
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.

Labi, kas ir izvēle!
Visām MALM guļamistabas iekārtas mēbelēms – kumodēm, 
spoguļgaldiņiem, rakstāmgaldiem un gultām – ir klasisks di-
zains, tādēļ tās būs modē vienmēr. Mēbeles ir rūpīgi izstrādātas 
un saskaņotas tā, lai ikviens varētu iekārtot guļamistabu vienotā 
stilā. Izvēlies kādu no piedāvātajām finiera vai krāsotajām 
versijām un dažādu izmēru kumodēm, kuras iespējams 
komplektēt ikvienai gaumei!

Guļamistabas iekārtu var papildināt ar spoguli un pieskaņotiem 
PAX sērijas drēbju skapjiem.

 CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
Noslaucīt ar kārtīgi izgrieztu drānu un 
saudzīgu ziepjūdeni. Pēc tam noslaucīt sausu 
ar tīru, sausu drānu. Spoguli tīrīt ar logu 
mazgāšanas līdzekli.

UZMANĪBU! APGĀŠANĀS 
RISKS!
Nepiestiprinātas mēbeles var apgāzties. 
Dažas no šīm mēbelēm jāpiestiprina pie 
sienas ar komplektā iekļautajiem drošības 
stiprinājumiem. 

MALM
GUĻAMISTBAS IEKĀRTA
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CEĻVEDIS MĒBEĻU PIESTIPRINĀŠANAI PIE SIENAS
Ja sienas materiāls nav atrodams sarakstā vai ja radušies jautājumi, sazinies ar vietējo mazumtirdzniecības pārstāvi. 

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

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

Sienas materiāls: ģipškartons vai ap-
metums bez  skrūvēšanai piemērotiem 
koka spraišļiem.
Nostiprināšanas mehānisms: dībelis 
ar skrūvi, piemēram 8 mm dībelis no 
IKEA FIXA skrūvju un dībeļu komplekta.

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

• Nostiprini! Izmanto iepakojumā atrodamos  
pretapgāšanās stiprinājumus un sienas materiālam 
atbilstošus būvmateriālus. Par tiem vairāk uzzināsi 
pievienotajā instrukcijā.

• Neliec televizoru vai citus smagus priekšmetus uz ku-
modes vai citām mēbelēm, kas nav tam paredzētas. 

• Smagus priekšmetus liec apakšējās atvilktnēs. 
• Neļauj bērniem kāpt uz atvilknēm, durvīm vai plauktiem 

un tajos karāties! 

Sienas materiāls: mūrējums

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

Stiprināšana pie starpsienas: ar 
enkurdībeli.



VISAS DAĻAS
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MALM gultas rāmis

Balts
90×200 cm 002.494.87 109 €
140×200 cm 299.315.96 119 €
160×200 cm 099.293.73 119 €
180×200 cm 299.316.00 135 €

Melni brūns finieris
90×200 cm 802.494.93 109 €
140×200 cm 499.292.29 129 €
160×200 cm 299.292.30 129 €
180×200 cm 099.292.31 135 €

Balti beicēts ozolkoka finieris
90×200 cm 203.251.64 109 €
140×200 cm 590.225.47 129 €
160×200 cm 990.225.50 135 €
180×200 cm 302.631.08 125 €

Brūni beicēts oškoka finieris
90×200 cm 003.251.55 109 €
160×200 cm 391.570.33 129 €

MALM mantu glabātuve – der MALM gultas rāmim, (P100×Dz62×A29 cm).

