Ceļvedis pircējiem

Gultas

Labs miegs ir labas dienas sākums
Īstā gulta ir svarīgākais, lai pamostoties justos lieliski. Šajā brošūrā vari apskatīt visas
mūsu gultas – rāmjus ar atvilktnēm un bez tām, vienguļamas un divguļamas gultas,
augstās gultas un citas gultas – un dažādus piederumus, piemēram, galvgaļus un
gultas kastes mantām.
Protams, gultai vajadzīgs arī matracis un gultas veļa. IKEA veikalā vari izmēģināt
dažādus matračus un atrast piemērotāko. Tekstilizstrādājumu nodaļā atradīsi plašu
segu, spilvenu un gultas veļas klāstu.

Noskenē kodu un apskati
miega ceļvedi.

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.
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Gultas rāmji
Izveido gultu, kurā justies patiesi ērti:
5

1. Izvēlies gultas rāmi īstajā izmērā.
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2. Daudzām divguļamajām gultām ir nepieciešama SKORVA
vidussija (901.245.34). Vidussijas cena ir iekļauta gultas rāmja
cenā, taču pašapkalpošanās noliktavā tā ir jāpaņem atsevišķi.
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3. Daudziem gultas rāmjiem papildus jāizvēlas arī gultas
redeles.
4. Izvēlies matraci vai izmanto to, kas tev jau ir. Piemērotāko
atradīsi mūsu veikalā.
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5. Lai virsma būtu mīkstāka, pievieno virsmatraci.
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ASKVOLL gultas rāmis, baltā krāsā

HEMNES gultas rāmis, beicēts priežkoks

140×200 cm

390.197.01

89 €

Baltā krāsā

160×200 cm

490.197.05

109 €

90×200 cm

302.495.46

149 €

140x200 cm

899.315.60

179 €

160×200 cm

799.293.41

189 €

90×200 cm

702.495.49

149 €

140x200 cm

499.315.62

179 €

160×200 cm

599.293.37

189 €

BJÖRKSNÄS gultas rāmis
Bērzkoks
140×200 cm

092.475.49

339 €

160×200 cm

092.475.54

359€

Melni brūnā krāsā

DELAKTIG gultas rāmis
Gultas redeles iekļautas cenā.
160×200 cm

192.875.30

369 €

LEIRVIK gultas rāmis, metāls, baltā krāsā

DELAKTIG gultas rāmis ar galvgali
Gultas redeles iekļautas cenā.
Ar rotangpalmas galvgali
160×200 cm

992.875.50

528 €

692.875.37

488 €

Ar melnu galvgali
160×200 cm

DELAKTIG gultas rāmis ar galvgali un 2 naktsgaldiņiem
Gultas redeles iekļautas cenā.
Ar rotangpalmas galvgali
160×200

792.881.88

626 €

392.881.28

586 €

Ar melnu galvgali
160×200
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140×200 cm

192.772.63

119 €

160×200 cm

292.772.67

129 €

Gultas rāmji
TARVA gultas rāmis, priežkoks
MALM gultas rāmis
Baltā krāsā

90×200 cm

302.612.70

59 €

140×200 cm

899.292.32

79 €

160×200 cm

699.292.33

85 €

90×200 cm

002.494.87

95 €

140×200 cm

299.315.96

109 €

160×200 cm

099.293.73

119 €

180×200 cm

299.316.00

129 €

90×200 cm

802.494.93

99 €

Baltā/gaiši pelēkā krāsā

140×200 cm

499.292.29

119 €

140×200 cm

799.311.36

89 €

160×200 cm

299.292.30

129 €

160×200 cm

699.127.70

99 €

180×200 cm

099.292.31

139 €

90×200 cm

203.251.64

99 €

140×200 cm

690.575.22

289 €

140×200 cm

590.225.47

119 €

160×200 cm

590.577.30

309 €

160×200 cm

190.225.49

129 €

180×200 cm

990.225.50

139 €

90×200 cm

003.251.55

99 €

160×200 cm

391.570.33

129 €

TRYSIL gultas rāmis

Melni brūns finieris

TYSSEDAL gultas rāmis, baltā krāsā

Balti beicēts ozolkoka finieris

Brūni beicēts oškoka finieris

SLATTUM polsterēts gultas rāmis, gaiši pelēkā krāsā.Šai
gultai nav nepieciešama Skorva.
140x200 cm
304.463.73
99 €

NEIDEN gultas rāmis, priežkoks
Šai gultai nav nepieciešama SKORVA vidussija.

