Ceļvedis pircējiem

Mazuļu guļammēbeles
Zīdaiņu gultiņas, matrači un piederumi

Mazuļa drošībai un komfortam
Būt jaunajiem vecākiem ir brīnišķīgi, tomēr tas nozīmē arī rūpes un dažkārt –
satraukumus. IKEA zīdaiņu gultiņas tiek rūpīgi testētas, lai tās atbilstu stingrākajiem
drošības standartiem pasaulē. Tās ir izturīgas un stabilas, piemērotas ātri augošajiem
mazuļiem. Tāpēc arī vecāki var gulēt mierīgi.
Saldiem sapnīšiem un drošai gulēšanai
Vecākiem nedrīkst likt izvēlēties starp zemu cenu un mazuļa drošību un komfortu.
Tāpēc IKEA ir plašs zīdaiņu gultiņu matraču piedāvājums. Visi matrači ir stingri, labi
ventilējami un atbilst stingrākajiem drošības standartiem. Bērnam – saldi sapnīši, bet
vecākiem – sirdsmiers.

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

Drošība ir mūsu galvenā prioritāte
Bērnu drošība – vienmēr pirmajā vietā!
Lai pārbaudītu mūsu preču atbilstību valstī piemērojamajām
drošības prasībām, mēs tās rūpīgi pārbaudām. Bērniem
paredzētās preces pārbaudām IKEA akreditētajā testēšanas
laboratorijā Zviedrijā un neatkarīgās akreditētās testēšanas
laboratorijās un institūtos visā pasaulē.
IKEA zīdaiņu gultiņas un matrači atbilst šādu standartu drošības
kritērijiem: Eiropas tirgum paredzētās zīdaiņu gultiņas tiek
pārbaudītas laboratorijās Eiropā un atbilst Eiropas standartam
EN 716-1. Eiropas tirgum paredzētie matrači atbilst Eiropas
Standartizācijas komitejas noteikto prasību standartam
EN 16890.

Kā notiek zīdaiņu gultiņu testēšana?
Visu IKEA zīdaiņu gultiņu drošība tiek pārbaudīta testos.
Vispirms tiek pārbaudīts, vai nav izvirzījumu, atskrūvējušos
detaļu vai stiprinājumu un asu malu. Pēc tam tiek izmērīti visi
attālumi starp gultiņas sānu un apakšējām redelēm.
Gultiņas izturību un stabilitāti pārbauda triecienizturības
un spiediena testos, lai pārliecinātos, ka sānu redeles nevar savērpties vai izskrūvēties un radīt potenciāli bīstamas
situācijas. Arī gultas redeles tiek testētas. Piemēram, pārbaudot
Eiropas tirgum paredzēto gultiņu pamatņu triecienizturību, uz
tās no pieciem dažādiem augstumiem 1000 reizes tiek mests
10 kg liels svars.

Lai uzzinātu vairāk par īpašajiem drošības vai pārbaužu
standartiem, sazinies ar IKEA veikala darbiniekiem vai standartu
izdevējiestādi.

Visās valstīs, kurās pieejamas IKEA preces, tiek veikti identiski
vai līdzīgi testi. Atšķirības atkarīgas no konkrētajā valstī spēkā
esošajām konkrētām prasībām.
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1. Nekādu sīku detaļu, kas varētu atskrūvēties vai kuras bērns
varētu noņemt. Tā samazinās aizrīšanās risks.
2. Noapaļotas malas un stūri.
3. Gaisu caurlaidīgas redeles gultiņas pamatnē, lai novērstu
sēnīšu izplatīšanos.
4. Stingra gultiņas pamatne.
5. Spraugas starp redelēm ir drošības prasībām atbilstošā,
optimālā izmērā (mazulim starp tām nevar iesprūst galva).
6. Stabila, izturīga konstrukcija.
7. Droši materiāli un netoksiska virsmas apstrāde.
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Kā izvēlēties zīdaiņu gultiņu
Individuālo vajadzību konstatēšana
Ja mazulis gulēs zīdaiņu gultiņā, labāks miegs būs gan mazulim,
gan vecākiem. Zīdaiņu gultiņa veido slēgtu, tomēr gaisu
caurlaidīgu vidi veselīgam miegam, bērns nevar no tās izkrist,
gultiņā nav pārāk karsti vai neērti.
Lielākā daļu zīdaiņu guļ dziļā miegā, trokšņu, balsu un mūzikas
netraucēti. Tomēr zīdaiņu miegs nav ilgs, un viņi bieži mostas.
Zīdaiņu gultiņa rada zīdainim drošu vidi gan guļot, gan nomodā.

