
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.

Skaisti galdi skaistiem mirkļiem
Ieturi maltīti, runājies, spēlē spēles, mācies... Baudi romantiskas vakariņas 
divatā vai sarīko viesības visai ģimenei. Tieši galds ir vieta, kur mājinieki sanāk 
kopā visbiežāk, tāpēc mēs IKEA vēlamies, lai mūsu galdiem būtu izcils dizains, 
kvalitāte un materiāli, kā arī tos varētu kombinēt, lai izveidotu sev piemērotāko 
risinājumu. Īsi sakot, galdiem ir jābūt skaistiem un praktiskiem gan kopumā, gan 
detaļās. Dzīves skaistākajiem brīžiem ir nepieciešams visskaistākais galds.

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

Galdi
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VISI GALDI

BILLSTA bāra galds: 70 cm. Galda virsmai ir 
melamīna pārklājums, kas ir noturīgs pret karstumu 
un skrāpējumiem. Uz iekļautajiem āķiem var pakarināt 
somu vai jaku. Regulējamās kājas nodrošina stabilitāti 
pat uz nelīdzenas grīdas. Galda virsmā jau ir izveidoti 
caurumi apakšrāmja piestiprināšanai, tāpēc to ir 
vieglāk samontēt.
Balts/balts 791.287.03 109 €

BILLSTA bāra galds: 70×60 cm. Galda virsmai ir 
melamīna pārklājums, kas ir noturīgs pret karstumu 
un skrāpējumiem. Uz iekļautajiem āķiem var pakarināt 
somu vai jaku. Regulējamās kājas nodrošina stabilitāti 
pat uz nelīdzenas grīdas. Galda virsmā jau ir izveidoti 
caurumi apakšrāmja piestiprināšanai, tāpēc to ir 
vieglāk samontēt.
Balts/balts 291.287.05 107 €

BILLSTA bāra galds, 130×70 cm. Galda virsmai ir 
melamīna pārklājums, kas ir noturīgs pret karstumu 
un skrāpējumiem. Uz iekļautajiem āķiem var pakarināt 
somu vai jaku. Regulējamās kājas nodrošina stabilitāti 
pat uz nelīdzenas grīdas. Galda virsmā jau ir izveidoti 
caurumi apakšrāmja piestiprināšanai, tāpēc to ir 
vieglāk samontēt.
Balts/balts 391.287.00 149 €

BILLSTA galds: 70 cm. Galda virsmai ir melamīna 
pārklājums, kas ir noturīgs pret karstumu un 
skrāpējumiem. Regulējamās kājas nodrošina stabilitāti 
pat uz nelīdzenas grīdas. Galda virsmā jau ir izveidoti 
caurumi apakšrāmja piestiprināšanai, tāpēc to ir 
vieglāk samontēt. 
Balts/balts 691.287.13 79 €

BILLSTA galds: 70×60 cm. Galda virsmai ir melamīna 
pārklājums, kas ir noturīgs pret karstumu un 
skrāpējumiem. Regulējamās kājas nodrošina stabilitāti 
pat uz nelīdzenas grīdas. Galda virsmā jau ir izveidoti 
caurumi apakšrāmja piestiprināšanai, tāpēc to ir 
vieglāk samontēt.́
Balts/balts 191.287.15 77 €

BILLSTA galds: 118 cm. Galda virsmai ir melamīna 
pārklājums, kas ir noturīgs pret karstumu un 
skrāpējumiem. Galda virsmā jau ir izveidoti cau-
rumi apakšrāmja piestiprināšanai, tāpēc to ir vieglāk 
samontēt. Regulējamās kājas nodrošina stabilitāti pat 
uz nelīdzenas grīdas. 
Balts/balts 491.287.09 199 €

BILLSTA galds: 130×70 cm. Galda virsmai ir 
melamīna pārklājums, kas ir noturīgs pret karstumu un 
skrāpējumiem. Regulējamās kājas nodrošina stabilitāti 
pat uz nelīdzenas grīdas. Galda virsmā jau ir izveidoti 
caurumi apakšrāmja piestiprināšanai, tāpēc to ir 
vieglāk samontēt. 
Balts/balts 091.287.11 129 €

BILLSTA galds ar 2 virsmām: 130×70 cm. Galda 
virsmas ir ar melamīna pārklājumu, kas ir noturīgs 
pret karstumu un skrāpējumiem. Regulējamās 
kājas nodrošina stabilitāti pat uz nelīdzenas grīdas. 
Galda virsmā jau ir izveidoti caurumi apakšrāmja 
piestiprināšanai, tāpēc to ir vieglāk samontēt.
Balts/balts 591.287.18 144 €

BJURSTA izvelkams galds: 140/180/220×84 cm. 
Izvelkams ēdamistabas galds ar 2 papildu virsmām 
4-6 personām; galda izmēru var mainīt pēc 
nepieciešamības. Papildu virsmu var viegli iebīdīt zem 
galda virsmas.

