
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.

Komplektē savu galdu kā vēlies!
Komplektē galdu atbilstoši savām vajadzībām un savam stilam. 
Tas var būt rakstāmgalds ar atvilktnēm vai vakariņu galds visai 
ģimenei.  

 CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

DROŠĪBA
Visu galda virsmu, balstu, 
kāju un apakšrāmju izturība 
ir pārbaudīt, un to maksimālā 
svara slodze ir 50 kg. 
Ar rūdīto stiklu jārīkojas 
uzmanīgi. Stikls var pēkšņi 
saplīst, ja ir bojāta maliņa vai 
virsma ir saskrāpēta. Rūdītais 
stilks plīst sīkos gabaliņus, nevis 
lielās lauskās. Stikla gabaliņus 
kopā tur plāna plastikāta plēve.

Galda virsmas
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Maksimāla daudzveidība
Izvēlies sev piemērotāko no dažādu izmēru un formu galda 
virsmām melnā, baltā, kādā spilgtākā krāsā vai no stikla. 
Pieliec parastās vai regulējamās kājas vai ritentiņus, vai 
arī izvēlies balstu. IKEA piedāvā plašu stilu daudzveidību. 
Pēdējā lappusē esam apkopojuši visas iespējamās 
kombinācijas. Izvēlies savējo!

GALDA KOMPLEKTĒŠANA
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KOMBINĀCIJAS

LINNMON/ODDVALD. Izvēlies galda virsmu un balstu 
atbilstoši savām vajadzībām un budžetam.
Izmērs: 150×75 cm, augstums: 74 cm.
Šīs kombinācijas cena: 44,99 €

KLIMPEN/LALLE. Izveido galdu, kas vienlīdz labi 
izskatās kā ēdamistabas galds un biroja galds.
Izmērs: 120×60 cm, augstums: 73 cm.
Šīs kombinācijas cena: 109 €

LINNMON/KRILLE. Kājas ar ritentiņiem, lai galdu ir viegli 
pārvietot.  
Izmērs: 120×60 cm, augstums: 74 cm. 
Šīs kombinācijas cena: 59,99 €

KLIMPEN. Galdā ar atvilktņu skapi, kājām ar mantu 
glabātuvēm un uzliekamu plauktu būs ērti glabāt 
dokumentus, mapes un citus sīkumus.
Izmērs: 150×75 cm, augstums: 73 cm.
Šīs kombinācijas cena: 209 €

GERTON/GERTON. Galdam ir regulējamas kājas, tāpēc 
pie tā būs ērti strādāt ikvienam. 
Izmērs: 140×70 cm, augstums: 73 cm.
Šīs kombinācijas cena: 114 €

LINNMON/OLOV. Vēlies strādāt pie rakstāmgalda stāvus? 
Pacel galda virsmu 60–90 cm augstumā, noregulējot galda 
kājas.
Izmērs: 120×60 cm.
Šīs kombinācijas cena: 59,99 €

Izmēri: platums x dziļums x augstums (cm)
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Kombinācijas

GLASHOLM/ODDVALD. Izveido galdu savā gaumē. 
Izmērs: 148×73 cm, augstums: 71 cm. 
Šīs kombinācijas cena: 89,99 €

ÅMLIDEN/TORSKLINT. Galds ar noapaļotām malām 
radīs īpašu atmosfēru tavā darbistabā.
Izmērs:  120x60 cm, augstums: 70 cm.
Šīs kombinācijas cena: 99 €

LINNMON/ALEX. Uz šīs gara galda virsmas var iekārtot 
divas darba vieta.
Izmērs: 200×60 cm, augstums: 74 cm.
Šīs kombinācijas cena: 157,99 €

LINNMON/ADILS/ALEX. Izveido ērtu un parocīgu 
plauktu rakstāmlietām un dokumentiem, izmantojot 
papildu moduli ar divām ietilpīgām atvilktnēm. Tikai 
piestiprini to pie galda virsmas. 
Izmērs: 120×60 cm, augstums: 74 cm.
Šīs kombinācijas cena: 73,99 €