Gultiņa

2 redeļu pozīcijas

Noņemamas sānu
malas

Ar mantu
glabātavu

GULLIVER
GONATT
SNIGLAR

Mūsu piedāvājumā atradīsi gan tradicionālas, gan modernas
zīdaiņu gultiņas. Izvēlies savam mājoklim atbilstošāko stilu!

SMÅGÖRA
STUVA
SUNDVIK

Gultiņa “aug” kopā ar mazuli
Dažādās dzīves situācijās nepieciešami atšķirīgi risinājumi,
tomēr skaidrs ir viens – mazuļi aug ļoti ātri. Tāpēc lielākā daļa
IKEA gultiņu ir veidotas tā, lai vienu no sānu malām varētu
noņemt, tiklīdz bērns iemācās pats iekāpt gultiņā un izkāpt no
tās.

1. Kad zīdainis vēl ir pavisam mazs,
gultiņas pamatni drīkst likt augstākajā
pozīcijā.
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2. Kad mazulis jau prot patstāvīgi sēdēt,
gultiņas pamatne jāliek zemākā
pozīcijā.
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3. Kad bērns jau ir tik liels, ka spēj pats
iekāpt gultiņā, vienu gultas malu var
noņemt.
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Visas zīdaiņu gultiņas un to daļas
Gultiņas
SNIGLAR gultiņa, P60×G120 cm. Gultiņas redeles var
novietot divos dažādos augstumos. Gultiņas izturīgie
materiāli ir testēti un garantē bērna ķermenim
nepieciešamo balstu, drošību un komfortu. Gultiņa
nodrošina labu gaisa apriti, radot patīkamu vidi bērna
miedziņam.

IKEA ir plašs, dažāda stila zīdaiņu gultiņu piedāvājums un
dažādas apdares. Visi modeļi ir labi pārdomāti un ērti. Mazuļa
drošībai izvēlies viena izmēra gultiņu un matraci, lai starp tiem
nebūtu spraugu un lai mazulis nevarētu iesprūst.

Dižskābarža koks

GONATT gultiņa, P60×G120 cm. Gultiņas redeles var
novietot divos dažādos augstumos. Vienu sānu malu var
noņemt, kad bērns paaudzies un kad pats var izkāpt no
gultiņas un tajā iekāpt. Gultiņas izturīgie materiāli ir testēti
un garantē bērna ķermenim nepieciešamo balstu, drošību
un komfortu. Gultiņa nodrošina labu gaisa apriti, radot
patīkamu vidi bērna miedziņam. Gultiņas apakšējā daļā
iebūvētās atvilktnes paredzētas mantu glabāšanai.
Balta

502.015.34

169 €

Gaiši pelēka

002.579.53

169 €

102.485.19

504.612.30

Balta

002.485.67

89 €

Pelēkbrūna

702.485.64

89 €

Šūpulītis
SOLGUL gultiņa ar matraci, P55×G84 cm.
Mazuļiem kādreiz mēdz būt grūti noskaņoties miegam
un aizmigt. Viena no paaudžu paaudzēm pārbaudītām
metodēm šādiem gadījumiem ir mazuļa šūpināšana.
SOLGUL gultiņa/šūpulītis veidots, iedvesmojoties no
senlaiku šūpulīšiem. Gādājot par mazuļa drošību un ērtībām
miega laikā, šūpulīša kustību diapazons un ieliekums ir
rūpīgi izpētīts, un šī gultiņa atbilst visstingrākajām prasībām
mēbeļu stabilitātes un izturības jomā.

