CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

TROFAST

Mēbeles mantu glabāšanai

DIZAINS

Mīja Gammelgorda (Mia Gammelgaard)/Studio Copenhagen

MATERIĀLI

TROFAST rāmji un plaukti ir izgatavoti no priedes masīvkoka,
vai baltu plēves pārklājumu.
Kastes, vāki un atvilktņu sliedes
ir izgatavotas no plastmasas.

KOPŠANA

TROFAST rāmjus, kastes un
plauktus var viegli notīrīt ar
saudzīgā tīrīšanas līdzeklī
samitrinātu drānu un pēc tam
noslaucīt ar tīru, sausu drānu.

DROŠĪBA

Bērni reizēm dara kaut ko
pavisam citu, nekā no viņiem
sagaidām – kāpj, rāpjas
un rotaļājas ar dažādiem
priekšmetiem. Lai novērstu
apgāšanās risku, visas mēbeles,
kas ir augstākas par 60 cm ir
droši jāpiestiprina pie sienas ar
iekļautajiem stiprinājumiem.

Vieta rotaļlietām un tieši tādas mēbeles, kā vēlies
Bērniem vajag vietu, kur spēlēties, un vajag arī labas mēbeles,
kur salikt rotaļlietas, lai vienmēr atrastu vajadzīgo un pēc rotaļāšanās sakārtot mantas. Tāpēc mēs radījām TROFAST kolekciju
– daudzveidīgi kombinējamus, izturīgus koka rāmjus ar vieglām,
izņemamām plastmasas kastēm, ko bērns var viegli izņemt, panest un nolikt atpakaļ vietā paša spēkiem.
TROFAST rāmjiem ir dažādas apdares, formas un izmēri. Arī
TROFAST kastes ir dažādās krāsās un izmēros, lai tajās varētu
glabāt dažādas rotaļlietas – gan lielus spēļu klučus, gan mazas leļļu drēbītes. Var izveidot arī vaļējus plauktus grāmatām un lietām,
kam jābūt redzamām.

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.

KOMBINĀCIJAS

Kopējais izmērs: 46×30×145 cm
Šī kombinācija: 47 € (891.815.87)

Kopējais izmērs: 46×30×145 cm
Šī kombinācija: 49 € (992.285.51)

Nepieciešamās detaļas:

Nepieciešamās detaļas:

TROFAST rāmis: 46×30×145 cm, balts

301.711.23

1 gab.

TROFAST rāmis: 46×30×145 cm, balts

301.711.23

1 gab.

TROFAST kaste: 42×30×23 cm, melna

102.525.73

5 gab.

TROFAST kaste: 42×30×10 cm, zaļa

600.940.72

4 gab.

TROFAST kaste: 42×30×23 cm, balta

956.851.00

3 gab.

Kopējais izmērs: 44×30×91 cm
Šī kombinācija: 41 € (291.030.07)

Kopējais izmērs: 46×30×94 cm
Šī kombinācija: 29 € (992.285.89)

Nepieciešamās detaļas:

Nepieciešamās detaļas:
TROFAST rāmis: 46×30×94 cm, balts

300.914.52

1 gab.

TROFAST rāmis: 44×30×91 cm,

TROFAST kaste: 42×30×10 cm, dzeltena

503.080.02

2 gab.

gaišs, balti beicēts priedes koks

103.086.93

1 gab.

TROFAST kaste: 42×30×23 cm, oranža

302.980.23

2 gab.

TROFAST kaste: 42×30×23 cm, balta

956.851.00

3 gab.
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KOMBINĀCIJAS

Kopējais izmērs: 94×44×91 cm
Šī kombinācija: 83 € (891.020.95)

Kopējais izmērs: 99×44×56 cm
Šī kombinācija: 67 € (091.025.32)

Nepieciešamās detaļas:

Nepieciešamās detaļas:

TROFAST rāmis: 94×44×91 cm,

TROFAST rāmis: 99×44×56 cm,

gaišs, balti beicēts priedes koks

603.086.95

1 gab.

gaišs, balti beicēts priedes koks

203.086.97

1 gab.