HILVER/HILVER. Bambusa galda virsma ir gan izturīga, 
gan ekoloģiska izvēle, jo bambuss ir ātri augošs dabiskais 
materiāls.
Izmērs: 140×65 cm, augstums: 73 cm.
Šīs kombinācijas cena: 119 €

LINNMON/ADILS. Elegants risinājums darba vietai telpas 
stūrī. Izmanto papildu kāju, lai galds būtu stabils. 
Izmērs: 120×120 cm, augstums: 74 cm.
Šīs kombinācijas cena: 44,99 €

Izmērs: platums x dziļums x augstums (cm)
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GALDA VIRSMAS – VISAS DAĻAS

GLASHOLM galda virsma, 148×73 cm. Izveido 
individuāla dizaina galdu, kombinējot virsmu ar 
balstiem vai mēbelēm mantu glabāšanai. Nav 
paredzēts kombinēt ar kājām.

Stikls/šūnveida raksts 303.537.45 49 €

LINNMON galda virsma, 100×60 cm. Lai atvieglotu 
montāžu, virsmā ir izurbti montāžas caurumi kājām. 

Balta 002.511.35 9 €
Melni brūna 002.513.38 9 €

LINNMON galda virsma, 120×60 cm. Lai atvieglotu 
montāžu, virsmā ir izurbti montāžas caurumi kājām. 

Smilškrāsā 703.537.34 19,99 €
Melni brūna 002.513.43 14,99 €
Zila 503.537.30 19,99 €
Smilškrāsā ar ģeometrisku 
rakstu

603.537.58 19,99 €

Zila ar ģeometrisku rakstu 203.537.55 19,99 €
Ozolkoka imitācija 702.513.49 15,99 €
Balta 602.511.37 14,99 €
Balta beicēta ozolkoka 
imitācija

803.537.38 14,99 €
 

LINNMON galda virsma, 150×75 cm. Lai atvieglotu 
montāžu, virsmā ir izurbti montāžas caurumi kājām. 

Smilškrāsā 203.537.36 24,99 €
Melni brūna 102.513.52 24,99 €
Ozolkoka imitācija 202.513.37 24,99 €
Balta 202.511.39 24,99 €
Balta beicēta ozolkoka 
imitācija

203.537.41 24,99 €

LINNMON galda virsma, 200×60 cm. Paredzēts 
izmantot 1 papildu kāju labākai stabilitātei. Lai būtu 
vieglāk montēt, virsmā ir izurbti montāžas caurumi 
kājām. 

Balta 802.511.41 37,49 €
Melni brūna 802.513.58 37,49 €

LINNMON stūra galda virsma, 120×120 cm. 
Paredzēts novietot uz 5 kājām labākai stabilitātei. 
Lai būtu vieglāk montēt, virsmā ir izurbti montāžas 
caurumi kājām. 
Dizains: Jons Kārlsons (Jon Karlsson)

Balta 502.511.33 32,49 €
Melni brūna 602.513.35 32,49 €

GERTON galda virsma, 155×75 cm. Lai būtu vieglāk 
montēt, virsmā ir izurbti montāžas caurumi kājām.  
Masīvkoks, izturīgs dabiskais materiāls. 

Dižskābarža koks 501.067.73 99 €

HILVER galda virsma, 140×65 cm. Lai būtu vieglāk 
montēt, virsmā ir izurbti montāžas caurumi kājām.  
Virsma izgatavota no bambusa, izturīga, atjaunojama 
un ilgtspējīga materiāla.
Bambuss 802.782.87 59 €

KLIMPEN galda virsma, 120×60 cm. Lai būtu vieglāk 
montēt, virsmā ir izurbti montāžas caurumi kājām.  
Pelēka 803.563.41 49 €

KLIMPEN galda virsma, 150×75 cm. Lai atvieglotu 
montāžu, virsmā ir izurbti montāžas caurumi kājām.  
Pelēka 903.537.47 59 €

ÅMLIDEN galda virsma, 120×60 cm. Lai būtu vieglāk 
montēt, virsmā ir izurbti montāžas caurumi kājām.  
Pelēka/zaļa 103.654.57 39 €

ALEX papildu modulis, 120×10 cm. Viegli izveidot 
ērtu glabāšanas vietu rakstāmlietām un dokumentiem, 
jo papildu moduli ar 2 ietilpīgām atvilknēm ir viegli 
piestiprināt galda virsmai. 
Pelēks 903.537.47 59 €
Balts 202.607.18 39 €

KLIMPEN papildu modulis, 58×23 cm. Var novietot 
uz galda virsmas vai piekārt pie sienas.

