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

704.397.52

79 €

Brūns

104.397.50

79 €

Balts

304.397.73

65 €

Brūns

704.397.71

65 €

204.397.78

79 €

BRUSALI TV plaukts, 120×62 cm

BRUSALI TV plaukts, 120×85 cm
Balts

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

304.397.68

119 €

Brūns

704.397.66

119 €

Balts

604.397.57

79 €

Brūns

503.049.90

79 €

Balts

404.397.63

49,99 €

Brūns

303.022.99

49,99 €

BRUSALI stūra galds 120×73 cm

Baltā krāsā:
Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk.2

604.397.43

IEPAKOJUMS204.397.40
KASTES 2

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

79 €

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

67x190 cm

Brūns

79 €
79 €

NE-WS

BRUSALI

0214

67 cm
33 cm
Dziļums
190 cm
Augstums 604.397.43
Maks. slodze/pl 20 kg

Balts

27.03.2020

PRECES IZMĒRI
Grāmatplaukts
BRUSALI grāmatplaukts, 67x190
Platums cm

!_NÖN##,"

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

9,99 €

70×150 cm, ovāls

301.931.39

39,99 €

KARMSUND lielais spogulis, 40x167 cm
Melns

402.949.82

34,99 €

KARMSUND galda spogulis, 80×74 cm
Melns

202.949.83

39,99 €

KARMSUND galda spogulis, 27×43 cm
Melns

© Inter IKEA Systems B.V. 2018

002.949.79

13,99 €

02.10.2020

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.