Melni brūns 301.162.64 119 €

Balts 402.047.45 119 €

DOCKSTA galds: Ø105 cm. Apaļš galds rada viegluma 
iespaidu. 
Balts 400.636.32 219 €

EKEDALEN izvelkams galds: 80/120×70 cm.
Tumši brūns 203.408.24 115 €
Ozolkoks 403.408.37 115 €
Balts 703.408.26 115 €

EKEDALEN izvelkams galds: 120/180×80 cm.
Tumši brūns 403.408.04 169 €
Ozolkoks 703.408.12 169 €
Balts 703.408.07 169 €

GAMLARED ēdamistabas galds: 85 cm. Apaļš galds 
rada viegluma iespaidu. Vieta 2–4 personām.
Gaiši beicēts ar vecinājuma 
efektu/melni beicēts

303.712.40 59,99 €

GAMLEBY galds: 67/134/201×78 cm. Galda izmēru 
var pēc nepieciešamības viegli mainīt. Virsmu 
iespējams paplašināt, lai pie galda varētu sasēsties 2-6 
personas. Priedes masīvkoks ir dabisks materiāls, kas 
novecojot nezaudē skaistumu.

Gaiši beicēts ar vecinājuma 
efektu/pelēks 

602.470.27 169 €

GLIVARP izvelkams galds: 125/188×85 cm. Stikla 
galda virsma ir gaismu caurlaidīga, tāpēc rada vieglu-
ma iespaidu, un galds iekļaujas interjerā pat nelielās 
telpās. Rūdītā stikla galda virsma ir viegli kopjama. 
Galdu var viegli izvilkt viens cilvēks. 

Balts 203.347.00 249 €

IKEA PS 2012 pagarināms galds: 
74/106/138×80 cm. Galda virsma ir izgatavota no 
izturīga bambusa. Galds ir kompakts un derēs arī 
nelielām telpām. Galdu var viegli izvilkt viens cilvēks, 
un pie tā ir vieta 2–4 personām.
Bambuss/balts 202.068.06 179 €

INGATORP izvelkams galds: 110/155 cm. 
Lakoto virsmu ir viegli kopt, jo pietiek to vienkārši 
noslaucīt. Izvelkams ēdamistabas galds ar 1 papildu 
virsmu 4–6 personām; galda izmēru var mainīt pēc 
nepieciešamības. 
Melns 802.170.72 249 €
Balts 402.170.69 249 €
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INGATORP izvelkams galds: 155/215×87 cm. 
Izvelkams ēdamistabas galds ar 1 papildu virs-
mu 4–6 personām; galda izmēru var mainīt pēc 
nepieciešamības. Galdu izvelkot, tā kājas atrodas pie 
izvilktās malas, un virsma nesniedzas tālāk par kājām, 
tāpēc mazuļi nesasitīs galvu pret stūriem. Saliktā 
stāvoklī uz galda virsmas nav spraugu, jo papildu 
virsma atrodas galda galā. Lakoto virsmu ir viegli kopt, 
jo pietiek to vienkārši noslaucīt. Kad papildu virsmu 
nelieto, to var viegli iebīdīt zem galda virsmas.
Melns 902.224.07 199 €
Balts 702.214.23 199 €

INGO galds: 120×75 cm. Priedes masīvkoks; dabisks 
materiāls, kas novecojot nezaudē skaistumu.

Priedes koks 146.300.09 39,99 €

LERHAMN galds: 118×74 cm. Priedes masīvkoks ir 
dabisks materiāls, kas novecojot nezaudē skaistumu. 
Lakoto virsmu ir viegli kopt, jo pietiek to vienkārši 
noslaucīt.