160x200 cm

90×200 cm

403.952.45

29 €

140×200 cm

703.952.39

39 €

604.463.76

119 €

HAUGA

NESTTUN gultas rāmis, metāls, baltā krāsā
140×200 cm

991.579.83

99 €

160×200 cm

491.579.85

109 €

140x200 cm

180x200 cm

PĀRVALKS
Vissle pelēkā krāsā:
Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk.3

SAGSTUA gultas rāmis, metāls
Baltā krāsā
90×200 cm

692.791.94

89 €

140×200 cm

192.542.09

119 €

160×200 cm

392.542.08

129 €

90×200 cm

592.791.99

89 €

140×200 cm

892.688.92

119 €

160×200 cm

692.688.93

129 €

140x200 cm

392.412.25

119 €

160×200 cm

592.412.29

129 €

140×200 cm

092.410.43

119 €

160×200 cm

392.410.46

129 €

Matrača garums
Matrača platums

Melnā krāsā

SONGESAND gultas rāmis
Baltā krāsā

Brūnā krāsā
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904.463.51

604.463.57
IEPAKOJUMS
41

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

KASTES

179 €

211 cm
149 cm
43 cm
100 cm
200 cm
140 cm

189 €
209 €

3

179 €
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HAUGA polsterēts gultas rāmis, Vissle pelēkā krāsā
Polsterēts gultas rāmis

Gultas ar mantu glabātavu

BRIMNES gultas rāmis ar mantu glabātavu, 4 atvilktnes
Baltā krāsā
140×200 cm

799.029.35

139 €

160×200 cm

399.029.37

159 €

NORDLI gultas rāmis ar mantu glabātavu
Gultas redeles iekļautas cenā. Šai gultai nav nepieciešama
SKORVA vidussija.
Baltā krāsā

BRIMNES gultas rāmis ar mantu glabātavu un galvgali,
4 atvilktnes

140×200 cm

403.498.47

299 €

160×200 cm

003.498.49

329 €

Baltā krāsā
140×200 cm

590.991.36

189 €

160×200 cm

590.991.55

219 €

SONGESAND gultas rāmis ar mantu glabātavu
(4 atvilktnes)
Baltā krāsā

MALM gultas rāmis ar 2 atvilktnēm
90×200 cm

790.129.91

140 €

190.129.89

149 €

191.398.27

149 €

Balti beicēts ozolkoka finieris
90×200 cm

140×200 cm

992.411.52

219 €

160×200 cm

992.411.66

229 €

GVARV gulta ar paceļamu guļvietu

Brūni beicēts oškoka finieris
90×200 cm

229 €

Brūnā krāsā

Melni brūns finieris
90×200 cm

492.413.24

160×200 cm

Baltā krāsā

491.397.98

160x200 cm

804.040.78

479 €

180x200 cm

404.097.23

519 €

149 €

MALM gultas rāmis ar 4 atvilktnēm
Baltā krāsā
140×200 cm

399.316.09

199 €

160×200 cm

999.316.11

209 €

180×200 cm

599.316.13

219 €

140×200 cm

999.316.25

219 €

160×200 cm

599.316.27

229 €

180×200 cm

199.316.29

239 €

140×200 cm

990.226.68

219 €

160×200 cm

990.226.73

229 €

180×200 cm

890.226.78

239 €

391.397.89

229 €

Melni brūns finieris

Balti beicēts ozolkoka finieris

Brūni beicēts oškoka finieris
160×200 cm

MALM ar paceļamu guļvietu.
Gultas redeles iekļautas cenā, un šai gultai nav
nepieciešama SKORVA vidussija.
Lai gulta funkcionētu droši, izvēlies kādu no šiem
matračiem: HÖVÅG, HAMARVIK un HYLLESTAD atsperu
matrači.
Baltā krāsā
160×200 cm

204.048.06

299 €

180×200 cm

004.048.12

319 €

160×200 cm

704.048.04

329 €

180×200 cm

804.048.08

349 €

Melni brūns finieris

Nāc uz IKEA veikalu, lai izraudzītos piemērotāko matraci un
virsmatraci.

5

Gultas redeles
Uzzini vairāk garantiju
brošūrā.

Gultas redeles kopā ar gultas rāmi var lietot kā pamatni atsperu,
putu materiāla un lateksa matračiem. Ar gultas redelēm matracis kalpos ilgāk un ilgāk būs ērts. Dažām pamatnēm redeles ir
regulējamas, lai virsma būtu mīkstāka vai stingrāka.

