CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

BRIMNES

Guļamistabas un dzīvojamās istabas mēbeles

DIZAINS

Knūts Hāgberjs (Knut Hagberg)
Marianne Hāgberja
(Marianne Hagberg)

KOPŠANA UN
TĪRĪŠANA

Tīrīt ar saudzīgā tīrīšanas
līdzeklī samitrinātu, labi
izgrieztu drānu. Pēc tam
noslaucīt ar tīru drānu.

UZMANĪBU!
APGĀŠANĀS
RISKS

Nepieskrūvētas mēbeles var
apgāzties. Dažas šīs kolekcijas
mēbeles jāpieskrūvē pie sienas
ar iepakojumā ievietotajiem
drošības stiprinājumiem, lai tās
neapgāztos.

Ērtai mantu glabāšanai
Ar BRIMNES mēbelēm ir viegli iekārtot pat nelielu mājokli. Izvēlies
pēc savas patikas kumodes, drēbju skapjus un citas mēbeles, un
ņem vērā, ka arī gultā ir paredzēta vieta mantu glabāšanai.

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 ja tev ir jautājumi, sazinieties ar IKEA veikala darbiniekiem.

Ikviens vēlas, lai mājoklis būtu drošākā vieta uz
pasaules. Taču tieši mājās bērni mēdz ciest nelaimes
gadījumos. Kopā mēs varam tos novērst, padarot
mājokli drošāku.

• Piestiprini! Izmanto iepakojumā iekļautos un sienas
materiālam atbilstošos sitprinājumus. Par tiem vairāk
uzzināsi lietošanas instrukcijā.
• Neliec televizoru vai citus smagus priekšmetus uz
kumodes vai citām mēbelēm, kas tam nav 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: mūrējums

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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NODERĪGA INFORMĀCIJA
BRIMNES gultas rāmis ar mantu glabātuvi

BRIMNES skapītis ar durvīm, 78×41×95 cm*

Balts

Stikls/Balts

503.006.66 99 €

Stikls/Melns

003.006.64 95,99 €

140×200 cm

799.029.35 155 €

160×200 cm

399.029.37 165 €

BRIMNES galvgalis ar mantu glabātuvi

BRIMNES skapītis ar durvīm, 78×41×95 cm*

Balts
140 cm

202.287.09

50 €

160 cm

802.287.11

60 €

Balts

403.006.62 69,99 €

Melns

803.006.60 69,99 €

BRIMNES gulta ar 2 atvilktnēm
Balta
80/160×200 cm

002.287.05

BRIMNES grāmatplaukts, 60×41×190 cm*

175 €

BRIMNES naktsgaldiņš, 39×41×58 cm
Balts

Balts

903.012.25 99 €

Melns

403.012.23 99 €

102.349.42 36,99 €

BRIMNES spoguļgaldiņš, 70×42×77 cm*
Balts

702.904.59 69,99 €

BRIMNES kumode ar 3 atvilktnēm, 78×41×95 cm*
Balta

802.180.24 69,99 €

Melna

802.383.38 69,99 €

BRIMNES kumode ar 4 atvilktnēm, 39×124 cm*
Balta/matēts stikls

102.180.27 79,99 €

BRIMNES kumode ar 4 atvilktnēm, 78×41×123 cm*
Balts

502.180.25 89,99 €

Melns

602.383.44 89,99 €

BRIMNES drēbju skapis, ar 2 durvīm,
78×50×190 cm*
Balts

502.180.30 89,99 €

Melns

303.236.02 99,99 €

BRIMNES drēbju skapis, ar 3 durvīm,
117×50×190 cm*
Balts

702.458.53 119 €

Melns

903.236.04 119 €

* Šīs mēbeles ir jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļautajiem drošības
stiprinājumiem, lai tās neapgāztos.
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PAPILDU PRECES
GRUA spogulis, 45×140 cm
Melns

SKUBB mantu glabāšanas kaste, 44×55×19 cm
302.920.21 29,99 €

Balts

302.903.62 4,99 €

Melns

902.903.64 4,99 €

SKUBB kurpju kaste, 22×34×16 cm (4 gab.)

GRUA spogulis, 45×55 cm
Melns

102.920.22 14,99 €

Balts

901.863.91 7,99 €

Melns

301.933.75

7,99 €

SKUBB plaukts ar 6 nodalījumiem, 35×45×125 cm
Balts

002.458.80 8,99 €

Melns

802.458.76 8,99 €

NISSEDAL spogulis, 40×150 cm
Balts

303.203.16 29 €

Melns

303.203.21 29 €

NISSEDAL spogulis, 65×150 cm
Balts

103.203.17

49 €

Melns

703.203.19

49 €

NISSEDAL spogulis, 65×65 cm
Balts

203.203.12 19 €

Melns

503.203.20 19 €
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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.
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.

Finanšu pakalpojumi

Par pirkumu vari maksāt pa daļām, izvēloties sev
piemērotāko atmaksas termiņu. Preču iegādi uz nomaksu
nodrošina SIA “AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu var iegādāties preces
vērtībā no 70 € līdz 5000 €.

Uzzini vairāk IKEA.lv.