Melni brūns 602.594.21 64,99 €
Gaiši beicēts ar vecinājuma 
efektu/balti beicēts

102.642.79 64,99 €

LERHAMN galds: 74×74 cm. Priedes masīvkoks ir 
dabisks materiāls, kas novecojot nezaudē skaistumu. 
Lakoto virsmu ir viegli kopt, jo pietiek to vienkārši 
noslaucīt. 
Melni brūns 402.642.73 49,99 €
Gaiši beicēts ar vecinājuma 
efektu/balti beicēts

802.642.71 49,99 € 

LISABO galds: 140×78 cm. Viegli saliekams – katrai 
kājai ir tikai 1 stiprinājums. Koks ir dabisks materiāls, 
un katram galdam ir unikāls raksts. Nevienmērīgais 
koka šķiedras raksts rada siltu, omulīgu noskaņu. 
Galda kājas ir izgatavotas no masīvkoka.
Oša koka finieris 702.943.39 119 €
Melns 803.824.39 119 €

MELLTORP galds: 125×75 cm. Galda melamīna 
virsma ir noturīga pret mitrumu un netīrumiem un 
viegli kopjama.
Balts 190.117.77 35 €

MELLTORP galds: 75×75 cm. Galda melamīna virsma 
ir noturīga pret mitrumu un netīrumiem un viegli 
kopjama.
Balts 390.117.81 29 €

MÖRBYLÅNGA galds: Ozolkoka finieris/brūns. Galds 
ar masīvkoka virsējo slāni; masīvkoks ir izturīgs, 
dabisks materiāls, ko pēc nepieciešamības var noslīpēt 
ar smilšpapīru vai citādi apstrādāt. Šāds galds ir 
gudra izvēle no vides aizsardzības viedokļa, jo skaidu 
plātne ar virsējo slāni no masīvkoka ir efektīvs resursu 
izmantošanas veids. Galda virsma veidota tā, lai būtu 
redzami dēļi kā īstai masīvkoka mēbelei. Arī galda 
malas ir atbilstoši apstrādātas. Katrs galds ir unikāls, 
ar atšķirīgu rakstu un dabīgām toņa variācijām, kādas 
raksturīgas kokam.
140×85 cm 503.862.45 419 €

NORBERG pie sienas stiprināms pagarināms 
galds: 74×60 cm. Saliktā veidā galdu var izmantot kā 
plauktiņu sīkumiem. Kad galdu nelieto, to var salikt un 
ietaupīt vietu. Galda virsmai ir melamīna pārklājums, 
kas ir izturīgs un viegli kopjams.
Balts 301.805.04 37,99 €

NORBO pie sienas stiprināms pagarināms galds: 
79×59 cm. Kad galdu nelieto, to var salikt un ietaupīt 
vietu. Masīvkoks ir izturīgs, dabisks materiāls.
Bērza koks 800.917.13 29,99 €

NORRÅKER bāra galds: 74×74 cm. Izturīgs un 
ilgmūžīgs; atbilst prasībām, kas piemērojamas 
publiskās vietās lietojamām mēbelēm. Katrs galds 
ir unikāls, ar atšķirīgu rakstu un dabīgām toņa 
variācijām, kādas raksturīgas kokam. Noapaļotie stūri 
samazina risku, ka bērni sasitīs galvu. 
Balts bērza koks 303.050.52 139 €
Melns 403.390.04 139 €

NORRÅKER galds: 74×74 cm. Izturīgs un ilgmūžīgs; 
atbilst prasībām, kas piemērojamas publiskās vietās 
lietojamām mēbelēm. Katrs galds ir unikāls, ar 
atšķirīgu rakstu un dabīgām toņa variācijām, kādas 
raksturīgas kokam. Noapaļotie stūri samazina risku, ka 
bērni sasitīs galvu.
Balts bērza koks 202.753.38 79,99 €

NORRÅKER galds: 125×74 cm. Izturīgs un ilgmūžīgs; 
atbilst prasībām, kas piemērojamas publiskās vietās 
lietojamām mēbelēm. Katrs galds ir unikāls, ar 
atšķirīgu rakstu un dabīgām toņa variācijām, kādas 
raksturīgas kokam. Noapaļotie stūri samazina risku, ka 
bērni sasitīs galvu.

Balts bērza koks 002.908.15 139 €

NORRÅKER galds: 220×85 cm. Izturīgs un ilgmūžīgs; 
atbilst prasībām, kas piemērojamas publiskās vietās 
lietojamām mēbelēm. Katrs galds ir unikāls, ar 
atšķirīgu rakstu un dabīgām toņa variācijām, kādas 
raksturīgas kokam. Noapaļotie stūri samazina risku, ka 
bērni sasitīs galvu.

