CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

BRUSALI

Guļamistabas un dzīvojamās istabas mēbeles
DIZAINS:

Tīna Kristensena
(Tina Christensen) un
Kaijs Legārds (Kai Legaard)

APKOPE UN TĪRĪŠANA
Tīrīt ar maigā tīrīšanas līdzeklī
samitrinātu, labi izgrieztu drānu.
Pēc tam noslaucīt sausu ar tīru
drānu.

UZMANĪBU!
APGĀŠANĀS RISKS!

Nepieskrūvētas mēbeles var
apgāzties. Dažas no šīs sērijas
mēbelēm jāpieskrūvē pie sienas
ar drošības stiprinājumiem,
kas ietilpst komplektā, lai tās
neapgāztos.

BRUSALI ir tradicionālu mēbeļu kolekcija ar atjautīgiem risinājumiem mantu
glabāšanai. Kumodes skapji un gultas ir ērti kombinējami un pieskaņojami
jebkura stila interjeram. Atrodi sev ērtāko veidu 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 radušies jautājumi, sazinies ar vietējo mazumtirdzniecības pārstāvi.

Ikviens vēlas, lai mājoklis būtu drošākā vieta pasaulē. Tomēr
tieši mājās bieži notiek negadījumi, kuros cieš bērni. Kopā mēs
varam šādus gadījumus novērst, padarot mājokli drošāku.

• Piestiprini! Izmanto iepakojumā atrodamos pretapgāšanās
stiprinājumus un sienas materiālam atbilstošus
būvmateriālus. Par tiem vairāk uzzināsi instrukcijā.
• Neliec televizoru vai citus smagus priekšmetus uz kumodēm
vai citām mēbelēm, kuras nav tam 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

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

Stiprināšana pie cietas sienas: dībelis ar
skrūvi, piemēram, 8 mm dībelis 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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VISAS DAĻAS

BRUSALI apavu skapis ar 3 nodalījumiem, 61×30×130 cm
Balts

202.676.06

65 €

Brūns

702.676.04

65 €

BRUSALI skapis ar durvīm, 80×93 cm*
Balts

603.022.93

70 €

Brūns

003.022.91

70 €

703.022.97

49 €

603.066.15

79 €

BRUSALI TV plaukts, 120×62 cm
Balts

BRUSALI TV plaukts, 120×85 cm
Balts

BRUSALI augstais skapītis ar durvīm, 80×190 cm*
Balts

803.022.87

119 €

Brūns

403.022.89

119 €

Balts

103.049.92

75 €

Brūns

503.049.90

75 €

Balts

703.023.01

49,99 €

Brūns

303.022.99

49,99 €

BRUSALI stūra galds 120×73 cm

BRUSALI rakstāmgalds, 90×52 cm

* Lai šīs mēbeles neapgāztos, tās jāpiestiprina pie sienas ar drošības
stiprinājumiem, kas ietilpst komplektā.
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PAPILDU PRECES

EKNE spogulis
50×60 cm

501.931.38

13,99 €

70×150 cm, ovāls

301.931.39

39,99 €

KARMSUND lielais spogulis, 40x167 cm
Melns

402.949.82

39,99 €

KARMSUND galda spogulis, 80×74 cm
Melns

202.949.83

39,99 €

KARMSUND galda spogulis, 27×43 cm
002.949.79

9,99 €

48×60 cm

603.251.00

8,99 €

48×120 cm

003.251.03

16,99 €

Melns

EIDSÅ spogulis

© Inter IKEA Systems B.V. 2018

Cenas ir spēkā līdz 2019. gada 31. augustam.
04.02.2020