LURÖY gultas redeles. Paildzini matrača mūžu un nodrošini
papildu atbalstu ķermenim ar 17 koka redelēm.
70×160 cm

502.850.91

10 €

70×200 cm

501.602.08

10 €

80×200 cm

301.602.09

10 €

90×200 cm

901.602.11

10 €

LÖNSET gultas redeles. 28 bērzkoka redeles, kas izkārtotas
komforta zonās, pielāgojas ķermeņa svaram un uzlabo
matrača elastību.
70×200 cm

702.787.06

30 €

80×200 cm

702.783.44

30 €

90×200 cm

902.783.43

30 €

LEIRSUND gultas redeles. 42 bērzkoka redeles, kas
izkārtotas komforta zonās, pielāgojas ķermeņa svaram un
uzlabo matrača elastību. 6 redelēm ir regulējama pretestība.
80×200 cm

202.783.32

50 €

90×200 cm

002.783.33

55 €

140×200 cm

102.787.28

99 €
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Izvelkamas, augstās, divstāvu un saliekamas gultas
Izvelkamas gultas rāmji
TUFFING augstais gultas rāmis

Izvelkamām gultām var izveidot 160 cm platu guļvietu. Papildini
izvelkamo gultu ar 2 MOSHULT vai MALFORS 80×200 cm
matračiem vai 2 HUSVIKA 80×200 cm matračiem.
Gultas redeles iekļautas cenā. Izvelkamām gultām nav
nepieciešama SKORVA vidussija.

90x200 cm

109 €

Divstāvu gultas rāmji
Papildini divstāvu gultas rāmi ar 2 matračiem (90×200 cm).
Drošības apsvērumu dēļ katram modelim norādīts maksimālais
matrača biezums* (skat. tālāk). Augstās gultas un divstāvu gultu
otrais stāvs nav piemēroti bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem.
Tas saistīts ar ievainojumu risku izkrītot. Gultas redeles iekļautas
cenā, un divstāvu gultām nav nepieciešama SKORVA vidussija.

BRIMNES izvelkamas gultas rāmis
Baltā krāsā
80/160×200 cm

902.994.49

002.287.05

179 €

003.201.34

249 €

SVÄRTA divstāvu gultas rāmis, sudraba krāsā
Kāpnes var stiprināt labajā vai kreisajā pusē.
*Maksimālais matrača biezums: 22 cm.

203.201.28

249 €

90×200 cm

FLEKKE izvelkamas gultas rāmis
Baltā krāsā
80/160×200 cm
Melni brūnā krāsā
80/160×200 cm

102.479.73

165 €

FYRESDAL izvelkamas gultas rāmis, melnā krāsā
80/160×200 cm

204.243.62

139 €

MYDAL divstāvu gultas rāmis, 90×200 cm
Kāpnes var stiprināt labajā vai kreisajā pusē.
*Maksimālais matrača biezums: 19 cm.

HEMNES izvelkamas gultas rāmis, baltā krāsā
80/160×200 cm

903.493.26

239 €

603.722.76

239 €

Priežkoks

001.024.52

149 €

Balta

204.676.29

199 €

pelēkā krāsā
80/160/200 cm

TUFFING divstāvu gultas rāmis, pelēkā krāsā
Kāpnes var stiprināt labajā vai kreisajā pusē.
*Maksimālais matrača biezums: 12 cm.

UTÅKER 2 gultas ar redelēm, priežkoks
80×200 cm

139 €

90×200 cm

404.051.93

229 €

VITVAL divstāvu gultas rāmis, baltā krāsā/gaiši pelēkā
krāsā.
90x200 cm
804.112.72
199 €

OTEREN gulta, pelēkā krāsā
90x200 cm

Augstās gultas rāmji

Saliekama gulta

Papildini augsto gultu ar atbilstoša izmēra matraci. Katram
modelim drošības iemeslu dēļ ir noteikts maksimālais matrača
biezums un minimālais griestu augstums* (skat. zemāk). Augstā
gulta un divstāvu gultas augšējā guļvieta nav piemērotas
bērniem līdz 6 gadu vecumam, jo pastāv ievainojumu risks
izkrītot. Gultas redeles iekļautas cenā. Augstajām gultām nav
nepieciešama SKORVA vidussija.

