Ceļvedis pircējiem

Galdi

Īpaši galdi īpašiem mirkļiem
Pie galda ēam, sarunājamies, spēlējam spēles, mācāmies, strādājam vai darām vēl
citas lietas. Pie galda var sanākt, lai baudītu romantiskas vakariņas divatā vai maltīti
ģimenes lokā. Daudzās mājās tieši ap ēdamistabas galdu notiek aktīvākā māju
dzīve. Ja galds ir centrālais elements dzīvojamā telpā, tam ir jābūt ne tikai ērtam,
bet arī izskatīgam. Ražojot IKEA ēdamistabas galdus, ir rūpīgi izvēlēti materiāli, un ir
piedomāts gan par dizainu, gan par kvalitāti. Izvēlies īsto galdu skaistiem mirkļiem
tavās mājās.

Dažas šeit redzamās preces var nebūt pieejamas veikalā – jautā veikala darbiniekiem vai ieskaties www.IKEA.lv.
Vairāk par preci uzzināsi cenas zīmē vai tiešsaistē. Mēbeles pārdodam nesaliktā veidā.

Visi galdi
DOCKSTA galds, Ø 103 cm.
Apaļš galds ar noapaļotām malām.
Balts
193.249.95

JOKKMOKK galds un 4 krēsli. Viegli nogādāt mājās, jo
viss komplekts iepakots vienā kastē. Koka apdare un krēslu
atzveltnes dizains piestāv tradicionāla stila interjerā. Papildu
komfortam var papildināt ar mīkstiem sēdvietas paliktņiem.
Priežkoks ir skaists arī pēc vairākiem gadiem, un ar laiku
tas iegūst piesātinātāku krāsu. Izturīgais masīvkoks ar
vecinājuma efekta apdari kalpos daudzus gadus.

189 €

EKEDALEN izvelkams galds, 80/120×70 cm. Atjautīgs
dizains – izvilktam galdam virsmā nav redzamas salaiduma
vietas. Galda kājas vienmēr ir galda stūros, pat tad, kad
galds ir izvilkts, tāpēc krēsliem vienmēr pietiek vietas zem
galda. Galdu var izvilkt pat viens cilvēks. Papildu virsmu ir
ērti glabāt zem galda virsmas. Var kombinēt ar šīs kolekcijas
vai citiem IKEA krēsliem vai soliem.
Tumši brūns
203.408.24 125 €
Ozolkoka
403.408.37
125 €
Balts
703.408.26
125 €

Beicēts ar vecinājuma efektu

Brūns
Balts

LISABO galds, 140×78 cm. Viegli saliekams galds, jo katrai
kājai ir tikai viens stiprinājums. Koks ir dabisks materiāls,
un katra koka šķiedras veido atšķirīgu rakstu, tāpēc nav
divu vienādu galda virsmu un kāju. Kokmateriāli interjerā
rada siltu un mājīgu atmosfēru. Galda kājas izgatavotas no
izturīga masīvkoka.
Oškoka finieris
702.943.39
119 €
Melns
803.824.39 119 €

159 €

MELLTORP galds, 75×75 cm. Galda virsma ar melamīna
plēves pārklājumu ir noturīga pret traipiem, un to ir viegli
kopt. Pieejami divi izmēri. Galds piemērots 2–6 personām.
Izvēlies galda virsmu, kas vislabāk piestāv MELLTORP galda
rāmim: baltu, marmora vai oškoka.
Balts
390.117.81
25 €
Mozaīka
193.908.67
30 €

GAMLEBY nolokāms galds, 67/134/201×78 cm. Galda
izmēru var ātri un viegli mainīt atkarībā no situācijas.
Piemērots 2–6 personām. Priedes masīvkoks ir dabisks
materiāls, kas ir skaists un unikāls arī pēc vairākiem gadiem.
Gaišs, ar vecinājuma efektu un
pelēkām detaļām
602.470.27
199 €

