melns

90×200 cm

490.095.51

159 €

140×200 cm

290.022.68

199 €

160×200 cm

490.022.72

209 €

140×200 cm

690.022.66

199 €

160×200 cm

890.022.70

209 €

Melni brūns

90×200 cm

492.688.51

99 €

140×200 cm

492.689.07

139 €

160×200 cm

092.688.34

149 €

SLATTUM polsterēts gultas rāmis. Redeles un balsts
ietilpst komplektā.
Knisa: pelēks, poliesteris, pārvalks nav maināms

IDANÄS gultas rāmis. Balsts ietilpst komplektā. LURÖY
redeles ietilpst komplektā, taču jāpaņem atsevišķi
pašapkalpošanās zālē.

140×200 cm

304.463.73

99 €

160×200 cm

604.463.76

119 €

Balts
140×200 cm

293.921.92

259 €

160×200 cm

593.922.04

279 €

140×200 cm

893.921.94

259 €

160×200 cm

193.922.01

279 €

SONGESAND gultas rāmis. LURÖY redeles ietilpst
komplektā, taču jāpaņem atsevišķi pašapkalpošanās zālē.
Divguļamajām gultām SKORVA balsts ietilpst komplektā,
taču iepakots atsevišķi.

Tumši brūni beicēts

Balts

LEIRVIK gultas rāmis, balts metāls. SKORVA balsts un
LURÖY redeles ir iekļautas cenā, taču jāpaņem atsevišķi
pašapkalpošanās zālē.
140×200 cm

792.772.79

139 €

160×200 cm

792.772.84

149 €

140×200 cm

492.412.82

139 €

160×200 cm

192.412.93

149 €

140×200 cm

092.410.57

139 €

160×200 cm

292.410.61

149 €

Brūns

TARVA gultas rāmis, priežkoks. LURÖY redeles ietilpst
komplektā, taču jāpaņem atsevišķi pašapkalpošanās zālē.
Divguļamajām gultām SKORVA balsts ietilpst komplektā,
taču iepakots atsevišķi.

MALM gultas rāmis. LURÖY redeles ietilpst komplektā, taču
jāpaņem atsevišķi pašapkalpošanās zālē. Divguļamajām
gultām SKORVA balsts ietilpst komplektā, taču iepakots
atsevišķi.
Balts

90×200 cm

890.095.68

69 €

140×200 cm

890.024.25

99 €

160×200 cm

690.024.26

105 €

90×200 cm

190.095.62

105 €

120×200 cm

990.095.58

115 €

140×200 cm

690.024.31

129 €

160×200 cm

290.024.33

139 €

180×200 cm

790.024.35

149 €

90×200 cm

390.095.61

109 €

140×200 cm

890.024.30

139 €

160×200 cm

490.024.32

149 €

TUFJORD polsterēts gultas rāmis
Redeles un balsts ietilpst komplektā.

180×200 cm

090.024.34

159 €

Djuparp: tumši zaļš, samts, pārvalks nav maināms

TRYSIL gultas rāmis. SKORVA balsts un LURÖY redeles ir
iekļautas cenā, taču jāpaņem atsevišķi pašapkalpošanās
zālē.
Balts ar gaiši pelēku

Melni brūns finieris

160×200 cm

160×200 cm

Balti beicēts ozolkoka finieris

099.270.34

104.464.11

119 €

449 €

90×200 cm

191.322.89

109 €

120×200 cm

591.322.87

115 €

Gunnared: zils, poliesteris, pārvalks nav maināms

140×200 cm

990.273.88

139 €

140×200 cm

004.464.02

429 €

160×200 cm

590.273.90

149 €

160×200 cm

704.464.08

429 €

180×200 cm

990.273.93

159 €

90×200 cm

591.312.64

109 €

Gunnared: gaiši zaļš, poliesteris, pārvalks nav maināms

160×200 cm

191.312.61

149 €

140×200 cm

404.656.53

299 €

160×200 cm

104.656.59

319 €

VADHEIM polsterēts gultas rāmis
Redeles un balsts ietilpst komplektā.