Balta 402.495.41 45 €
Melni brūns finieris 802.495.39 45 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 902.646.90 45 €
Brūni beicēts oškoka finieris 903.175.42 45 €

MALM gultas rāmis ar mantu glabātuvēm
Balts 
Ar 2 mantu glabātuvēm
90×200 cm 790.129.91 154 €

Ar 4 mantu glabātuvēm
140×200 cm 399.316.09 209 €
160×200 cm 999.316.11 209 €
180×200 cm 599.316.13 225 €

Ar 4 mantu glabātuvēm
140×200 cm 999.316.25 219 €
160×200 cm 599.316.27 219 €
180×200 cm 199.316.29 225 €

 

Balti beicēts ozolkoka finieris 
Ar 2 mantu glabātuvēm
90×200 cm 191.398.27 154 €
Ar 4 mantu glabātuvēm
140×200 cm 990.226.68 219 €
160×200 cm 990.226.73 219 €
180×200 cm 890.226.78 225 €

Brūni beicēts oškoka finieris
Ar 2 mantu glabātuvēm
90×200 cm 491.397.98 154 €
Ar 4 mantu glabātuvēm

160×200 cm 391.397.89 219 €
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MALM kumode ar 2 atvilktnēm, 40×48×55 cm

Balta 802.145.49 34,99 €
Melni brūns finieris 001.033.43 39,99 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 101.786.01 39,99 €
Brūni beicēts oškoka finieris 403.152.82 39,99 €

MALM kumode ar 3 atvilktnēm, 80×48×78 cm*

Balta 402.145.51 54,99 €
Melni brūns finieris 801.033.44 59,99 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 701.786.03 59,99 €
Brūni beicēts oškoka finieris 003.152.84 59,99 €

MALM kumode ar 4 atvilktnēm, 80×48×100 cm*

Balta 002.145.53 74,99 €
Melni brūns finieris 501.033.45 79,99 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 801.786.07 79,99 €
Brūni beicēts oškoka finieris 503.152.86 79,99 €

MALM kumode ar 6 atvilktnēm, 40×48×123 cm  
Ar spoguļstikla virsmu.*

Balts 602.180.15 89,99 €
Melni brūns finieris 601.279.73 99,99 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 801.786.12 99,99 €

Brūni beicēts oškoka finieris 503.152.91 99,99 €

MALM kumode ar 6 atvilktnēm, 80×48×123 cm*

Balta 102.145.57 99,99 €
Melni brūns finieris 101.033.47 109 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 601.786.13 109 €

Brūni beicēts oškoka finieris 303.152.92 109 €

MALM dubulta kumode ar 6 atvilktnēm, 160×48×78 cm*

Balta 502.145.55 115 €
Melni brūns finieris 701.033.49 119 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 401.786.09 119 €
Brūni beicēts oškoka finieris 103.152.88 119 €

* Šīs mēbeles ir jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļautajiem drošības 
stiprinājumiem. Tas pasargās no apgāšanās riska.
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PAPILDU PRECES

FLEKKE gultas rāmis, 80×200 cm (izvelkams izmērā 
160×200 cm)

 Balts 003.201.34 229 €

NISSEDAL spogulis, 65×65 cm

Balts 203.203.12 19 €
Melns 503.203.20 19 €

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 €

SKUBB kaste, komplektā: 6 gab.

Balta 001.926.31 5,99 €

Melna 601.926.33 5,99 €

ILSENG bīdāmās durvis PAX drēbju skapim*
Melni brūns finieris
150×236 cm 399.303.27 229 €
200×236 cm 799.303.30 259 €
Balti beicēts ozolkoka finieris
150×201 cm 899.302.59 219 €
200×201 cm 299.302.62 229 €
150×236 cm 699.302.60 229 €
200×236 cm 099.302.63 259 €

NEXUS durvis PAX drēbju skapim*

Melni brūns finieris
50×195 cm 601.608.25 39 €
50×229 cm 401.608.26 42 €

Balti beicēts ozolkoka finieris
50×195 cm 302.119.92 39 €
50×229 cm 502.119.91 42 €

FARDAL durvis PAX drēbju skapim*
Spīdīgi balts

50×229 cm 801.905.29 55 €

Spīdīgi tumšā smilškrāsā

50×229 cm 303.306.07 55 €
Spīdīgi pelēki tirkīzzils

50×229 cm 703.306.05 55 €
Spīdīgi gaišā smilškrāsā

50×229 cm 103.306.08 55 €
Spīdīgi gaiši pelēks

50×229 cm 503.306.06 55 €

* PAX ceļvedī pircējiem uzzināsi vairāk par PAX 
rāmjiem un skapju plauktiem.


