
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.

Labi, ka ir izvēle!
Visām MALM guļamistabas iekārtas mēbelēm – kumodēm, 
spoguļgaldiņiem, rakstāmgaldiem un gultām – ir klasisks dizains, tādēļ 
tās būs modē vienmēr. Mēbeles ir rūpīgi izstrādātas un saskaņotas 
tā, lai ikviens varētu iekārtot guļamistabu vienotā stilā. Izvēlies kādu 
no piedāvātajām finiera vai krāsotajām versijām un dažādu izmēru 
kumodēm, kuras iespējams komplektēt ikvienai gaumei!

Guļamistabas iekārtu var papildināt ar spoguli un pieskaņotiem PAX 
sērijas drēbju skapjiem.

 CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
Noslaucīt ar kārtīgi izgrieztu drānu un saudzīgu 
ziepjūdeni. Pēc tam noslaucīt sausu ar tīru, 
sausu drānu. Spoguli tīrīt ar logu mazgāšanas 
līdzekli.

UZMANĪBU! APGĀŠANĀS 
RISKS!
Nepiestiprinātas mēbeles var apgāzties. 
Dažas no šīm mēbelēm jāpiestiprina pie 
sienas ar komplektā iekļautajiem drošības 
stiprinājumiem. 

MALM
GUĻAMISTBAS IEKĀRTA
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CEĻVEDIS MĒBEĻU PIESTIPRINĀŠANAI PIE SIENAS
Ja sienas materiāls nav atrodams sarakstā vai ja radušies jautājumi, sazinies ar vietējo mazumtirdzniecības pārstāvi. 

...
Sienas materiāls: ģipškartons vai apme-
tums ar skrūvēšanai piemērotiem koka 
spraišļiem  spspraišļiem.

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

Sienas materiāls: ģipškartons vai apme-
tums bez  skrūvēšanai piemērotiem koka 
spraišļiem.

Nostiprināšanas mehānisms: dībelis ar 
skrūvi, piemēram 8 mm dībelis no IKEA 
FIXA skrūvju un dībeļu komplekta.

Ikviens vēlas, lai mājoklis būtu drošākā vieta uz pa-
saules. Taču tieši mājās bērni bieži mēdz ciest nelaimes 
negadījumos. Kopā mēs varam tos novērst, padarot mājokli 
drošāku.

• Nostiprini! Izmanto iepakojumā atrodamos  pretapgāšanās 
stiprinājumus un sienas materiālam atbilstošus 
būvmateriālus. Par tiem vairāk uzzināsi pievienotajā 
instrukcijā.

• Neliec televizoru vai citus smagus priekšmetus uz kumodes 
vai citām mēbelēm, kas nav tam paredzētas. 

• Smagus priekšmetus liec apakšējās atvilktnēs. 
• Neļauj bērniem kāpt uz atvilknēm, durvīm vai plauktiem un 

tajos karāties! 

Sienas materiāls: mūrējums

Stiprināšana pie cietas sienas: dībelis ar 
skrūvi, piemēram, 8 mm dībelis no IKEA 
FIXA skrūvju un dībeļu komplekta.

Stiprināšana pie starpsienas: ar 
enkurdībeli.
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MALM gultas rāmis

Balts

90×200 cm 002.494.87 95 €
120x200 cm 990.095.58 115 €
140×200 cm 299.315.96 109 €
160×200 cm 099.293.73 119 €
180×200 cm 299.316.00 129 €

Melni brūns finieris

90×200 cm 802.494.93 99 €
120x200 cm 591.322.87 115 €
140×200 cm 499.292.29 119 €
160×200 cm 299.292.30 129 €
180×200 cm 099.292.31 139 €

Balti beicēts ozolkoka finieris

90×200 cm 203.251.64 99 €
140×200 cm 590.225.47 119 €
160×200 cm 190.225.49 129 €
180×200 cm 990.225.50 139 €

Brūni beicēts oškoka finieris

90×200 cm 003.251.55 99 €
160×200 cm 391.570.33 129 €

MALM mantu glabātuve – der MALM gultas rāmim, 
(P100×Dz62×A29 cm).

Balta 402.495.41 45 €
Melni brūns finieris 802.495.39 50 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 902.646.90 50 €
Brūni beicēts oškoka finieris 903.175.42 50 €

MALM gultas rāmis ar mantu glabātuvēm

Balts 
Ar 2 mantu glabātuvēm

90×200 cm 790.129.91 140 €
120x200 cm 990.477.44 160 €
140x200 cm 591.759.55 154 €
160x200 cm 390.479.21 164 €
180x200 cm 191.759.57 174 €

Ar 4 mantu glabātuvēm

140×200 cm 399.316.09 199 €
160×200 cm 999.316.11 209 €
180×200 cm 599.316.13 219 €

Melni brūns
Ar 2 mantu glabātuvēm

90x200 cm 190.129.89 149 €
140x200 cm 191.762.59 169 €
160x200 cm 091.304.79 179 €
180x200 cm 391.762.63 189 €
Ar 4 mantu glabātuvēm
140×200 cm 999.316.25 219 €
160×200 cm 599.316.27 229 €
180×200 cm 199.316.29 239 €