MELLTORP galds, 125×75 cm. Galda virsma ar melamīna
plēves pārklājumu ir noturīga pret traipiem, un to ir viegli
kopt. Pieejami divi izmēri. Galds piemērots 2–6 personām.
Izvēlies galda virsmu, kas vislabāk piestāv MELLTORP galda
rāmim: baltu, marmora vai oškoka.
Balts
190.117.77
36 €
Oškoks
592.800.32 50 €
Balts marmors
292.800.38 49 €

IKEA PS 2012 nolokāms galds, 74/106/138×80 cm. Galda
virsma izgatavota no bambusa, kas ir ļoti izturīgs materiāls.
Piemērots 2–4 personām un arī mazām telpām. Galdu var
viegli pagarināt pat viens cilvēks.
202.068.06

155 €

INGATORP nolokāms galds, 65/123×78 cm. Galds ar
nolokāmām malām piemērots 2–4 personām. Maināms
izmērs.
Beicēts, ar vecinājuma efektu
604.231.05
119 €
Tumši brūns
404.231.06
119 €
Balts
004.231.08
119 €

MÖRBYLÅNGA galds. Brūni beicēts ozolkoka finieris. Galds
ar ozolkoka virskārtu. Ozolkoks ir ļoti izturīgs, un tam ir
īpaša tekstūra. Ar laiku tas paliek tumšāks, iegūstot zeltaini
brūnu nokrāsu. Izvēloties šo galdu, tu rūpējies par dabu, jo
galda virsmas virsējais slānis izgatavots no masīvkoka, bet
pamatdaļa – no kokskaidu plātnes, tādējādi ietaupot daudz
dabas resursu. Specifiska dizaina stūru dēļ izskatās, ka galda
virsma ir dēlis, un tāpēc tas līdzinās masīvkoka galdam. Nav
divu vienādu galdu, jo koka dabisko šķiedru veidotais raksts
un nokrāsas mazliet atšķiras.
140×85 cm
503.862.45 399 €

INGATORP izvelkams galds, 110/155 cm. Viegli kopjama, lakota galda virsma. Izvelkams ēdamgalds ar 1 papildu virsmu
piemērots 4–6 personām. Maināms izmērs.
Melns
802.170.72
249 €
Balts
402.170.69
249 €
Pelēks
904.303.45 249 €

NORBERG pie sienas stiprināms nolokāms galds,
74×60 cm. Nolokot galda malu, iegūsi praktisku plauktu
dažādiem sīkumiem. Nolokot galdu, kad to nelieto, var
ietaupīt vietu telpā. Galda virsma ar melamīna plēves
pārklājumu ir izturīga un viegli kopjama.
Balts
301.805.04
32,99 €

INGATORP izvelkams galds, 155/215×87 cm. Izvelkams
ēdamgalds ar 1 papildu virsmu. Piemērots 4–6 personām.
Maināms izmērs. Galds izvelkams kopā ar kājām, lai būtu
vairāk vietas krēsliem zem galda. Izvilktam galdam nav
galda virsmas pārkares, tāpēc mazi bērni nevarēs tajā
ieskriet un sasist galvu. Kad galds nav izvilkts, savienojuma
vietas nav redzamas, jo papildu virsmu liek galda galā. Viegli
kopjama, lakota galda virsma. Papildu virsmu var glabāt ērtā
vietā zem galda virsmas.
Melns
Balts

902.224.07
702.214.23

149 €
149 €

LERHAMN galds, 118×74 cm. Priedes masīvkoks ir dabisks
materiāls, kas ir skaists un unikāls arī pēc vairākiem gadiem.
Viegli kopjama, lakota galda virsma.
Tumši brūns
604.443.01
79 €
Gaiši beicēts, ar vecinājuma
efektu un balti beicētām detaļām
404.442.55
79 €

GAMLARED ēdamgalds, 85 cm. Apaļš galds ar noapaļotām
malām. 2–4 sēdvietas.
Gaiši beicēts, ar vecinājuma
303.712.40
75 €
efektu un melni beicētām detaļām