Brūni beicēts oškoka finieris

NEIDEN gultas rāmis, priežkoks. Balsts ietilpst komplektā.
LURÖY redeles ietilpst komplektā, taču jāpaņem atsevišķi
pašapkalpošanās zālē.
90×200 cm

592.486.12

39 €

140×200 cm

392.486.08

59 €

TYSSEDAL gultas rāmis, balts. LOWSET redeles ietilpst
komplektā, taču jāpaņem atsevišķi pašapkalpošanās zālē.
Divguļamajām gultām SKORVA balsts ietilpst komplektā,
taču iepakots atsevišķi.
160×200 cm

NESTTUN gultas rāmis, balts metāls. SKORVA balsts un
LURÖY redeles ir iekļautas cenā, taču jāpaņem atsevišķi
pašapkalpošanās zālē.
140×200 cm

191.580.19

119 €

160×200 cm

791.580.21

129 €
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190.581.33

369 €

Gultas ar mantu glabātavu
BRIMNES gultas rāmis ar mantu glabātavu, 4 atvilktnes.
SKORVA balsts un LURÖY redeles ir iekļautas cenā, taču
jāpaņem atsevišķi pašapkalpošanās zālē.

MALM gultas rāmis ar 4 kastēm. SKORVA balsts un
LURÖY redeles ir iekļautas cenā, taču jāpaņem atsevišķi
pašapkalpošanās zālē.

Balts

Balts

140×200 cm

299.029.33

159 €

140×200 cm

390.024.37

219 €

160×200 cm

099.029.34

179 €

160×200 cm

790.024.40

229 €

180×200 cm

390.024.42

239 €

140×200 cm

590.024.36

239 €

160×200 cm

190.024.38

249 €

590.024.41

259 €

290.274.19
890.274.21
490.274.23

239 €
249 €
259 €

991.312.81

249 €

BRIMNES gultas rāmis ar mantu glabātavu un galvgali,
4 atvilktnes. SKORVA balsts un LURÖY redeles ir iekļautas
cenā, taču jāpaņem atsevišķi pašapkalpošanās zālē.

Melni brūns finieris

Balts
140×200 cm

591.574.47

209 €

180×200 cm

160×200 cm

891.574.55

239 €

Balti beicēts ozolkoka finieris
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

HAUGA polsterēts gultas rāmis ar 2 kastēm.
Redeles ietilpst komplektā.
Lofallet: smilškrāsā, poliesteris, pārvalks nav maināms

Brūni beicēts oškoka finieris

189 €

160x200 cm

HAUGA polsterēts gultas rāmis ar 4 kastēm. Redeles un
balsts ietilpst komplektā.

MALM gulta ar paceļamu guļvietu. Redeles ietilpst
komplektā, un SKORVA balsts šai gultai nav nepieciešams.
Drošai gultas lietošanai iesakām izmantot kādu no šiem
matračiem: HÖVÅG, HAMARVIK un HYLLESTAD atsperu
matracim, MORGEDAL, MATRAND.

Vissle: pelēks, poliesteris, pārvalks nav maināms
329 €

180×200 cm

393.365.96

339 €

Balta

Lofallet: smilškrāsā, poliesteris, pārvalks nav maināms
140×200 cm

993.366.16

319 €

160×200 cm

393.366.19

329 €

180×200 cm

993.366.21

339 €

399 €

160×200 cm

693.922.27

419 €

Tumši brūni beicēts
140×200 cm

593.922.18

399 €

160×200 cm

393.922.24

419 €

150 €

990.477.44

160 €

690.115.05

159 €

90×200 cm

591.323.10

159 €

120×200 cm

991.323.08

165 €

491.322.97

159 €

349 €

004.656.31

140×202 cm
160×202 cm

Balti beicēts ozolkoka finieris

Brūni beicēts oškoka finieris
90×200 cm

329 €

804.048.08

IEPAKOJUMS
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NORDLI gultas rāmis ar mantu glabātavu. Redeles ietilpst
PĀRVALKS
komplektā, un SKORVA balsts šai gultai nav nepieciešams.
Gunnared gaiši zaļā krāsā:
Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
Balts

Melni brūns finieris
90×200 cm

704.048.04

180×200 cm

97

Balts
290.115.07

160×200 cm

140x200 cm

MALM gultas rāmis ar 2 kastēm. LURÖY redeles ietilpst
komplektā, taču jāpaņem atsevišķi pašapkalpošanās zālē.