Balti beicēts ozolkoka finieris 
Ar 2 mantu glabātuvēm

90×200 cm 191.398.27 149 €
120x200 cm 991.323.08 165 €
140x200 cm 591.764.84 169 €
160x200 cm 491.304.77 179 €
180x200 cm 791.764.83 189 €
Ar 4 mantu glabātuvēm
140×200 cm 990.226.68 219 €
160×200 cm 990.226.73 229 €
180×200 cm 890.226.78 239 €

Brūni beicēts oškoka finieris
Ar 2 mantu glabātuvēm

90×200 cm 491.397.98 149 €
160x200 cm 391.571.65 179 €
Ar 4 mantu glabātuvēm
160×200 cm 391.397.89 229 €

MALM gulta ar paceļamu mehānismu

Balts

160x200 cm 204.048.06 299 €

180x200 cm 004.048.12 319 €

Melni brūns

160x200 cm 704.048.04 329 €

180x200 cm 804.048.08 349 €
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MALM kumode ar 2 atvilktnēm, 40×48×55 cm

Balta 802.145.49 36,99 €
Balta/spīdīgs 503.365.52 49,99 €
Melni brūns finieris 001.033.43 39,99 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 101.786.01 39,99 €
Brūni beicēts oškoka finieris 403.152.82 39,99 €
Tumši sarkana 304.018.93 36,99 €

MALM kumode ar 3 atvilktnēm, 80×48×78 cm*

Balta 204.035.62 59 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 804.035.64 69 €
Melni brūns finieris 204.035.57 69 €
Balta/spīdīgs 704.240.53 85 €
Brūni beicēts oškoka finieris 804.035.59 69 €
Tumši sarkana 404.502.70 69 €

MALM kumode ar 4 atvilktnēm, 80×48×100 cm*

Balta 304.035.71 79 €
Melni brūns finieris 304.035.66 85 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 704.035.74 85 €
Brūni beicēts oškoka finieris 704.035.69 85 €
Balta/spīdīgs 504.240.54 99 €

MALM kumode ar 6 atvilktnēm, 40×48×123 cm  
Ar spoguļstikla virsmu.*

Balts 704.035.93 109 €
Melni brūns finieris 504.035.89 119 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 204.035.95 119 €

Brūni beicēts oškoka finieris 104.035.91 119 €

MALM kumode ar 6 atvilktnēm, 80×48×123 cm*

Balta 604.036.02 119 €
Balta/ spīdīgs 904.811.70 135 €
Melni brūns finieris 704.036.06 125 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 904.036.05 125 €
Brūni beicēts oškoka finieris 404.035.99 125 €

MALM dubulta kumode ar 6 atvilktnēm, 160×48×78 cm*

Balta 604.035.84 119 €
Melni brūns finieris 604.035.79 125 €
Balti beicēts ozolkoka finieris 904.035.87 125 €
Brūni beicēts oškoka finieris 004.035.82 125 €

MALM tualetes galdiņš 120x41x78 cm

Balts 102.036.10 79 €

MALM rakstāmgalds 140x65x72 cm
Balts 602.141.59 119 €
Melni brūns 002.141.57 129 €
Balts ozola finieris 203.598.23 129 €

MALM rakstāmgalds ar izvelkamu paneli
151x65x72 cm
Balts 702.141.92 109 €
Melni brūns 602.141.83 119 €
Balts ozola finieris 503.598.26 119 €

* Šīs mēbeles ir jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļautajiem drošības 
stiprinājumiem. Tas pasargās no apgāšanās riska.
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PAPILDU PRECES

FLEKKE gultas rāmis, 80×200 cm (izvelkams izmērā 
160×200 cm)

 Balts 003.201.34 249 €
Melni brūna 203.201.28 249 €

NISSEDAL spogulis, 65×65 cm

Balts 203.203.12 24,99 €
Melns 503.203.20 24,99 €

NISSEDAL spogulis, 40×150 cm

Balts 303.203.16 29,99 €
Melns 303.203.21 29,99 €

NISSEDAL spogulis, 65×150 cm

Balts 103.203.17 49,99 €
Melns 703.203.19 49,99 €

SKUBB kaste, komplektā: 6 gab.

Balta 004.285.49 4,99 €
Tumši pelēka 403.999.98 4,99 €

FARDAL durvis PAX drēbju skapim*
Spīdīgi balts

50×229 cm 801.905.29 55 €

Spīdīgi tumšā smilškrāsā

50×229 cm 303.306.07 55 €

Spīdīgs dzeltenā krāsā

50x229 cm 704.730.29 55 €

Spīdīgs melnā krāsā

50x229 cm 304.858.02 55 €

Spīdīgs pelēkā krāsā
50x229 cm 304.848.93 55 €

Spīdīgs gaiši pelēkzils
50x229 cm 104.730.32 55 €

Spīdīgi gaiši pelēks

50×229 cm 503.306.06 55 €

* PAX ceļvedī pircējiem uzzināsi vairāk par PAX rāmjiem un 
skapju plauktiem.



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 dar-
biniekiem.
 

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 
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.

90

Uzzini vairāk IKEA.lv.