79 €

SMÅGÖRA gultiņa, P60×G120 cm. Gultiņas redeles
var novietot divos dažādos augstumos. Gultiņas
izturīgie materiāli ir testēti un garantē bērna ķermenim
nepieciešamo balstu, drošību un komfortu. Gultiņa
nodrošina labu gaisa apriti, radot patīkamu vidi bērna
miedziņam.
Balta

49,99 €

SUNDVIK gultiņa, P60×G120 cm. Gultiņas redeles var
novietot divos dažādos augstumos. Vienu sānu malu var
noņemt, kad bērns paaudzies un kad pats var izkāpt no
gultiņas un tajā iekāpt. Gultiņas izturīgie materiāli ir testēti
un garantē bērna ķermenim nepieciešamo balstu, drošību
un komfortu.

GULLIVER gultiņa, P60×G120 cm. Gultiņas redeles var
novietot divos dažādos augstumos. Vienu sānu malu var
noņemt, kad bērns paaudzies un kad pats var izkāpt no
gultiņas un tajā iekāpt. Gultiņas izturīgie materiāli ir testēti
un garantē bērna ķermenim nepieciešamo balstu, drošību
un komfortu. Gultiņa nodrošina labu gaisa apriti, radot
patīkamu vidi bērna miedziņam.
Balta

302.485.37

Balta

703.624.27

75 €

89 €

Piederumi
Papildu komforts un ērtības mazuļa guļvietai.
RÖDHAKE gultas baldahīns. Piestiprinot gultas baldahīnu
virs šūpulīša, zīdaiņa gultiņas vai bērna gultas, var radīt
mājīgu miera ostu un istabu kā pasakā. Tavs mazulis gulēs
kā princis vai princese.
Trušu raksts

604.402.23

KLAPPA karuselis. Figūriņas un raksti ir vērsti pret mazuli,
piesaistot viņa uzmanību, kamēr nomaina autiņbiksītes.
Daudzkrāsains

LENAST bērnu gultiņas svārki, P60×G120 cm. Izgatavots
no 100 % smalkas, gludas kokvilnas, kas ir izturīgs un viegli
kopjams materiāls. Pēc mazgāšanas tas pat nav jāgludina, jo
krokoti auduma svārki izskatās vienlīdz labi.
Punktaini, baltā krāsā

604.576.28

904.539.02

4,99 €

KLAPPA karuselis. Kustība un kontrastējošas krāsas stimulē
zīdaiņa redzi.
Dzeltens

7,99 €

LENAST mīkstā apmale, P60×G120 cm. Droša un ērta
guļvieta ir labākais, ko varat dot savam mazulim. Apmale
neļauj mazulim sasisties pret cietajām gultas margām vai
iestrēgt tajās.
Punktaini, balta ar pelēku

503.726.15

11,99 €

17,99 €
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403.650.26

4,99 €

Kā izvēlēties matraci zīdaiņu gultiņai
1. Izvēlies īsto materiālu
Izvēlies atsperu matraci vai putu materiāla matraci. Visi
materiāli ir droši un atbilst higiēnas prasībām. Ja neesi drošs,
kurš no matraču veidiem ir piemērotākais, pajautā sev, uz
kāda matrača tu vēlētos gulēt?

mazuļa ķermeni.
2. Individuālās vajadzības
Cik gadus plāno izmantot zīdaiņu gultiņas matraci? Jo ilgāk
plānots uz tā gulēt, jo izturīgāku matraci jāizvēlas. Ja vēlies,
lai mazulis uz sava pirmā matrača guļ arī pēc pāris gadiem,
izvēlies biezāku un izturīgāku modeli, kas labāk balstīs bērna
ķermeni un labāk pārcietīs arī lēkāšanu uz tā!
3. Izvēlies īsto matraci
Šajā ceļvedī atradīsi visu informāciju par piedāvājumā
esošajiem zīdaiņu gultiņu matračiem un to aprakstus.