Bambuss ar baltām detaļām

604.477.76
604.161.38

LERHAMN galds, 74×74 cm. Priedes masīvkoks ir dabisks
materiāls, kas ir skaists un unikāls arī pēc vairākiem gadiem.
Viegli kopjama, lakota galda virsma.
Tumši brūns
504.443.06 65 €
Gaiši beicēts, ar vecinājuma efektu
un balti beicētām detaļām
604.442.59
65 €

EKEDALEN bāra galds, 120×80 cm. Var kombinēt ar citām
EKEDALEN kolekcijas mēbelēm. Šis bāra galds piemērots
gan mājoklī, kur dzīvo viens vai divi cilvēki, gan kuplas
ģimenes mājās, kur vajadzīgs ļoti izturīgs galds. Var lietot
virtuvē vai ēdamistabā. Elegantā dizaina galdu ir viegli
kombinēt ar citu stilu mēbelēm.
904.005.17

129 €

LANEBERG izvelkams galds, 130/190×80 cm. Galdam var
ātri un viegli mainīt izmēru. Papildu virsma glabājas zem
galda virsmas. Piemērots 4–6 personām.

EKEDALEN izvelkams galds, 120/180×80 cm. Atjautīgs
dizains – izvilktam galdam virsmā nav redzamas salaiduma
vietas. Galda kājas vienmēr ir galda stūros, pat tad, kad
galds ir izvilkts, tāpēc krēsliem vienmēr pietiek vietas zem
galda. Galdu var izvilkt pat viens cilvēks. Papildu virsmu ir
ērti glabāt zem galda virsmas. Var kombinēt ar šīs kolekcijas
vai citiem IKEA krēsliem vai soliem.
Tumši brūns
403.408.04 169 €
Ozolkoka
703.408.12
169 €
Balts
703.408.07
169 €

Tumši brūns

502.111.04

NORBO pie sienas stiprināms nolokāms galds, 79×59 cm.
Nolokot galdu, kad to nelieto, var ietaupīt vietu telpā.
Masīvkoks ir izturīgs dabiskais materiāls.
Bērzkoka
800.917.13
35,99 €

249 €
249 €

NORDEN nolokāms galds, 26/89/152×80 cm. Zem galda
virsmas ir 6 atvilktnes, kurās glabāt galda piederumus, salvetes, sveces un citus sīkumus. Nolokāmais galds piemērots
2–4 personām. Maināms izmērs. Masīvkoks ir izturīgs
dabiskais materiāls.
Bērzkoka
904.238.87
199 €
Balts
104.238.86
149 €
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903.687.15

NORDVIKEN
Konsoles galds

703.688.15

81 703.688.15

199 €

003.688.14

199 €

199 €

PRECES IZMĒRI
Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
130 cm
Garums
uz iepakojuma
galds, 130x45x74 cm.Platums
RÅVAROR
45 cm
74 cm
Augstums
dizains, kas iederas dažādos
interjeros.
Atst. zem mēb 70 cm

RÅVAROR konsoles
galdiem ir vienkāršs
Viegli salikt, izjaukt un atkal salikt. Galda kājas ir izgatavotas
IEPAKOJUMS Tā kā koks
no masīvkoka, kas ir izturīgs dabiskais materiāls.
IZMĒRI 134x48x10 cm
ir dabīgs materiāls ar dažādām koksnes šķiedru
variācijām,
SVARS 16 kg
130x45x74
cm
katrs galds ir unikāls.
Ozolkoka finieris
004.545.19
139 €

RÅVAROR

43

Ozolkoka finieris:

004.545.19

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

139 €

!#PP6##,"

Melns
Baltā
krāsā:

23-14

0811
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23-36

0811
30.09.2020

155 €

30.09.2020
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23-33

0811

299 €

PRECES IZMĒRI
140 cm
Garums
80 cm
Platums
Augstums 105 cm

NORDVIKEN bāra galds, 140x80 cm. Šī bāra galda dizains
IEPAKOJUMS
iederēsies gan virtuvē, gan ēdamistabā. Galdam
ir ietilpīga
KASTES 2
atvilktne,
140x80
cm kur ērti ielikt galda piederumus, salvetes vai pat
datoru.
Balts

155 €

0811

299 €

203.687.14
Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

299 €

31-46

903.687.15

30.09.2020

81

Balts

Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk.2
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cm
NORDVIKEN izvelkamais galds, 152/233x95Platums
cm. Plašs95
75 cm
Augstums
koka galds- vieta, kur sanākt visai ģimenei. Stabils,
izturīgs
IEPAKOJUMS
masīvkoka
apakšrāmis. Kombinē ar NORDVIKEN
lai
3
KASTES krēsliem,
152/223x95
cm
visiem būtu ērtas sēdvietas saskaņotā stilā.

Melns
Baltā
krāsā:
Bāra galds
Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk.3

152 cm
Min. garums
Maks. garums 223 cm
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NORDVIKEN

399 €

399 €

703.599.91
399 €
PRECES IZMĒRI

Scan the QR code to learn more
about bathroom installation.

3
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403.687.13

403.687.13
Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

23-29

Izvelkamais galds

0812

Balts

BaltāMelns
krāsā:

30.09.2020

Tradicionālā stila, plašs koka galds. Izturīga
konstrukcija
IEPAKOJUMS
un ērtscm
mehānisms virsmas pagarināšanai.
KASTES 3 Galda virsma ir
210/289x105
noturīga pret šķidrumiem, eļļu, siltumu, skrāpējumiem un
triecieniem.
81

!}Gz2##,"
!iG{2##,"

104.174.56
NORDVIKEN
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319 €

NORDVIKEN

319 €

21-23

PRECES IZMĒRI
Min. garums 210 cm
Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
Maks. garums 289 cm
uz iepakojuma
105 cm
Platums
izvelkamais galds,210/289x105
cm.
75 cm
Augstums

0811

104.174.56

61

30.09.2020

IEPAKOJUMS
KASTES 2

!KGz0##,"

VEDBO ēdamgalds, 160x95 cm. Ēdamgaldam ir matēta,

Balts

23-31
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189 €

samtaina virsma, kas vilina tai pieskarties. Uz virsmas
VEDBO
nepaliek pirkstu nospiedumi.

Izvelkamais
Baltā
krāsā: galds

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

© Inter IKEA Systems B. V. 1994

PRECES IZMĒRI
160 cm
Garums
95 cm
Platums
Augstums 75 cm

160x95 cm

IEPAKOJUMS
75x47x11 cm
IZMĒRI
12 kg
SVARS

27-17

189 €604.694.00

0811

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

30.09.2020

Antracīta/bērzkoks

204.190.54
ēdamgalds

!-Lm[##,"

Baltā krāsā/bērzkoks:

155 €

PRECES IZMĒRI
48 cm
Min. garums
92 cm
Maks. garums
60 cm
Platums
74 cm
Augstums

25-35

IEPAKOJUMS
IZMĒRI 117x98x7 cm
23 kg
SVARS

0811

!7L}Y##,"

Augstums

30.09.2020

PRECES IZMĒRI
95 cm
95 cm
74 cm

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
Garums
Platums
uz iepakojuma
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IEPAKOJUMS
IZMĒRI 182x94x7 cm
36 kg
SVARS

Melnā krāsā:

404.164.98

ar skaitu, kas norādīts
aute menatquam P. Catiliu Salīdzināt
mus,
cullatio intem diu quam inatum
uz iepakojuma
MUDDUS
nolokāms galds, 48/92x60 cm. Maini galda
504.165.01
Nolokāms
galds
Palina, nos, sulvisti,
medo,
perbit,
nium
ommore
et;virsmu.
ego ta ac
izmērus
pēc
vajadzības,
izmantojot
papildu
MUDDUS
reisquo ipticides
nosul
videssi
murores se publissu iam popoenParedzēts
1-2 personam.
48/92x60 cm
101.600.74
39,99 €
dium inicae morumBalts
publiis cae, nocrend icierfec
reis.
Ocas pultususBaltā
intest
krāsā: ente et; non vagiliam. Con vast C. Mentri iu
39,99 €
menatus, C. Face
rei sen tam pat, cla L. con virma, ur, se consili
101.600.74
prae terem achuis vitribunultu quam publius locupie.

23-2

VOXLÖV

105 cm

504.165.01

8

Oškoka finieris

0811

PRECES IZMĒRI
180 cm
Garums
90 cm
Platums
Augstums 75 cm

Melns

30.09.2020

Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk.3

!KNN9##,"

504.160.30
STENSELE
galds, 70x70
cm. cas
Vienkāršs
elegants
Bemuntica; ina, nulem
aut catelic
aessil
con un
verum
usdizains,
cuppli
kas piestāv gandrīz ikvienā mājoklī. Var izmantot gan
cones aperum mo C.
Fue
dum
pervis
conestraedes
es
suamdirestorānā, gan kafejnīcā un citur.
est? Si pondina ticonemediem conit, de hor ignaticae nonfir
Pelēks
693.239.22
99 €
hori, esteres M.
Antracīta
893.239.21
99 €
Ritande remus, nontremena, tebussum sulicen enatui is confectur.
ēdamgalds
Quam nondeti sserfec
rimoves
ceporiv
endicae
iusceri
tilium
VOXLÖV
ēdamgalds,
180x90
cm. Bambusa
koksne
ir satilin nes corum ium,izturīga
te in un
tatai
visir simus
es vis ad
vienota tekstūra.
Tasnostero
ir noturīgs poendiis;
pret
180x90 cm
mitrumu un skrāpejumiem.
hostilis cum iam consupiorur,
cons etorum me vilium temum
49
Gaišs bambuss catilius,
404.343.22
€
publicerus estiust vagilicasdam
que niu
viur patat249
visse
Gaišs bambuss:
esilintest fur Galds
ac
renatur lium los hilicient, Mis, fauctum omni249
€pievilcīga,
OMTÄNKSAM
galds,
95x95rete
cm.
Vizuāli
matēta
404.343.22
cis? Sunihin vivem
ma,
ut atraed
intios
consissit
fitericia
virsma, noapaļotas malas un plašums pagaldē. Viegli
OMTÄNKSAM
mandiis.
95x95 cm samontēt, jo katrai kājai ir tikai viens stiprinājums.
Satus con Itati, verces?
quon Ita 61
meratam opubliciam
Balts/bērzkoks
204.190.54terem
189 €

Platums

30.09.2020

249 €

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

105 cm
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Bērzkoks:

249 €

504.160.30

BU-FF

Bērzkoks

169 €

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
PRECES IZMĒRI
uz iepakojuma

LISABO galds, Ø 105 cm. Šīs
kolekcijas
preces ir ļoti
74 cm
Augstums
Diametrs 105 cm
izturīgas un viegli saliekamas,
taču vienlaikus tās izskatās
IEPAKOJUMS
127x107x5 cm
izsmalcinātas un ar rokāmIZMĒRI
darinātas.
Osim ir cieta, izturīga
SVARS 20 kg
koksne ar skaistu rakstu.

