CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

GODMORGON

Vannasistabas mēbeles

DROŠĪBA

Mēbeles jāpiestiprina pie sienas
ar komplektā iekļautajiem
stiprinājumiem. Dažāda
materiāla sienām paredzēti
dažāda veida stiprinājumi.
Iegādājies sienām piemērotus
stiprinājumus mūsu veikalā!
Pārbaudi, vai vannasistabas
sienas var noturēt izlietnes
skapīša svaru. Ja nevar, tad
izlietnes skapītim jāpiestiprina
kājas.

KOPŠANA UN
TĪRĪŠANA

Tīrīt ar ūdenī un neabrazīvā
tīrīšanas līdzeklī samitrinātu
drānu, pēc tam noslaucīt sausu
ar sausu drānu.
Izlietni un jaucējkrānu tīrīt ar
ūdenī un neabrazīvā tīrīšanas
līdzeklī samitrinātu drānu.
Keramisko izlietņu tīrīšanai var
izmantot lielāko daļu sadzīves
ķīmijas, izņemot stipras skābes
un sārmus.
Sasmalcinātā marmora
izlietnēm var kaitēt amonjaks,
skābes, koncentrēti tīrīšanas
līdzekļi, matu krāsa vai hlors.

Vairāk uzzināsi IKEA
vannasistabu garantiju brošūrā.

Lai visiem labs rīts!
Ar GODMORGON kolekcijas vannasistabas mēbelēm pat nelielu
vannasistabu mierpilnam dienas sākumam visai ģimenei. Mēbeles
ir mitrumizturīgas, jo tām ir plēves pārklājums. Lielas ģimenes var
iegādāties dubultās izlietnes un jaucējkrānus, tādējādi ietaupot
laiku un samazinot ūdens patēriņu. Vannasistabā būs arī daudz
vietas mantu glabāšanai, sākot ar atvilknēm ar izņemamiem
sadalošajiem ieliktņiem līdz pat sienas plauktiem un skapīšiem
ar spoguļstikla durvīm, kurās var aplūkot sevi no visām pusēm.
Vannasistabas mēbeļu komplektā ietilpst izlietnes skapītis un atvilktnes. Izvēlies vēl arī izlietni un jaucējkrānu.

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.

VANNASISTABAS MĒBEĻU KOMPLEKTĒŠANA
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1. Vannasistabas plānošana sākas ar to telpas daļu, kurā
paredzēts novietot izlietnes skapīti un izlietni, kas ir
vannasistabas galvenā mēbele. GODMORGON sērijā
pieejami dažādu izmēru un ietilpības izlietņu skapīši.

3. Izvēlies piemērotāko jaucējkrānu no IKEA plašā klāsta,
funkcionālu un atbilstoša dizaina risinājumu! Visiem
jaucējkrāniem, izņemot OLSKÄR, komplektā ietilpst
sietiņš. Visiem IKEA jaucējkrāniem ir iebūvēta ūdens
taupīšanas ierīce, kas patērē pat par 50 % mazāk
ūdens, nesamazinot ūdens strūklas intensitāti.

Kad noskaidrots vajadzīgais izmērs, atliek izvēlēties tikai
piemērotāko krāsu un apdari, kas vislabāk atbilst tavām
vajadzībām un stilam.

GRANSKÄR, DANNSKÄR, DALSKÄR un ENSEN
jaucējkrāniem ir īpaša funkcija – krāna atgriešanas
brīdī pa to tek auksts ūdens, un tas palīdz ietaupīt
elektroenerģiju. Parasti attaisot standarta krānu,
paceļot uz augšu sviru, sāk tecēt gan aukstais,
gan karstais ūdens. Taču bieži vien karstais ūdens
nemaz neiztek, bet apstājas kaut kur caurulēs.
Paceļot uz augšu šo jaucējkrānu sviru, sāk tecēt tikai
aukstais ūdens, samazinot karstā ūdens zudumus. Ja
nepieciešams karsts ūdens, svira jāpagriež mazliet pa
kreisi.
4. Nākamās jāizvēlas vannasistabas mēbeles, ko likt
uz, virs un ap izlietnes skapīti: sopguļi, spoguļskapīši,
augstie skapji ar spoguļstikla durvīm, sienas skapīši.
Kombināciju skaits ir bezgalīgs. Izvēlies piemērotāko,
atkarībā no vannasistabas lieluma un nepieciešamības.