Balts bērza koks 802.908.16 299 €

RYDEBÄCK galds ar BACKARYD apakšrāmi: 
150×78 cm. Galda virsmai ir viegla konstrukcija, 
kam nepieciešams mazāk materiāla, nekā masīvkoka 
virsmai, tāpēc tā rada mazāku ietekmi uz apkārtējo 
vidi. Galda virsmā jau ir izveidoti caurumi apakšrāmja 
piestiprināšanai, tāpēc to ir vieglāk samontēt. Lakoto 
virsmu ir viegli kopt, jo pietiek to vienkārši noslaucīt.
Oranžs/oranžs 090.402.90 74,99 €
Balts/balts 690.403.53 69 €

STORNÄS izvelkams galds: 147/204×95 cm. 
Izvelkams ēdamistabas galds ar 1 papildu virs-
mu 4–6 personām; galda izmēru var mainīt pēc 
nepieciešamības. Iekļauto papildu virsmu var ērti 
glabāt zem galda virsmas.
Melni brūns 201.768.47 229 €
Beicēts ar vecinājuma efektu 401.768.46 229 €

VISI GALDI



4

STORNÄS izvelkams galds: 201/247/293×105 cm. 
Galda izmēru var viegli mainīt pēc nepieciešamības. Ar 
divām papildu virsmām, ko var ērti uzglabāt zem galda 
virsmas, galdu var izvilkt, lai ap to varētu sasēsties 
6–8 personas. Priedes masīvkoks ir dabisks materiāls, 
kas novecojot nezaudē skaistumu.
Melni brūns 401.849.45 289 €
Beicēts ar vecinājuma efektu 601.523.40 289 €

TINGBY galds: 180×90 cm. Galda virsmai ir viegla 
konstrukcija, kam nepieciešams mazāk materiāla, nekā 
masīvkoka virsmai, tāpēc tā rada mazāku ietekmi uz 
apkārtējo vidi. 
Balts 403.489.23 139 €

TORSBY galds: 135×85 cm. Rūdītā stikla galds ir 
viegli kopjams un izturīgāks nekā parastā stikla galds.
Hromēts/stikls, balts 598.929.37 144 €
Hromēts/spīdīgi balts 399.318.45 159 €

TÄRENDÖ galds: 110×67 cm. Melamīna virsma ir 
noturīga pret mitrumu un netīrumiem un viegli kop-
jama.
Melns 990.004.83 29 €

VANGSTA izvelkams galds: balts. Dizains veidots tā, 
lai tad, kad galds nav izvilkts, uz virsmas neveidotos 
spraugas. Kājas vienmēr atrodas stūros, arī tad, kad 
galds ir izvilkts, tāpēc zem galda vienmēr ir gana vietas 
krēsliem. Galdu var viegli izvilkt viens cilvēks.
80/120×70 cm 003.751.26 74,99 €

VÄSTANBY galds ar VÄSTANÅ apakšrāmi: 170×78 
cm. Lakoto virsmu ir viegli kopt, jo pietiek to vienkārši 
noslaucīt. Galda virsmā jau ir izveidoti caurumi 
apakšrāmja piestiprināšanai, tāpēc to ir vieglāk 
samontēt.
Tumši brūns/tumši brūns 590.403.44 229 €

YPPERLIG galds: 200x90 cm. Šis galds ir mazliet 
platāks par standarta galdiem, un uz tā būs vieta 
gan maltītēm, gan mājasdarbiem, gan vaļaspriekam, 
gan citām ikdienas aktivitātēm. Masīvkoks, finieris 
un tērauds ir izturīgi un viegli kopjami materiāli. 
Galda virsmā jau ir izveidoti caurumi apakšrāmja 
piestiprināšanai, tāpēc to ir vieglāk samontēt. Galda 
virsmai ir viegla konstrukcija, kam nepieciešams 
mazāk materiāla, nekā masīvkoka virsmai, tāpēc tā 
rada mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi.
Oša koka finieris 803.465.83 169 €

ÖVRARYD galds ar BACKARYD apakšrāmi: 150x78 
cm. Galda virsma ir izgatavota no izturīga bambusa. 
Galda virsmā jau ir izveidoti caurumi apakšrāmja 
piestiprināšanai, tāpēc to ir vieglāk samontēt.
Bambuss/balts 791.407.00 114 €
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