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 divstāvīgajām 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.

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.

GULTAS KOMPLEKTA IEGĀDE
1. Izvēlies gultas rāmi un izmēru.
2. Lielākajai daļai divguļamo gultu nepieciešams SKORVA
balsts. Tas ir iekļauts gultas rāmja cenā, taču jāpaņem
atsevišķi pašapkalpošanās zālē.
3. Lielākajai daļai gultas rāmju būs jāizvēlas arī redeles.
4. Izvēlies matraci vai arī izmanto jau iepriekš iegādāto,
kas jau ir mājās. Matraču nodaļā vari izvēlēties sev
piemērotāko matraci.
5. Mīkstākai gulēšanai izvēlies sev piemērotu virsmatraci,
kas novietojams uz matrača.
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VISI GULTU RĀMJI
ASKVOLL gultas rāmis, balts

LEIRVIK gultas rāmis, balts metāls

140×200 cm

390.197.01

99 €

140×200 cm

192.772.63

99 €

160×200 cm

490.197.05

109 €

160×200 cm

292.772.67

119 €

Gultas rāmis
BJÖRKSNÄS gultas rāmis

BJÖRKSNÄS
Masīvkoks

GJÖRA gultas rāmis, bērza koks
140×200 cm

191.563.03

199 €

160×200 cm

691.563.05

219 €

140x200
140x200
cmcm

160x200 cm

Bērzs:
Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk. 2

HEMNES gultas rāmis, krāsots bērza koks
90×200 cm

302.495.46

125 €

140x200 cm

899.315.60

159 €

160×200 cm

799.293.41

169 €

90×200 cm

702.495.49

125 €

140x200 cm

499.315.62

159 €

160×200 cm

599.293.37

169 €

Melni brūns

140×200 cm

191.576.56

99 €

160×200 cm

691.576.73

109 €

299 €

092.475.54

339 €

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts uz
iepakojuma

289 €

Brūna
140x200 cm

092.410.43

115 €

160×200 cm

392.410.46

129 €

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 €

90×200 cm

802.494.93

99 €

140×200 cm

499.292.29

129 €

160×200 cm

299.292.30 129 €

180×200 cm

099.292.31

135 €

90×200 cm

203.251.64

109 €

140×200 cm

590.225.47

129 €

160×200 cm

190.225.49

129 €

180×200 cm

990.225.50 135 €

Balti krāsots ozolkoka finieris

SONGESAND gultas rāmis

Brūni krāsots oškoka finieris

Balta

90×200 cm

003.251.55

109 €

160×200 cm

391.570.33

129 €

129 €

SKORVA balsts nepieciešamas lielākajai daļai
divguļamo gultu. Tas vienmēr ir iekļauts gultas rāmja
cenā, taču jāpaņem atsevišķi.
Cinkots

092.475.49

Melni brūns finieris

KOPARDAL gultas rāmis, pelēks metāls

532.412.29

604.015.42
MALM
gultas rāmis

4

Balts

Balti beicēts

160×200 cm

IEPAKOJUMS
KASTES 2

Matraču nodaļā izvēlies piemērotāko matraci un
virsmatraci.

901.245.34 10 €

3

VISI GULTU RĀMJI
NESTTUN gultas rāmis, balts metāls

SAGSTUA gultas rāmis

140×200 cm

991.579.83

89 €

Melns

160×200 cm

491.579.85

99 €

90×200 cm

592.791.99

89 €

140×200 cm

892.688.92

109 €

160×200 cm

692.688.93

129 €

90×200 cm

692.791.94

89 €

140×200 cm

192.542.09

109 €

160×200 cm

392.542.08 129 €

Balts

TARVA gultas rāmis, priedes koks
90×200 cm

302.612.70

59 €

140x200 cm

899.292.32

79 €

160×200 cm

699.292.33

81 €

NEIDEN gultas rāmis
TRYSIL gultas rāmis
Balts/gaiši pelēks
140×200 cm

799.311.36

89 €

160×200 cm

699.127.70

99 €

90×200 cm

403.952.45

89 €

140×200 cm

703.952.39

109 €

TYSSEDAL gultas rāmis, balts
140×200 cm

690.575.22 279 €

160×200 cm

590.577.30

299 €

GULTU RĀMJI AR MANTU GLABĀTUVI
BRIMNES gultas rāmis ar
mantu glabātuvi (4 atvilktnes)
Balts
140×200 cm