Izlietnes skapīšus piestiprina pie sienas, tiem var
pielikt kājas vai novietot uz vannasistabas grīdas.
GODMORGON izlietnes skapīšu atvilktnes var
viegli izvilkt, lai to saturs būtu brīvi pārskatāms un
sasniedzams. Ģimenes ar bērniem novērtēs praktiskos
atvilktņu bloķētājus, kas neļauj atvilktnes izvilkt pārāk
tālu un tām izkrist. Ar izņemamiem sadalošajiem
ieliktņiem var sakārtot atvilktnes. Atvilktņu ietilpību
iespējams pat palielināt, ievietojot tajās kādu no
GODMORGON caurspīdīgajām kastēm, kas ideāli atbilst
atvilktņu izmēram un kurās ērti glabāt rotaslietas,
dekoratīvo kosmētiku, matu sukas, tūbiņas un pudelītes.
GODMORGON atvilktņu skapīši ir ne tikai ērti, bet arī
viegli saliekami.
2. IKEA izlietnes pieejamas visdažādākajos izmēros un
izgatavotas no dažādiem materiāliem. Atkarībā no
vajadzības un vannasistabas lieluma var izvēlēties,
parasto, dubulto vai uz virsmas novietojamo izlietni.
Izlietnes izgatavotas no keramikas vai sasmalcināta
marmora.
Keramikas izlietnēm ir glazēta virsma, un tās ir
viegli tīrāmas. Keramikas izlietnes ir noturīgas pret
skrāpējumiem un ļoti izturīgas.
Sasmalcinātā marmora izlietnes izgatavotas no minerālu
pulvera un saistvielu maisījuma. Sasmalcinātā marmora
izlietnes ir gludas, izturīgas un viegli tīrāmas.
Visas izlietnes pārdod komplektā ar ūdens filtru un
sietiņu. Ūdens filtrs ir elastīgs un savienojams gan
ar veļas mazgājamo mašīnu, gan trauku mazgājamo
mašīnu.

5. Ja vanassistabā vēlies ieviest jaunus akcentus,
izvēlies GODMORGON izlietnes skapīti, TOLKEN
virsmu un GUTVIKEN uz virsmas liekamo izlietni. IKEA
vannasistabas virsmas ir kvalitatīvas, ūdensizturīgas
un kalpos daudzus gadus. Tās pieejamas 6 dažādos
izmēros, kas perfekti atbilst GODMORGON izlietnes
skapīšu izmēriem. Izvēlies sev un savai vannasistabai
piemērotāko!
6. Visbeidzot, vannasistabā iederēsies MOLGER, GRUNDTAL
un KALKGRUND kolekcijas mēbeles, ar ko var gudri
izplānot un funkcionāli iekārtot telpu mantu glabāšanai.
Tās īpaši pieskaņotas GODMORGON dizainam, radot
saskaņotu vannasistabas interjeru.
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GODMORGON VISAS DAĻAS
Izlietnes skapīšu un augsto skapīšu rokturu dizains atšķiras atkarībā no izvēlētās apdares. Rokturi ietilpst komplektā. Platums×dziļums×augstums.