LISABO

0811

IEPAKOJUMS
KASTES 3

4

30.09.2020

Stabils, izturīgs galds ar koka virsmu. Nepieciešamības
RÖNNINGE
gadījumā, galdu var izvilkt pat 1 cilvēks.
155/210x90x75 cm

Galds404.545.22

0811

uz iepakojuma

!UL_A##,"

PRECES IZMĒRI
155 cm
Min. garums
Maks. garums 210 cm
90 cm
Platums
75 cm
Augstums

Izvelkamais galds
Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts

169 €

404.545.22

43
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Ozolkoka finieris
Ozolkoka finieris:

0811

69155/210×90
€ cm.
404.623.29
RÖNNINGE izvelkams galds,

Baltā un melnā krāsā:

Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk.3

RÅVAROR

69 €

23-4

404.623.29

30.09.2020

19 kg

SVARS

30.09.2020

120x60 cm Baltā un melnā krāsā

Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk.2

78 cm
RÅVAROR ēdamgalds , 130x78Platums
cm. Vienkāršs
dizains, kas
74 cm
Augstums
Atst. zem mēb 70 cm
iederas dažādos interjeros. RÅVAROR
kolekcijas galdus var
IEPAKOJUMS
IZMĒRI 160x85x6 cm
lietot atsevišķi, bet var arī saliktSVARS
vairakus
kopā.
23 kg
130x78 cm

60 cm
Platums
SAMMANKOPPLAgalds, 120x60
cm
Augstums 75cm.
IEPAKOJUMS
Galdam ir bloķējami ritenīšiIZMĒRI
– viegli
pārvietot, viegli novietot.
127x62x10 cm

SAMMANKOPPLA

PRECES IZMĒRI
130 cm
Garums

ēdamgalds
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PRECES IZMĒRI
120 cm
Garums

!KQ:@##,"

Galds

!ULd$##,"
!-3#m##,"
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Visi galdi

Visi galdi
NORRÅKER bāra galds, 74×74 cm. Izturīgs galds, kas
piemērots lietošanai arī sabiedriskās vietās. Nav divu
vienādu galdu, jo koka dabisko šķiedru veidotais raksts
un nokrāsas mazliet atšķiras. Galdam ir noapaļoti stūri, lai
samazinātu iespēju, ka bērni pret tiem atsit galvu.
Bērzkoka
404.290.14
119 €

TOMMARYD bāra galds, 70×130/104 cm. Eleganta dizaina
galdam ir samtaina, matēta apdare, kam ir ļoti patīkami
pieskarties. Šis galds ir pārbaudīts un piemērots lietošanai
sabiedriskās vietās, un tas atbilst šādiem standartiem
drošības, izturības un stabilitātes jomā: EN 15372 un ANSI/
BIFMA X:5.5.

NORRÅKER galds, 74×74 cm. Izturīgs galds, kas piemērots
lietošanai arī sabiedriskās vietās. Nav divu vienādu galdu, jo
koka dabisko šķiedru veidotais raksts un nokrāsas mazliet
atšķiras. Galdam ir noapaļoti stūri, lai samazinātu iespēju, ka
bērni pret tiem atsit galvu.
Bērzkoka
904.289.84 79 €

Antracīta krāsā
Gaiši pelēks

Antracīta krāsā
Gaiši pelēks

TÄRENDÖ galds, 110×67 cm. Galda virsma ar melamīna
plēves pārklājumu ir noturīga pret traipiem, un to ir viegli
kopt.
Melns

990.004.83

35 €

VANGSTA izvelkams galds, 80/120×70 cm. Atjautīgs
dizains – izvilktam galdam virsmā nav redzamas salaiduma
vietas. Galda kājas vienmēr ir galda stūros, pat tad, kad
galds ir izvilkts, tāpēc krēsliem vienmēr pietiek vietas zem
galda. Galdu var salikt pat viens cilvēks.
Balts
003.751.26
75 €
Melns
404.201.55
75 €

STENSELE bāra galds, 70 cm. Lamināta virsma ir ļoti
izturīga, to ir viegli kopt, un tā ir piemērota lietošanai
ikdienā. Zem galda virsmas ir pakaramie, uz kuriem var
uzkārt somu vai jaku. Galda kāju var regulēt, lai galds
stāvētu taisni arī uz nelīdzenas grīdas. Paliktņi ir piestiprināti
galda kājas apakšā, lai tie nenokristu un nepazustu. Šis
galds ir piemērots lietošanai sabiedriskās vietās, un tas
atbilst šādiem standartiem drošības, izturības un stabilitātes
jomā: EN 15372 un ANSI/BIFMA X:5.5. Piemērots lietošanai
tikai telpās.
Antracīta krāsā
092.882.24
119 €