Pelēks 003.537.61 30 €

SIGNUM kabeļu savācējs, 70×16 cm. Piestiprināms 
zem galda virsmas. Ērti apvieno visus elektriskos 
kabeļus un datora vadus. Nedrīkst izmantot stikla 
virsmām.
Sudrabkrāsā 302.002.53 7,99 €

LINNMON savienojuma stiprinājumi (2 gab.)  
Savienojuma stiprinājumus var izmantot jebkurai galda 
virsmai, izņemot HILVER un stikla virsmas.

Niķelēti 402.610.57 6 €
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 KĀJAS – VISAS DAĻAS

ADILS kāja, 1 gab. Augstums: 70 cm. Regulējamas 
kājas palīdz nostabilizēt galdu pat uz nelīdzenas grīdas.

Balta 902.179.72 2,50 €
Smilškrāsā 803.537.43 2,50 €
Melna 702.179.73 2,50 €
Sudrabkrāsā 102.179.71 2,50 €
Zila 203.262.91 2,50 €

GODVIN kāja, 1 gab. Augstums: 70 cm. Var novietot 
dažādos virzienos, izceļot plato vai slaido profilu.

Balta 502.002.71 5 €

HILVER kāja, konusveida, 1 gab. Augstums: 70 cm. 
Bambuss ir izturīgs dabiskais materiāls
Bambuss 802.782.73 15 €

KRILLE kāja ar ritentiņu, 1 gab. Augstums: 70 cm. 
Bloķējamie ritentiņi ļauj galdu viegli pārvietot, īstajā 
vietā nofiksējot. Dizains: Frānsiss Kajuets (Francis 
Cayouette). 

Balta 302.502.57 10 €

LALLE kāja, 1 gab. Augstums: 70 cm. Masīvkoks, 
izturīgs dabiskais materiāls. Dizains: Tīna Kristensena 
(Tina Christensen). 

Melna 402.378.40 15 €

GERTON kāja, 1 gab. Augstums: 67–107 cm. Ar 
regulējamajām kājām galda virsmas augstumu 
iespējams pielāgot individuāli. 

Hromēta 602.616.26 15 €

OLOV kāja, 1 gab. Augstums: 60–90 cm. Ar 
regulējamajām kājām galda virsmas augstumu 
iespējams pielāgot individuāli. 

Balta 102.643.02 10 €
Melna 302.643.01 10 € 
Sudrabkrāsā 702.666.71 10 €

ALVARET kāja, 1 gab. Augstums: 70 cm. Šī 
astoņstūra formas kāja izgatavota no masīvkoka, 
izturīga dabiskā materiāla. Dizains: Jomi Everss 
Sūlheims (Jomi Evers Solheim).
Pelēka 603.554.46 15 €

TORSKLINT kāja, 1 gab. Augstums: 70 cm. Ar 
atšķrīgās formas dizainu šī kāja var piešķirt galda 
virsmām elegantu izskatu. 
Gaiši pelēka 903.654.58 15 €

ALEX atvilktņu skapis, P36×Dz58×A70 cm. Skapi 
var novietot jebkurā istabas vietā, jo tam ir apdare 
no visām pusēm. Dizains: Juhanna Ashofa (Johanna 
Asshoff)

Balts 101.928.24 59 €
Pelēks 002.612.95 59 €

ALEX mēbele mantu glabāšanai, 36×58×70 cm. 
Iekšējais plaukts ir regulējams vai izņemams, lai 
varētu ērti glabāt dažādu izmēru lietas, sākot ar 
dokumentiem un beidzot ar datoru. Ir rozete, lai ierīci 
var ērti pieslēgt strāvai.
Dizains: Juhanna Ashofa (Johanna Asshoff)