GODMORGON izlietnes skapītis, 40×47×58 cm
Riekstkoka imitācija

403.246.58 99 €

Melni brūns

703.246.47 99 €

Balts

003.246.60 69 €

Balti beicēts ozolkoks

203.246.64 99 €

Spīdīgi balts

903.246.51 99 €

GODMORGON augstais skapītis ar spoguļstikla
durvīm, 40×32×192 cm
Spīdīgi balts

GODMORGON izlietnes skapītis, 60×32×58 cm
Balts

GODMORGON spoguļskapītis

803.304.50 79 €

Melni brūns

503.304.42 109 €

Riekstkoka imitācija

203.304.48 109 €

Spīdīgi balts

603.304.46 109 €

603.441.70 159 €

40×14×96 cm

102.302.27 139 €

60×14×96 cm

102.189.99 169 €

80×14×96 cm

103.043.55 219 €

100×14×96 cm

603.043.53 259 €

GODMORGON spogulis

GODMORGON izlietnes skapītis, 60×47×58 cm
Balts

60×96 cm

301.491.32 15 €

80×96 cm

101.821.65 25 €

100×96 cm

901.491.29 29 €

402.811.02 79 €

Melni brūns

203.441.10 119 €

Riekstkoka imitācija

803.128.37 119 €

Balti beicēts ozolkoks

602.261.95 119 €

Spīdīgi balts

801.955.36 119 €

GODMORGON veļas skapītis, 40×47×58 cm
Riekstkoka imitācija

103.249. 09 99 €

GODMORGON izlietnes skapītis, 80×47×58 cm
Balts

002.811.04 99 €

Melni brūns

303.441.19 149 €

Riekstkoka imitācija

403.128.39 149 €

Balti beicēts ozolkoks
Spīdīgi balts

802.261.99 149 €
301.809.95 149 €

GODMORGON LED skapīša/sienas lampa,
alumīnījs

GODMORGON izlietnes skapītis, 100×47×58 cm
Riekstkoka imitācija

203.441.05 179 €

Melni brūns

903.441.02 179 €

Balts

003.441.06 129 €

Balti beicēts ozolkoks

303.441.38 179 €

Spīdīgi balts

803.440.94 179 €

GODMORGON izlietnes skapītis, 120×47×58 cm
Riekstkoka imitācija

803.441.31 249 €

Melni brūns

403.441.28 249 €

Balts

603.441.32 169 €

Balti beicēts ozolkoks

003.441.49 249 €

Spīdīgi balts

303.440.96 249 €

GODMORGON sienas skapītis ar 1 durvīm
40×32×58 cm
Riekstkoka imitācija

403.304.28 69 €

GODMORGON sienas skapītis ar 1 durvīm
40×14×96 cm
Riekstkoka imitācija

703.128.33 69 €

Melni brūns

801.475.26 69 €

Balts

402.810.98 59 €

Spīdīgi balts

601.475.13 69 €

GODMORGON augstais skapītis, 40×32×192 cm
Riekstkoka imitācija

403.440.67 139 €

Melni brūns

703.440.61 139 €

Balts ww

003.440.69 99 €

Spīdīgi balts

803.440.65 139 €

Balti beicēts ozolkoks

603.440.71 139 €
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60 cm

202.508.99 39,99 €

80 cm

102.509.13 49,99 €

100 cm

002.509.18 54,99 €

IZLIETNES UN JAUCĒJKRĀNI

Vairāk uzzināsi
garantiju brošūrā.

Visiem IKEA jaucējkrāniem un izlietnēm ir 10 gadu garantija. Platums×dziļums×augstums.

ODENSVIK izlietne, keramiska, balta
Komplektā ietilpst sietiņš un ūdens filtrs

DALSKÄR jaucējkrāns ar izlietnes sietiņu
Hromēts metāls

302.812.92 49 €

60×49×6 cm, vienkārša

501.955.52 60 €

80×49×6 cm, vienkārša

401.808.05 70 €

100×49×6 cm, vienkārša

001.939.37 100 €

SVENSKÄR jaucējkrāns ar izlietnes sietiņu

100×49×6 cm, dubulta

001.356.12 110 €

Hromēts metāls

120×49×6 cm, vienkārša

201.939.41

120×49×6 cm, dubulta

801.356.13 130 €

LUNDSKÄR jaucējkrāns ar izlietnes sietiņu
Hromēts metāls

BRÅVIKEN izlietne, sasmalcināts marmors
Komplektā ietilpst sietiņš un ūdens filtrs
60×49×10 cm, vienkārša, balta 301.955.48 120 €
80×49×10 cm, vienkārša, balta 901.807.99 150 €
100×49×10 cm, vienkārša, balta 301.354.46 170 €

HAGAVIKEN izlietne, keramiska
Komplektā ietilpst sietiņš un ūdens filtrs
63×34×7 cm, balta