120×200 cm

319 €

VADHEIM
Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk.5

90×200 cm

299 €

004.048.12

PRECES IZMĒRI
Polst.
gulta ar paceļamu
guļvietu
VADHEIM
polst. gulta
ar paceļamu guļvietu,
Gunnared
214 cm
Garums
166 cm
Platums
gaiši zaļā krāsā
38 cm
kājg augst
140x200 cm
004.656.31
549
€
113 cm
galvg augst
Matrača garums 200 cm
160x200 cm
104.656.35
599 €
Matrača platums 140 cm

Balts
993.922.21

204.048.06

180×200 cm
Melni brūns finieris

IDANÄS gultas rāmis ar mantu glabātavu. Balsts ietilpst
komplektā. LURÖY redeles ietilpst komplektā, taču jāpaņem
atsevišķi pašapkalpošanās zālē.
140×200 cm

160×200 cm

5

uz iepakojuma

549 €

403.498.47

299 €

003.498.49

329 €
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319 €

293.366.10
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193.365.97

160×200 cm

0521

140×200 cm

09.04.2021

593.366.23

!#Q[B##,"

90×200

Gultas ar mantu glabātavu
NORDLI gultas rāmis ar mantu glabātavu un galvgali.
Redeles ietilpst komplektā, un SKORVA balsts šai gultai nav
nepieciešams.

SONGESAND gultas rāmis ar 4 kastēm. SKORVA balsts
un LURÖY redeles ir iekļautas cenā, taču jāpaņem atsevišķi
pašapkalpošanās zālē.

Balts

Balts

140×200 cm
160×200 cm

092.414.20
692.414.22

418 €
448 €

140×200 cm

692.413.37

239 €

160×200 cm

392.413.48

249 €

140×200 cm

892.411.57

239 €

160×200 cm

792.411.72

249 €

Brūns

PLATSA gultas rāmis
140×200 cm

104.530.86

249 €

Lai izveidotu mantu glabātavu, gultas rāmim var pielikt
PLATSA rāmi. Šeit redzamas 2 iecienītākās kombinācijas.
Vairāk uzzināsi PLATSA ceļvedī.
Redeles, gultas kājas un SPILDRA augša ietilpst komplektā.
SKORVA balsts šai gultai nav nepieciešams. Jāpapildina ar
120×200 cm vai 140×200 cm matraci.
PLATSA gultas rāmis ar 2 durvīm un 3 atvilktnēm
393.365.63

475 €

Gultu redeles

Vairāk uzzināsi
garantiju brošūrā.

LURÖY gultas redeles. Paildzini matrača mūžu un nodrošini
papildu atbalstu ķermenim ar 17 koka redelēm.
70×160 cm

502.850.91

10 €

70×200 cm

501.602.08

10 €

80×200 cm

301.602.09

10 €

90×200 cm

901.602.11

10 €

LÖNSET gultas redeles. 28 bērzkoka redeles, kas izkārtotas
komforta zonās, pielāgojas ķermeņa svaram un uzlabo
matrača elastību.
70×200 cm

702.787.06

30 €

80×200 cm

702.783.44

30 €

90×200 cm

902.783.43

30 €

LEIRSUND gultas redeles. 42 bērzkoka redeles, kas
izkārtotas komforta zonās, pielāgojas ķermeņa svaram un
uzlabo matrača elastību. 6 redelēm ir regulējama pretestība.
80×200 cm

202.783.32

50 €

90×200 cm

002.783.33

55 €

140×200 cm

102.787.28

99 €
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Gultas, augstā gultas, divstāvu gultas un gultas viesiem
Gultu rāmji

Divstāvu gultas rāmji

Šīs gultas var pārveidot par 160 cm platu divduļamo gultu. Tās
jāpapildina ar diviem MOSHULT vai MALFORS putu materiāla
matračiem (80×200 cm) vai diviem HUSVIKA atsperu matračiem
(80×200 cm).
Redeles ietilpst komplektā un SKORVA balsts šīm gultām nav
nepieciešams.

Divstāvu gultas rāmis jāpapildina ar 2 matračiem (90×200 cm).
Drošības nolūkā katram modelim ir norādīts maksimālais
matrača biezums* (sk. turpmāk tekstā). Augstās gultas divstāvu
gultas augšējā guļvieta nav piemērotas bērniem, kas jaunāki
par 6 gadiem, jo viņi var savainoties, izkrītot no gultas. Redeles
ietilpst komplektā, bet SKORVA balsts divstāvu gultām nav
nepieciešams.

BRIMNES gultas rāmis
SVÄRTA divstāvu gultas rāmis sudraba krāsā.
Kāpnes var piestiprināt gultas labajā vai kreisajā pusē.
* Maksimālais matrača biezums: 22 cm.