799.029.35

155 €

160×200 cm

399.029.37

165 €

BRIMNES gultas rāmis ar mantu glabātuvi un
galvgali (4 atvilktnes)
Balts
140×200 cm

590.991.36

205 €

160×200 cm

590.991.55

225 €

DELAKTIG gultas rāmis, alumīnija ar galvgali un
diviem naktsgaldiņiem
160×200 cm
392.881.28 565 €

DELAKTIG gultas rāmis alumīnija
160×200 cm

192.875.30

349 €

SKORVA balsts nepieciešamas lielākajai daļai
divguļamo gultu. Tas vienmēr ir iekļauts gultas rāmja
cenā, taču jāpaņem atsevišķi.
Cinkots

Matraču nodaļā izvēlies piemērotāko matraci un
virsmatraci.

901.245.34 10 €
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003.498.49

289 €

Tumši pelēka
90x200 cm

Tumši pelēka:

GVARV gultas rāmis ar paceļamu mehānismu
Pelēks

Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk. 3

160x200 cm

804.040.78 459 €

180x200 cm

404.097.23

002.392.33 109 €

90x200 cm

002.392.33
Augstās gultas
rāmisgultas rāmis
STORÅ
augstās

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts uz
iepakojuma

STORÅ

Balta,beice
140x200 cm
140x200 cm

499 €

99,99 €

PRECES IZMĒRI
213 cm
Garums
176 cm
att no grīd - g
153 cm
Platums
214 cm
Augstums
Matrača249
garums € 200 cm
702.420.86
Matrača platums 140 cm
IEPAKOJUMS
KASTES 3

81

GULTU RĀMJI

Balta beice:

Šo gultu var pārveidot par 160 cm platu divguļamo gultu. To var komplektēt
ar diviem MOSHULT vai MALFORS putu materiāla matračiem, 80×200 cm vai
diviem HUSVIKA atsperu matračiem 80×200 cm.

Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk. 3

702.420.86

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts uz
iepakojuma

249 €

BRIMNES gultas rāmis
Balts

DIVSTĀVĪGO GULTU RĀMJI

002.287.05 175 €

80/160×200 cm

Divstāvīgās gultas rāmi komplektē ar 2 matračiem (90×200 cm). Drošības
apsvērumu dēļ katram modelim norādīts maksimālais matrača biezums*
(skat. turpmāk tekstā).

FLEKKE gultas rāmis
Balts
003.201.34 229 €

80/160×200 cm

SVÄRTA divstāvīgās gultas rāmis, sudraba krāsā
Kāpnes atrodas gultas labajā vai kreisajā pusē.
* Maksimālais matrača biezums: 22 cm.

Melni brūns
203.201.28 229 €

80x200 cm

90×200 cm

FYRESDAL gultas rāmis, melns
204.243.62 139 €

IEPAKOJUMS
Gultas rāmis ar 3 atvilktnēm
4
HEMNES gultas rāmis ar 3 KASTES
atvilktnēm

HEMNES
Pelēks

603.722.76

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts uz
iepakojuma

002.392.33 109 €

11-4

90×200 cm

0522

903.493.26 239 €

239 €

17.10.2018

Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk. 4

41

001.024.52 145 €

TUFFING divstāvīgās gultas rāmis, pelēks
Kāpnes arodas gultas labajā vai kreisajā pusē.
* Maksimālais matrača biezums: 12 cm.

603.722.76 239 €

cm
80x20080/160×200
cm
80/160×200 cm
Pelēka:

90×200 cm

003.604.84 129 €

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

UTÅKER saliekamās gultas
2 gultu komplekts, priedes koks
80×200 cm

MYDAL divstāvīgās gultas rāmis, priedes koks
Kāpnes arodas gultas labajā vai kreisajā pusē.
* Maksimālais matrača biezums: 19 cm.