Balta 601.928.26 45 €

KLIMPEN mēbele mantu glabāšanai, 33×58×70 cm. 
Mēbeli var novietot jebkurā istabas vietā, jo tai ir 
apdare no visām pusēm.
Pelēka 603.537.63 70 €

KLIMPEN galda kāja ar mantu glabātuvi, 
58×33×70 cm. Plaukti ir regulējami dažāda izmēra 
mantu izvietošanai.
Pelēka 103.537.65 50 €

FINNVARD balsts ar plauktu, 46×70×71–93 cm. 
Regulējams dažādās pozīcijās regulāras formas un 
stūra galda virsmām. Masīvkoks, izturīgs dabiskais 
materiāls.

Dižskābarža koks 002.252.93 35 €

LERBERG balsts, 60×39×70 cm. Komplektējams ar 
galda virsmu, kura ir vismaz 120 cm gara.

Pelēks 801.307.76 8 €

 
ODDVALD balsts, 42×70×70 cm. Masīvkoks, izturīgs 
dabiskais materiāls.

Melns 101.189.71 10 €
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NODERĪGA INFORMĀCIJA

Lai rakstāmgaldu būtu vieglāk salikt, esam par dažām 
lietām parūpējušies jau iepriekš. 

Izurbtie montāžas caurumi
Visās galda virsmās ir iepriekš izurbti montāžas caurumi, 
lai būtu vieglāk pieskrūvēt kājas. Caurumi atrodas 
iespējami tuvu galda virsmas malai, lai zem galda paliktu 
vairāk vietas tavām kājām un atvilktņu skapim. Skrūves 
kāju pieskrūvēšanai ir iekļautas komplektā.     

Balsti ir ļoti stabili un tos nav īpaši jāpiestiprina pie galda 
virsmas. 
IKEA ir prieks palīdzēt izveidot tavu ideālo rakstāmgaldu! 
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IESPĒJAMĀS KOMBINĀCIJAS

ADILS 
70 cm

ALVARET 
70 cm

GODVIN 
70 cm

HILVER
70 cm

KRILLE 
70 cm

LALLE 
70 cm

NIPEN 
70 cm

GERTON 
70–107 cm

OLOV
60–90 cm

TORSKLINT 
70 cm

GLASHOLM, 148×73 cm

LINNMON, 100×60 cm

LINNMON, 120×60 cm

LINNMON, 150×75 cm

LINNMON, 200×60 cm*

LINNMON stūra galds, 
120×120 cm

GERTON, 140×70 cm

GERTON, 155×75 cm

HISSMON, 120×60 cm

HISSMON, 140×75 cm

HILVER, 140×65 cm

KLIMPEN, 120×60 cm

KLIMPEN, 150×75 cm

TORNLIDEN, 120×60 cm

TORNLIDEN, 150×75 cm

ÅMLIDEN, 120×60 cm

ALEX
36×58×70 cm

ALEX 
36×58×70 cm

KLIMPEN 
33×58×70 cm

KLIMPEN
58×33×70 cm

FINNVARD 
46×70×71–93 cm

LERBERG 
39×60×70 cm

ODDVALD 
42×70×70 cm

GLASHOLM, 148×73 cm

LINNMON, 100×60 cm

LINNMON, 120×60 cm

LINNMON, 150×75 cm

LINNMON, 200×60 cm*

LINNMON stūra galds, 
120×120 cm

GERTON, 140×70 cm

GERTON, 155×75 cm

HISSMON, 120×60 cm

HISSMON, 140×75 cm

HILVER, 140×65 cm

KLIMPEN, 120×60 cm

KLIMPEN, 150×75 cm

TORNLIDEN, 120×60 cm

TORNLIDEN, 150×75 cm

ÅMLIDEN, 120×60 cm

* Uzmanību! Labākai stabilitātei nepieciešama papildu kāja.