Balts
80/160×200 cm

002.287.05

179 €

90×200 cm

FLEKKE gultas rāmis

102.479.73

165 €

Balts
003.201.34

249 €

203.201.28

249 €

MYDAL divstāvu gultas rāmis, 90×200 cm.
Kāpnes var piestiprināt gultas labajā vai kreisajā pusē.
* Maksimālais matrača biezums: 19 cm.

Melni brūns

FYRESDAL gultas rāmis, melns.

149 €

204.676.29

199 €

139 €
TUFFING divstāvu gultas rāmis, Pelēka.
Kāpnes var piestiprināt gultas labajā vai kreisajā pusē.
* Maksimālais matrača biezums: 12 cm.

Balts

903.493.26

239 €

Pelēks

603.722.76

239 €

90×200 cm

002.392.33

IEPAKOJUMS
KASTES 3

Divstāvu gultas rāmis

VITVAL divstāvu gultas rāmis, baltā krāsā/gaiši pelēkā
krāsā

VITVAL

UTÅKER gulta ar 2 daļām, ko var glabāt vienu uz otras,
priežkoks.

229 €

OTEREN gulta

90x200 cm
90x200 cm

Pelēkā krāsā:
Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk.2

229 €

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

404.051.93

Augstās gultas rāmji

Baltā krāsā/gaiši pelēkā krāsā:
Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk.3

krāsā.
VITVAL
90x200 cm

104.112.42

90x200 cm

175 €

61

Baltā krāsā/gaiši pelēkā krāsā:
Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk.3

104.112.42

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

175 €

11-22
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iepakojuma

0951

99,99 €

002.392.33
VITVAL augstās gultas rāmis, baltā krāsā/gaiši pelēkā

09.04.2021

Tumši pelēka:
Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts uz
Augstās gultas rāmis

!-L/M##,"

109 €

31-51

902.994.49

90x200 cm

0951

TUFFING

!#:ÄD##,"

IEPAKOJUMS
KASTES 3

TUFFING augstais gultas rāmis
90x20 cm
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169 €

17.10.2018

Divstāvu gultas rāmis

199 €

SANDVIKA gulta visiem
Redeles ietilpst komplektā, bet SKORVA balsts šai gultai nav
nepieciešams.

SVÄRTA augstās gultas rāmis, sudraba krāsā.
Kāpnes var piestiprināt gultas labajā vai kreisajā pusē.
* Maksimālais matrača biezums: 22 cm. Minimālais griestu
augstums: 240 cm.
202.479.82

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

Gultas viesiem

Augstā gulta jāpapildina ar atbilstoša izmēra matraci. Katram
modelim ir norādīts maksimālais matrača biezums (drošības
nolūkā) un minimālais griestu augstums* (sk. turpmāk tekstā).
Augstās gultas divstāvu gultas augšējā guļvieta nav piemērotas
bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņi var savainoties,
izkrītot no gultas. Redeles ietilpst komplektā, bet SKORVA balsts
augstajām gultām nav nepieciešams.

Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk. 3

804.112.72

80×190 cm

90×200 cm

804.112.72
61
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OTEREN

90x200
90x200
cmcm

17-35

404.051.93

IEPAKOJUMS
KASTES 2

0522

139 €
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003.604.84
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80×200 cm
Gulta

000 €
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800.173.89

49,99 €
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HEMNES gultas rāmis, 80/160×200 cm

11-23

204.243.62

001.024.52

Balta

0951

80/160×200 cm

Priežkoks

09.04.2021

80/160×200 cm

!sL/k##,"

80/160×200 cm

Piederumi
Galvgaļi
Platums×Augstums×Biezums
BRIMNES galvgalis
Balts
140 cm platam matracim
Izmērs: 146×111×28 cm
160 cm platam matracim
Izmērs: 166×111×28 cm

202.287.09

50 €

802.287.11

60 €

NORDLI pie sienas stiprināms galvgalis
Balts
140–160 cm platam matracim
Izmērs: 240×84×4 cm

103.729.76

119 €

Kastes
HAUGA polsterētas kastes, 2 gab./kompl.
Vissle: pelēkas

204.742.05

70 €

Lofallet: smilškrāsā

904.742.02

70 €

Baltas

402.495.41

45 €

Melni brūnas

802.495.39

50 €

Balti beicēts ozolkoka finieris

902.646.90

50 €

Brūni beicēts oškoka finieris

903.175.42

50 €

Baltas

303.725.36

50 €

Brūnas

803.725.34

50 €

Balta

002.226.71

30 €

Melna

202.382.23

30 €

MALM kastes, 2 gab./kompl.