803.245.00 60 €

GUTVIKEN uz virsmas liekamā izlietne, keramiska
29×39×10 cm, balta

903.549.59 50 €

TÖRNVIKEN uz virsmas liekamā izlietne, keramiska. Komplektā ietilpst sietiņš un ūdens filtrs
Ø 50 cm, A14 cm, balta

902.915.18 60 €

OLSKÄR jaucējkrāns bez izlietnes sietiņa
Hromēts metāls

702.177.51

12,99 €

ENSEN jaucējkrāns ar izlietnes sietiņu
Hromēts metāls

802.994.21 59 €

120 €

602.813.80 49 €
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402.400.17 79 €

PIEDERUMI
TOLKEN virsma, augstspiediena lamināts ar
melamīna pārklājumu.
Antracīta tonī
82×49×2 cm

003.547.27 40 €

82×49×2 cm

103.547.03 40 €

Bambusa
42×49×2 cm

403.248.75 30 €

STORJORM spoguļskapītis ar 2 durvīm/iebūvētu
apgaismojumu, 60×14×96 cm
Balts
402.481.22 149 €

STORJORM spoguļskapītis ar 2 durvīm/iebūvētu
apgaismojumu, 80×14×96 cm
Balts

202.481.23 159 €

STORJORM spoguļskapītis ar 2 durvīm/iebūvētu
apgaismojumu, 100×14×96 cm
Balts

202.481.18 189 €

STORJORM spogulis ar iebūvētu
apgaismojumu, 60×80 cm
Balts
702.481.25 65 €

MOLGER sols, 79×37×50 cm
Bērza koks

402.414.51 34,99 €

KALKGRUND sienas plaukts/
dvieļu pakaramais, 63×23 cm
Hromēts

302.914.70 14,99 €

KALKGRUND dvieļu pakaramais, 65×14 cm
Hromēts

902.914.72 12,99 €

KALKGRUND rokturis – pakaramais, 2 gab.
Hromēts

502.914.74

4,99 €

KALKGRUND stikla plaukts, 62×11 cm
402.929.02 9,99 €

KALKGRUND dušas plaukts, 24×6 cm
Hromēts

702.914.87 12,99 €

KALKGRUND tualetes sukas turētājs
Hromēts

502.929.06 9,99 €

KALKGRUND tualetes papīra turētājs
Hromēts

002.914.76 7,99 €
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VISAS DAĻAS
Platums×dziļums×augstums

APGAISMOJUMS

KALKGRUND ziepju trauks ar dozatoru
Hromēts

602.914.78 7,99 €

SÖDERSVIK LED griestu lampa
21 cm

502.480.65 59,99 €

KALKGRUND zobusuku turētājs
Hromēts

002.914.81 4,99 €
SÖDERSVIK LED skapīša/sienas lampa
32 cm

GRUNDTAL galdiņš uz ritentiņiem, 48×24×77,
nerūsējošais tērauds

402.480.75 59,99 €

601.714.33 39,99 €
SÖDERSVIK LED sienas lampa
70 cm

502.480.70 59,99 €

BOLMEN pakāpiens, 44×35×25 cm,
maks. slodze: 150 kg.
Balts

602.651.63 4,99 €

GÅSGRUND griestu lampa, opāla balta
30 cm

402.238.57 29,99 €

HÄGGUM iegremdētās montāžas prožektors,
balts/regulējams
13 cm
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202.622.94 14,99 €

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.
Preču piegāde ir maksas pakalpojums. Par to vairāk uzzināsi no
veikala darbiniekiem.

Montāža

Visiem nav jābūt mēbeļu montāžas speciālistiem, tāpēc mēbeļu
salikšanu vari uzticēt mums. Montāžas cenai tiek pieskaitīta maksa
par meistara izsaukumu.

Atpakaļatdošana

90

Tu vari atdot iegādātās preces vai apmainīt tās 90 dienu laikā no
iegādes brīža, uzrādot pirkuma čeku. Pilnu samaksāto summu
atmaksā tikai par neizmantotām, neizpakotām un nesamontētām
precēm.

Uzzini vairāk IKEA.lv.