!_H9o##,"

80/160×200 cm

Balts

102.479.73 159 €

SALIEKAMĀS GULTAS

AUGSTO GULTU RĀMJI

SANDVIKA saliekamā gulta
80×190 cm

Komplektē augsto gultu ar atbilstoša izmēra matraci. Katram modelim
norādīts maksimālais matrača biezums (drošības apsvērumu dēļ) un
minimālais nepieciešamais griestu augstums* (skat. turpmāk tekstā).

800.173.89 44,99 €

SVÄRTA augstās gultas rāmis, sudraba krāsā.
Kāpnes var atrasties gultas labajā vai kreisajā pusē.
* Maksimālais matrača biezums: 22 cm.
Minimālais nepieciešamais griestu augstums: 240 cm.
90×200 cm

202.479.82 129 €

SKORVA balsts nepieciešamas lielākajai daļai
divguļamo gultu. Tas vienmēr ir iekļauts gultas rāmja
cenā, taču jāpaņem atsevišķi.
Cinkots

Matraču nodaļā izvēles piemērotāko matraci un
virsmatraci.

901.245.34 10 €
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160×202 cm

TUFFING

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

269 €

31-51

403.498.47

IEPAKOJUMS
KASTES 3

0951

140×202 cm

TUFFING divstāvu gultas rāmis

17.10.2018

Divstāvu gultas rāmis

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

!#:ÄD##,"

VISI GULTU RĀMJI

VISI GULTU RĀMJI
GALVGAĻI

DELEKTIG detaļas
Galvgala stiprinājums

604.294.71 49 €

Galvgalis rotangpalma

704.265.37 99 €

Galvgalis melns

204.265.25 69 €

BRIMNES galvgalis, balts
Balts
802.287.11 60 €

PRECES IZMĒRI
Galvgalis
ar nodalījumu
ASKVOL
galvgalis ar nodalījumu
167 cm
Platums

Balts
ASKVOLL
77x147 cm
167x77 cm

Dziļums
Augstums

003.776.63 75 €

203.776.62

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts uz
iepakojuma

0523

80 €

17.10.2018

Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk. 2

11-12

203.776.62 80 €

77x167 cm
Balta:

24 cm
77 cm

IEPAKOJUMS
KASTES 2

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

202.287.09 50 €

160 cm

!7Hoa##,"

140 cm

PAPILDU GUĻVIETA
SVÄRTA papildu guļvieta, sudraba krāsā.
Papildu guļvieta SVÄRTA divstāvīgās gultas apakšējā
daļā.
90×200 cm

902.479.88 57,99 €

MANTU GLABĀTUVES
MALM mantu glabātuve, komplektā: 2 gab.
Melni brūna

802.495.39 45 €

Balts krāsots ozolkoka finieris

902.646.90 45 €

Brūns krāsots oškoka finieris

903.175.42 45 €

Balts

402.495.41 45 €

RÖMSKOG mantu glabātuve, 65×70 cm
Rotangs

403.298.92 49 €

VARDÖ mantu glabātuve, 65×70 cm
Balta

002.226.71 25 €

Melna

202.382.23 25 €

GIMSE mantu glabātuve, 65×70 cm
Balta

202.226.65 6,99 €

SONGESAND gultas kaste 2gab.
Brūna

803.725.34 45 €

Balta

303.725.36 45 €
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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.

Uzstādīšana

Mēs saliksim mēbeles un uzstādīsim nepieciešamo sadzīves tehniku
tavā virtuvē. Montāžas cenai tiek pieskaitīta maksa par meistara
izsaukumu un sadzīves tehnikas uzstādīšanu.

Mērīšana

Mēs ātri un kvalitatīvi izmērīsim jebkuru vajadzīgo telpu tavās
mājās vai darba vietā. Mērīšana ir maksas pakalpojums. Par to
vairāk uzzināsi no veikala darbiniekiem.

Pasūtījuma sagatavošana ar piegādi

Mēs sagatavosim tavu pasūtījumu un pirkumus piegādāsim. Tieši
tik vienkārši! Tu pasūti, bet mēs izdarīsim pārējo. Iedod mums
veikalā savu vēlmju sarakstu, mēs sagatavosim pasūtījumu un
pirkumus tev aizvedīsim.

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 €.

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.

