CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

LIATORP

Mēbeles mantu glabāšanai
DIZAINS

Karīna Bengsa (Carina Bengs).

KOPŠANA

Tīrīt ar mitru drānu un saudzīgu
tīrīšanas līdzekli. Noslaucīt ar
sausu rānu.

NODERĪGA
INFORMĀCIJA

Ar rūdītu stiklu jāapietas
uzmanīgi! Tas var pēkšņi plīst,
ja tam ieplaisā mala vai tas tiek
saskrāpēts. Tas saplīst mazos
gabaliņos, nevis asos fragmentos.
Izmēri televizora platumu un
dziļumu. Tam jābūt mazākam par
mēbeli, uz kuras to vēlies nolikt.

DROŠĪBA

Šīs mēbeles jāpiestiprina pie
sienas ar komplektā iekļautajiem
stiprinājumiem.Dažādiem sienas
materiāliem jālieto dažādas
skrūves un dībeļi (var iegādāties
atsevišķi).

Tradīcijas apvienojas ar tehnoloģijām!
Tradīcijas un tehnoloģijas roku rokā!
Liektas formas, smalki rotājumi un ierievju savienojumi... neskati mēbeli no
ārienes! LIATORP atgādina lietas, kas varbūt redzētas vecmāmiņas mājoklī,
tomēr tam nav sveši arī tehnoloģiju sasniegumi. Kolekcijā ir galdi, skapji un
grāmatplaukti, kur var lieliski salikt gan DVD atskaņotāju un kompaktdiskus,
gan omītes servīzi un bērnu zīmējumus. Ar LIATORP vari iekārtot visu virtuvi,
dzīvojamo istabu un darbistabu apburošā lauku mājas stilā, neatsakoties no
mūsdienu ērtībām.
Pārliecinoša apdare
Grāmatplaukta dekoratīvā līste ir viena no detaļām, kas piešķir LIATORP
kolekcijai tās izteiksmīgo lauku mājas stilu. Taču ‘‘sai līstei ir arī praktiska
funkcija – to var izmantot, lai savienotu divus vai vairākus grāmatplauktus.
Tādējādi tie izskatīsies kā viens liels grāmatplaukts, kuru pēc pasūtījuma
izgatavojis galdnieks!

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.

MONTĀŽA

Vispirms padomā, ko vēlies glabāt – grāmatas, CD, fotoalbumus
utt. Tad izvēlies vienu, divus vai vēl vairāk grāmatplauktu. Tie
vienlīdz labi iederas guļamistabā un mājas birojā. Kombinē tos

ar augstām vai zemām durvīm, lai izveidotu ideālu risinājumu
savām mājām.

NODERĪGA INFORMĀCIJA
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1. Karnīze un cokola sliede palīdz veidot vienotu dizainu
savienotām mēbelēm.

4. Atvērums vadiem mēbeļu aizmugurē – lai būtu kārtība.
5. Paneļu durvis aizsargā grāmatas no putekļiem un gaismas, kā
arī paslēpj lietas, ko nevēlies rādīt viesiem.

2. Regulējami plaukti – glabāšanas vietu var pielāgot
vajadzībām.
3. Regulējamas kājas – mēbeles stāv stabili arī uz nelīdzenas
grīdas.
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KOMBINĀCIJAS

Sienas/savienojuma plaukts rada īpaši piemērotu vietu lielam
televizoram, un to var arī atsevišķi pakārt uz sienas. Izmēri sava
televizora platumu un dziļumu. Tam jābūt mazākam par mēbeli,
uz kuras to vēlies nolikt. Plauktam ir ietilpīgas atvilktnes spēļu
kastēm un citām lietām.
Izmērs: 337×214 cm.
Šī kombinācija: 872 € (390.460.64)
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VISAS DAĻAS

LIATORP grāmatplaukts, 96×34×214 cm. Viena plaukta
maksimalā slodze: 40 kg. 4 regulējami plaukti plašam
pielietojumam, 2 fiksēti plaukti smagiem priekšmetiem.
Savienojams ar LIATORP durvīm. 44×198 cm vai 44×76 cm.
Balts

001.165.95

179 €

LIATORP vitrīna, P96×Dz42×A215 cm. Rūdītā stikla durvis
– lai mantas būtu viegli pārredzamas un pasargātas no
putekļiem. 3 maināmi plaukti un 2 nemaināmi plaukti, lai
grāmatplaukts būtu stabils. Brīvi stāvoša mēbele. Nevar
savienot ar citām šīs kolekcijas mēbelēm.
Baltā krāsā

304.397.25

319 €

LIATORP televizora plaukts, 145×49×45 cm. Maksimalā
slodze: 100 kg. Maksimālais televizora ekrāna izmērs: 50”.
Aizmugurē ir atvērums vadiem, lai ir viegli uzturēt kārtību.
Līgani atveramas atvilktnes, kas neizkrīt.
Balts

(P96×A214 cm).
Baltā krāsā

502.790.66

100 €

195 €

LIATORP bufete, P145×Dz48×A87 cm. Maksimālā slodze:
100 kg. Tālvadības pults signāls tiek raidīts arī caur stiklu,
tāpēc audio skaļumu var regulēt arī tad, ja durtiņas ir
aizvērtas. Aizmugurē ir speciāla atvere vadiem, lai tie būtu
vienkopus. Brīvi stāvoša mēbele. Nevar savienot ar citām
šīs kolekcijas mēbelēm.
Balta

704.397.28

255 €

LIATORP galdiņš, 133×37×75 cm. Padari dzīvojamo istabu
ērtāku, novietojot to pie dīvāna vai sienas.
Balts/stikls

LIATORP paneļa/stikla durvis, P44×A198 cm, 2 gab.
Paneļu/stikla durvis pasargā mantas no putekļiem un
svešiem skatieniem. Der LIATORP grāmatplauktam

801.166.00

001.050.64

155 €

LIATORP kafijas galdiņš, 93×93×51 cm. Zem galdiņa ir
praktisks nodalījums mantām.
Balts/stikls

500.870.72

155 €

LIATORP galdiņš, 57×40×60 cm. Atsevišķs plaukts
žurnāliem u.c. mantām. Palīdz uzturēt kārtību.
Balts/stikls

401.730.65

105 €

LIATORP sienas/savienojuma plaukts, 145×23×47 cm.
Viena plaukta maksimalā slodze – 15 kg. Savieno divus
plaktus un izveido īpaši piemērotu vietu lielam televizoram.
To var arī pakārt atsevišķi uz sienas.
Balts

© Inter IKEA Systems B.V 2018

601.165.97

119 €
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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.

