
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 PIRCĒJIEM

TYSSEDAL
Guļamistabas mēbeļu kolekcija 

DIZAINS
Eba Strandmarka 
(Ebba Strandmark)

KOPŠANA UN 
TĪRĪŠANA
Tīrīt ar mitru drānu un saudzīgu 
tīrīšanas līdzekli. Noslaucīt ar 
sausu drānu.

UZMANĪBU! 
APGĀŠANĀS RISKS
Nepiestiprinātas mēbeles var 
apgāzties. Dažas šīs kolekcijas 
mēbeles jāpiestiprina pie sienas ar 
komplektā iekļautajiem drošības 
stiprinājumiem, lai neļautu tām 
apgāzties.

Nemainīga kvalitāte un stils
Vieglas, kārtīgas, mīkstas, un katra detaļa kā ar rokām darināta. Tāds 
ir īsais TYSSEDAL guļamistabas mēbeļu kolekcijas apraksts. Taču 
mums par tām vēl ir daudz, ko teikt! Piemēram, gultas galvgalim cauri 
spīdēs saule, skapim ir spoguļdurvis, kumodēm un naktsgaldiņiem 
ir noapaļotas augšējās virsmas, un atvilktņu pamatnes no iekšpuses 
ir apdrukātas. Visām mēbelēm ir virpotas kājas un rokturi ar matētu 
hroma pārklājumu. TYSSEDAL ir kvalitatīvas un gaumīgas guļamistabas 
mēbeles, kas kalpos ilgus gadus.
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SIENAS STIPRINĀJUMU CEĻVEDIS
Ja ceļvedī nav iekļauts tava mājokļa sienu materiāls vai radušies jautājumi, jautā tuvākā būvniecības piederumu veikala darbiniekiem.

Sienas materiāls: rīģipsis vai apmestas 
sienas ar koka siju karkasu.

Nepieciešamie stiprinājumi: skrūves, ko 
ieskrūvē tieši koka sijā. Piemēram, 5 mm 
skrūves, kas iekļautas IKEA FIXA skrūvju 
un dībeļu komplektā.

Sienas materiāls: rīģipsis vai apmestas 
sienas bez koka siju karkasa.

Nepieciešamie stiprinājumi: skrūves un 
dībeļi. Piemēram, 8 mm dībeļi, kas iekļauti 
IKEA FIVA skrūvju un dībeļu komplektā.

Mēs visi vēlamies, lai mūsu mājoklī būtu droši. Taču mājās 
bērnus var apdraudēt negadījumi. Kopā varam samazināt 
negadījumu risku un padarīt mājas drošākas. 

• Piestiprini droši! Izmanto preces komplektā iekļautos stipri-
nājumus un pareizos piederumus savai sienai. Tālāk lasi, kādi 
stiprinājumi nepieciešami.

• Nekad neliec televizoru vai smagus priekšmetus uz kumodes 
vai citas mēbeles, kas nav paredzēta televizora novietošanai.

• Smagākās mantas liec apakšējās atvilktnēs.
• Neļauj bērniem rāpties uz atvilktnēm, durvīm un plauktiem, 

un neļauj tajos iekārties.

Sienas materiāls: mūris.

Nepieciešamie stiprinājumi vien-
laidu mūra sienai: skrūves un dībeļi. 
Piemēram, 8 mm dībeļi, kas iekļauti IKEA 
FIXA skrūvju un dībeļu komplektā.

Nepieciešamie stiprinājumi dobu bloku 
sienai: spārnskrūves.
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VISAS DETAĻAS

TYSSEDAL durvis PAX skapim, baltas

50×195 cm 902.981.24 59 €
50×229 cm 402.981.26 65 €

TYSSEDAL durvis PAX skapim, pelēkas
50x229 cm 804.491.14 75 €

TYSSEDAL durvis PAX skapim, baltas/stikla

50x229 cm 803.291.97 99 €

TYSSEDAL gultas rāmis, balts

160×200 cm 590.577.30 309 €

TYSSEDAL naktsgaldiņš, balts

51×40×59 cm 702.999.59 65 €

TYSSEDAL kumode ar 4 atvilktnēm, balta*

87×54×76 cm 803.913.25 189 €

TYSSEDAL kumode ar 6 atvilktnēm, balta*

127×49×81 cm 202.937.14 279 €

TYSSEDAL skapis, balts/spoguļdurvis*

88×58×208 cm 002.981.28 299 €

* Šo mēbeli jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļauto stiprinājumu, lai tā 
neapgāztos. 
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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 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.
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Uzzini vairāk IKEA.lv.