TROFAST kaste: 42×30×23 cm, balta

956.851.00

6 gab.

TROFAST kaste: 42×30×36 cm, balta

200.892.42

3 gab.

gaišs, balti beicēts priedes koks

203.086.97

1 gab.

TROFAST kaste: 42×30×10 cm, zaļa

600.940.72

9 gab.

Kopējais izmērs: 94×44×56 cm
Šī kombinācija: 70 € (291.026.30)

Kopējais izmērs: 99×44×56 cm
Šī kombinācija: 73 € (591.029.97)

Nepieciešamās detaļas:
TROFAST rāmis: 94×44×56 cm, balts

801.538.00

1 gab.

TROFAST kaste: 42×30×10 cm, balta

800.892.39

3 gab.

TROFAST kaste: 42×30×23 cm, rozā

501.158.62

3 gab.

gaišs, balti beicēts priedes koks

203.087.01

1 gab.

TROFAST kaste: 20×30×10 cm, balta

700.914.12

6 gab.

Nepieciešamās detaļas:
TROFAST rāmis: 99×44×56 cm,

Kopējais izmērs: 99×21×30 cm
Šī kombinācija: 36 € (491.023.04)
Nepieciešamās detaļas:
TROFAST sienas plaukts: 93×21×30 cm,
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VISAS DETAĻAS
Tu vari izveidot pats savas mēbeles mantu glabāšanai, kas derētu tieši tavai telpai un bērna vajadzībām, brīvi kombinējot
dažādus rāmjus, kastes un plauktus. Mēbeles, kas ir augstākas par 60 cm, ir jāstiprina pie sienas.

RĀMJI UN SIENAS PLAUKTI

KASTES, PLAUKTI UN VĀKI

TROFAST rāmis: 46×30×145 cm.
Balts plēves pārklājums

301.711.23 32 €

TROFAST kaste: 20×30×10 cm.
Balta

700.914.12 2 €

Melna

002.525.78 2 €

TROFAST kaste: 42×30×10 cm.

TROFAST rāmis: 46×30×94 cm.
Balts plēves pārklājums

Dzeltena

503.080.02 2 €

Zaļa

600.940.72 2 €

Balta

800.892.39 2 €

300.914.52 19 €

TROFAST rāmis: 44×30×91 cm.
Gaišs, balti beicēts priedes koks 103.086.93 32 €

TROFAST rāmis: 99×44×94 cm.
Balts plēves pārklājums

100.914.53 35 €

TROFAST kaste: 42×30×23 cm.
Oranža

302.980.23 3 €

Rozā

501.158.62 3 €

Balta

956.851.00 3 €

Melna

102.525.73 3 €

TROFAST rāmis: 94×44×91 cm.
Gaišs, balti beicēts priedes koks 603.086.95 65 €

TROFAST kaste: 42×30×36 cm.
Balta

200.892.42 4 €

TROFAST rāmis: 99×44×56 cm.
Balts plēves pārklājums

801.538.00 40 €
TROFAST plaukts: 42×30 cm, 2 gab.

TROFAST rāmis: 94×44×52 cm.
Gaišs, balti beicēts priedes koks 203.086.97 55 €

Sienas plaukts: 99×21×30 cm.
Balts plēves pārklājums

501.711.22 20 €

Sienas plaukts: 93×21×30 cm.

Balts plēves pārklājums

900.914.54 8 €

Gaišs, balti beicēts priedes koks 803.086.99 10 €

TROFAST vāks: 20×28 cm. Der 20×30 cm lielai
TROFAST kastei.
Balts

000.914.15 1 €

Gaišs, balti beicēts priedes koks 203.087.01 24 €

TROFAST vāks: 40×28 cm. Der 42×30 cm lielai
TROFAST kastei.
Balts
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574.545.00 1 €
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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 100 € 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.