SONGESAND kastes, 2 gab./kompl.

Melni brūna

Balta beice:

303.469.29

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

75 €

503.469.28

75 €

75 €
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303.469.29

9-15

200 cm

0523

HEMNES gultas kaste, 2 gab.
HEMNES
Balta beice

IEPAKOJUMS
IZMĒRI 142x67x4 cm
16 kg
SVARS

09.04.2021

Gultas kaste, 2 gab.

!AEh@##,"

VARDÖ kaste, 65×70 cm.

8

HOW TO BUILD
Kājas

BJORLI kājas, 4 gab.
Nerūsējošais tērauds
10 cm

702.996.95

ESPEVÄR pārklājs

8€

90x200 cm

Melnā krāsā
10 cm

803.096.13
802.996.90

Tumši pelēks

403.071.16

30 €

Smilškrāsā

803.733.26

60 €

103.130.48

50 €

13 €
160x200 cm

BRENNÅSEN kājas, 4 gab.

Tumši pelēks

Melnāaut
krāsā
Bemuntica; ina, nulem
catelic aessil cas con verum us cuppli
10 cm
202.996.88
13 €
cones aperum mo C.
Fue dum pervis conestraedes
es suamdiest? Si pondina ticonemediem conit, de hor ignaticae nonfir
BRYNILEN kājas, 10 cm, 4 gab.
hori, esteres M.
Ozolkoks
Ritande remus, nontremena,
tebussum sulicen enatui is confec10 cm
602.996.91
13 €
tur.
Quam nondeti sserfec
iusceri tilium
20 cmrimoves ceporiv endicae
402.996.92
13 € satilin nes corum ium, te in ta vis simus es vis ad nostero poendiis;
BURFJORD kājas,
10 cm,
4 gab. me vilium temum
hostilis cum iam consupiorur,
cons
etorum
publicerus estiust vagilicasdam
catilius, que niu viur patat visse
Ozolkoks
esilintest fur ac renatur
fauctum omni10 cm lium los hilicient, Mis, 402.996.87
13 €
cis? Sunihin vivem ma,
fitericia
20 cmut atraed intios rete consissit
202.996.93
13 €
mandiis.
Satus con Itati, verces?
quonkājas,
Ita meratam
opubliciam terem
BÅTSFJORD
4 gab.
aute menatquam P.Bērzkoks
Catiliu mus, cullatio intem diu quam inatum
10 cm

25 €

140x200 cm

13 €

Baltā krāsā
10 cm

503.071.30

Tumši pelēks

BRATTVÅG kājas, 4 gab.

103.096.16

203.733.29
70 ac
€
Palina, nos, sulvisti,Smilškrāsā
medo, perbit, nium ommore
et; ego ta
reisquo ipticides nosul videssi murores se publissu iam popoendium inicae morum180x200
publiiscmcae, nocrend icierfec reis.
Ocas pultusus intest
ente
et; non vagiliam. Con
vast C. Mentri
Tumši
pelēks
803.071.24
50 € iu
menatus, C. Face rei
sen tam pat, cla L. con virma,
ur, se consili
Smilškrāsā
803.733.31
80 €
prae terem achuis vitribunultu quam publius locupie.

13 €

ESPEVÄR matrača pamatne ar redelēm
90x200 cm

503.071.68

100 €

140x200 cm

803.071.62

120 €

160x200 cm

403.071.64

150 €

180x200 cm

103.071.65

190 €

SULTAN balsta kāja. Paredzēta matraču pamatnēm
140x200 cm un 160x200 cm. Jānovieto gultas vidū.
Melna
459.320.80
5€
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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.

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

Aizvešana
Laiks pārmaiņām? Ja vēlies,
piegādājot jauno matraci,
aizvedīsim nolietoto.

Interneta veikals

Piekabes noma

Interjera dizains

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.

Tu vari iznomāt piekabi un vest
savus pirkumus mājās uzreiz.

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.*

Finanšu pakalpojumi

Pasūtījuma saņemšana
veikalā

Atpakaļatdošana

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

Uzzini vairāk IKEA.lv.

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

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