SANDVIKA saliekama gulta
Gultas redeles iekļautas cenā, un šai gultai nav
nepieciešama SKORVA vidussija.
80×190 cm

SVÄRTA augstās gultas rāmis, sudraba krāsā.
Kāpnes var stiprināt labajā vai kreisajā pusē.
*Maksimālais matrača biezums: 22 cm. Minimālais griestu
augstums: 240 cm.
90×200 cm

202.479.82

149 €

STUVA augstās gultas rāmis ar rakstāmgaldu un vietu
mantu glabāšanai, baltā krāsā.
*Maksimālais matrača biezums: 20 cm. Minimālais griestu
augstums: 240 cm.
90×200 cm

192.687.63

002.392.33

109 €

003.604.84

310 €

VITVAL augstās gultas rāmis, baltā krāsā/gaiši pelēkā
krāsā.
90x200 cm
104.112.42
175 €
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800.173.89

59 €

Piederumi
Galvgaļi

Platums×augstums×biezums
BRIMNES galvgalis, baltā krāsā
Baltā krāsā
140 cm platam matracim
Izmērs: 146×111×28 cm
160 cm platam matracim
Izmērs: 166×111×28 cm

202.287.09

50 €

802.287.11

60 €

Baltā krāsā

402.495.41

45 €

Melni brūnā krāsā

802.495.39

50 €

Balti beicēts ozolkoka finieris

902.646.90

50 €

Brūni beicēts oškoka finieris

903.175.42

50 €

Baltā krāsā

303.725.36

50 €

Brūnā krāsā

803.725.34

50 €

Baltā krāsā

002.226.71

30 €

Melnā krāsā

202.382.23

30 €

Balta

303.469.29

75 €

Melni brūna

503.469.28

75 €

Gultas kastes
MALM gultas kaste, 2 gab.

SONGESAND gultas kastes, 2 gab.

VARDÖ gultas kaste, 65×70 cm

HEMNES gultas kaste, 2 gab
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Kājas
BJORLI kājas, 4 gab.
ESPEVÄR pārklājs

Nerūsējošais tērauds
10 cm

702.996.95

8€

BRATTVÅG kājas, 4 gab.
Melnā krāsā
10 cm

803.096.13

13 €

Baltā krāsā
10 cm

802.996.90

Tumši pelēks

503.071.30

25 €

Smilškrāsā

403.733.33

40 €

Tumši pelēks

403.071.16

30 €

Smilškrāsā

803.733.26

60 €

Tumši pelēks

103.130.48

50 €

Smilškrāsā

203.733.29

70 €

Tumši pelēks

803.071.24

50 €

Smilškrāsā

803.733.31

80 €

140x200 cm

13 €
160x200 cm

BRENNÅSEN kājas, 4 gab.
Melnā krāsā
10 cm

90x200 cm

202.996.88

13 €
180x200 cm

BRYNILEN kājas, 10 cm, 4 gab.
Ozolkoks
10 cm

602.996.91

13 €

20 cm

402.996.92

13 €

10 cm

402.996.87

13 €

20 cm

202.996.93

13 €

103.096.16

13 €

BURFJORD kājas, 10 cm, 4 gab.
Ozolkoks

BÅTSFJORD kājas, 4 gab.
Bērzkoks
10 cm

ESPEVÄR matrača pamatne ar redelēm
90x200 cm

503.071.68

100 €

140x200 cm

803.071.62

120 €

160x200 cm

403.071.64

150 €

180x200 cm

103.071.65

190 €

SULTAN balsta kāja. Paredzēta matraču pamatnēm 140x200
cm un 160x200 cm. Jānovieto gultas vidū.
Melna
459.320.80
5€
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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.

Interneta veikals
IKEA interneta veikals ir vaļā
vienmēr – iepērcies, kad vēlies.
Jebkurā laikā un jebkurā vietā.
Pasūtījumu var ērti saņemt mājās
vai doties tam pakaļ uz IKEA
veikalu.

Pasūtījuma sagatavošana
ar piegādi
Taupi savu laiku – izmanto pirkuma komplektēšanas un piegādes
pakalpojumu.

Pasūtījuma saņemšana
veikalā
Reizēm pašas labākās idejas ienāk
prātā nakts vidū. Iepērcies jebkurā
laikā un saņem pirkumus IKEA
veikalā, ietaupot piegādes maksu.

Interjera dizains

Finanšu pakalpojumi

Ja ideju ir daudz, bet nezini, ar
ko sākt, izvēlies IKEA interjera
dizaina pakalpojumu. IKEA
speciālisti izmērīs telpas,
konsultēs par iekārtojumu un
ieteiks piemērotākās mēbeles.*

Preču iegādi uz nomaksu
IKEA veikalā nodrošina SIA
“AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu
var iegādāties preces vērtībā no
100 € līdz 5000 €.

Uzzini vairāk IKEA.lv.

Montāža
Visiem nav jābūt mēbeļu
montāžas speciālistiem, tāpēc
mēbeļu salikšanu vari uzticēt
mums.

Piekabes noma
Tu vari iznomāt piekabi un vest
savus pirkumus mājās uzreiz.

Atpakaļatdošana
IKEA veikalā iegādātās preces
var atdot vai apmainīt 90 dienu
laikā.