VÄSTANBY galds ar VÄSTANÅ apakšrāmi, 170×78 cm.
Lakoto galda virsmu ir viegli kopt. Galda virsmā jau ir izurbti
caurumi, lai galdu būtu vieglāk salikt.
Tumši brūns
590.403.44 239 €
ÖVRARYD galds ar BACKARYD apakšrāmi, 150×78 cm.
Galda virsma izgatavota no bambusa, kas ir ļoti izturīgs
materiāls. Galda virsmā jau ir izurbti caurumi, lai galdu būtu
vieglāk salikt.
Bambuss ar baltām detaļām
791.407.00
125 €

STENSELE galds, 70 cm. Vienkāršā un elegantā dizaina
galds piemērots restorāniem, kafejnīcām vai uzgaidāmajai
telpai. Zem galda virsmas ir pakaramie, uz kuriem var
uzkārt somu vai jaku. Lamināta virsma ir ļoti izturīga, to
ir viegli kopt, un tā ir piemērota lietošanai ikdienā. Galda
kāju var regulēt, lai galds stāvētu taisni arī uz nelīdzenas
grīdas. Paliktņi ir piestiprināti galda kājas apakšā, lai tie
nenokristu un nepazustu. Izturīgā sānu līste pasargā pret
sasitumiem, skrāpējumiem un plaisām, kas varētu rasties,
kad krēslus piestumj galdam vai uzliek uz galda. Šis galds
ir piemērots lietošanai sabiedriskās vietās, un tas atbilst
šādiem standartiem drošības, izturības un stabilitātes jomā:
EN 15372 and ANSI/BIFMA X:5.5.Piemērots lietošanai tikai
telpās.
Gaiši pelēks
492.882.36
99 €
Antracīta krāsā
792.882.30
99 €
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Nolokāms galds
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ÖVRARYD galds ar VÄSTANA apakšrāmi, 150×78 cm. Galda
virsma izgatavota no bambusa, kas ir ļoti izturīgs materiāls.
Galda virsmā jau ir izurbti caurumi, lai galdu būtu vieglāk
salikt.
Bambuss ar melnām detaļām
291.672.21
198 €
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PRECES IZMĒRI
152 cm
Min. garums
Maks. garums 223 cm
95 cm
Platums
75 cm
Augstums

Izvelkamais galds

04.03.2020

99 €

Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk.2

23-16

Min. garums 74 cm
NORDVIKEN nolokāms
74/104x74 cm. Pie galda
104 cm
Maks. garumsgalds,
74 cm
Platums
ar nolokāmu malu var
apsēsties
2–4 cilvēki. Praktisks
75 cm
Augstums
IEPAKOJUMS
risinājums
nelielām
telpām
–
izmēru
var viegli variēt pēc
KASTES 2
74/104x74 cm
nepieciešamības. Nolokāmā papildvirsma automātiski
81
fiksējas vietā.
Drošības stiprinājumu var atbloķēt pavelkot.
Baltā krāsā: Stabils, izturīgs masīvkoka apakšrāmis.
Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
Baltā uzkrāsā
503.687.17
99 €
iepakojuma
503.687.17
Melnā krāsā
703.687.16
99 €

NORDVIKEN

STORNÄS izvelkams galds, 147/204×95 cm. Izvelkams
ēdamgalds ar 1 papildu virsmu piemērots 4–6 personām;
Maināms izmērs. Papildu virsmu var ērti glabāt zem galda
virsmas.
Beicēts ar vecinājuma efektu
401.768.46
229 €

NORDVIKEN izvelkamais galds, 152/223x95 cm.
NORDVIKEN
Papildvirsmas ir nostiprinātas ar drošības stiprinājumu,
IEPAKOJUMS
KASTES 3

152/223x95 cm

120x75 cm

Priežkoks:

146.300.09

0811

INGO galds, 120x75 cm. Neapstrādāta priede ir izturīgs
kokmateriāls,
ko var krāsot, eļļot un beicēt.
49
146.300.09
49,99 €
49,99 €
IEPAKOJUMS
IZMĒRI 122x77x8 cm
SVARS 16 kg

Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

23-21

INGO

279 €

0811

Galds

PRECES IZMĒRI
120 cm
Garums
75 cm
Platums
Augstums 73 cm

04.03.2020

Piezīme! Vajadzīgais iepakojumu sk.3
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Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts
uz iepakojuma

155 €

31-46

lai tās nevarētu 81
nokrist, ņemot ārā no vietas zem galda
virsmas. Stabils, izturīgs masīvkoka apakšrāmis.
Baltā krāsā:
Balta krāsā
903.687.15
299 €
903.687.15
Melnā krāsā
203.687.14
299 €
04.03.2020

TINGBY galds, 180×90 cm. Vieglas konstrukcijas galda
virsma, kuras ražošanā izmantots mazāk kokmateriālu, lai
taupītu dabas resursus.
403.489.23

124 €
124 €

TORSBY galds, 135×85 cm. Galda virsma izgatavota no
rūdītā stikla, ko ir viegli kopt un kas ir izturīgāks par parasti
stiklu.
Hromēts ar spīdīgi baltām detaļām 399.318.45
150 €

119 €

SKOGSTA ēdamgalds, 235×100 cm. Nav divu vienādu
galdu, jo koka dabisko šķiedru veidotais raksts un nokrāsas
mazliet atšķiras. Akācijas koks ir piesātināti brūnā krāsā,
un tam ir īpatnējs raksts. Šis galds ir izturīgs un noturīgs
pret skrāpējumiem. Tam nekaitē ūdens, un tas ir piemērots
lietošanai ikdienā. Akācijas koks ar laiku paliek mazliet
tumšāks.
Akācijas koks
704.192.64
449 €

Balts

993.048.04
093.017.20
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304.289.82

139 €
139 €

TOMMARYD galds, 70×130 cm. Eleganta dizaina galdam ir
samtaina, matēta apdare, kam ir ļoti patīkami pieskarties.
Šis galds ir pārbaudīts un piemērots lietošanai sabiedriskās
vietās, un tas atbilst šādiem standartiem drošības, izturības
un stabilitātes jomā: EN 15372 un ANSI/ BIFMA X:5.5.

NORRÅKER galds, 125×74 cm. Izturīgs galds, kas piemērots
lietošanai arī sabiedriskās vietās. Nav divu vienādu galdu, jo
koka dabisko šķiedru veidotais raksts un nokrāsas mazliet
atšķiras. Galdam ir noapaļoti stūri, lai samazinātu iespēju, ka
bērni pret tiem atsit galvu.
Bērzkoka

293.048.26
293.048.07

STENSELE bāra galds. 70x70x104 cm. Vienkāršs un elegants
dizains. Noderēs gan mācībām, gan maltītes ieturēšanai.
Izturīga darba virsma, intensīvai lietošanai.
993.239.25
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119 €

Cenas ir spēkā līdz 2021. gada 31. augustam.
30.09.2020
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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.

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

Uzstādīšana
Saliksim mēbeles un uzstādīsim
nepieciešamo sadzīves tehniku
tavā virtuvē.

Interjera dizains

Piekabes noma

Interneta veikals

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.*

Tu vari iznomāt piekabi un vest
savus pirkumus mājās uzreiz.

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.

Finanšu pakalpojumi

Pasūtījuma saņemšana
veikalā

Atpakaļatdošana

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

Uzzini vairāk IKEA.lv.

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

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