Atsperu matrači. Atsperu matrači zīdaiņu gultiņām ir veidoti
kā kabatu atsperu matrači. To konstrukcija ļauj gaisam
brīvi plūst, nodrošinot labu ventilāciju un labvēlīgu klimatu
veselīgam miegam. Aizsargājošais putu slānis nodrošina
papildu komfortu un izturību.
Putu materiāla matrači. Putu materiāla matrači izgatavoti
no augstas kvalitātes poliuretāna vai īpaši elastīgām putām,
kas ir labi izgrieztas, izturīgas, drošas un piemērotas
gulēšanai. Īpaši elastīgās putas ir izturīgas, mazina spiedienu
uz atsevišķām ķermeņa daļām un komfortabli balsta augošā
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1. Visi IKEA zīdaiņu gultiņu matrači ir stingri un rada drošu vidi
veselīgam miegam.
2. Visi matrači mazina spiedienu uz atsevišķām ķermeņa daļām,
jo izgatavoti no tādiem materiāliem kā kabatu atsperes vai
īpaši elastīgas putas.
3. Matraču pārvalki ir gaisu caurlaidīgi un nodrošina brīvu gaisa
plūsmu.
4. Rūpīgi pārdomātas materiālu izvēles un pareizas
konstrukcijas dēļ visi bērnu matrači ir gaisu caurlaidīgi.
5. Higiēnisku apsvērumu dēļ matračiem ir viegli noņemami
6. un veļas mazgājamajā mašīnā mazgājami pārvalki.
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Visi zīdaiņu gultiņu matrači
Visi IKEA zīdaiņu gultiņu matrači ir izgatavoti no drošiem un
izturīgiem materiāliem. Tie nesatur kaitīgas ķīmiskas vielas,
tie ir gaisu caurlaidīgi un nodrošina drošu un komfortablu vidi
veselīgam miegam. Dažiem matračiem ir rokturi, kas atvieglo
gultiņas klāšanu. Dažādajiem matraču materiāliem piemīt
dažādas īpašības. Putu materiāls ir elastīgs un vienmērīgi sadala
bērna ķermeņa svaru.

Ķermeņa svaru vienmērīgi sadala arī īpaši elastīgās putas,
taču šī materiāla matrači ir izturīgāki un ātrāk atgūst sākotnējo
formu. Atsperu matrači sastāv no kabatu atsperēm, kas precīzi
pielāgojas gulētāja ķermeņa kustībām.
Bērna drošībai vienmēr izvēlies zīdaiņu gultiņas izmēram
atbilstošu matraci, lai neveidotos spraugas, un lai bērns tajās
nevāru iesprūst.

Putu materiāla matrači

Kopšanas norādījumi
Pārvalks:

Kopšanas norādījumi
Pārvalks:

Iekšējais pārvalks:
Tīrīt ar samitrinātu drānu.

PLUTTIG. Šis matracis izgatavots no 5 cm bieza putu materiāla, veidojot vienādi
mīkstu un gludu virsmu no abām pusēm, tāpēc matraci var apgriezt otrādi. Pārvalks
ir tīrāms, bet nav noņemams.
P60×G120 cm

003.145.81

KRUMMELUR. Šim 8 cm biezajam matracim ir divas dažādas virsmas: viļņotā puse ir
vidēji cieta, bet gludā puse ir stingrāka. Putu materiāla struktūras dēļ matracis ir ērts
un gaisu caurlaidīgs, nodrošinot patīkamu vidi veselīgam miegam. Pārvalks ir viegli
noņemams un mazgājams veļas mazgājamajā mašīnā 60 °C temperatūrā.

12,99 €

P60×G120 cm

003.210.15

39,99 €

Kopšanas norādījumi
Pārvalks:
Kopšanas norādījumi
Pārvalks:

PELLEPLUTT. Šis matracis izgatavots no 5 cm bieza putu materiāla, veidojot vienādi
mīkstu un gludu virsmu no abām pusēm, tāpēc matraci var apgriezt otrādi. Pārvalks
ir viegli noņemams un izmazgājams veļas mazgājamajā mašīnā 60 °C temperatūrā..
P60×G120 cm

003.364.13

Iekšējais pārvalks:
Tīrīt ar samitrinātu drānu.

19,99 €

SKÖNAST. 8 cm biezs matracis ar spiedienu mazinošām īpaši elastīgajām putām
ātrāk atgūst sākotnējo formu un ir izturīgāks par parasto putu materiāla matraci.
Materiāls stingri balsta bērna ķermeni un pielāgojas tā kustībām. Pārvalks ir viegli
noņemams un mazgājams veļas mazgājamajā mašīnā 60 °C temperatūrā.
P60×G120 cm
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703.210.12

49,99 €

Kopšana un tīrīšana
Pārvalks
Higiēnas apsvērumu dēļ lielākā daļa matraču pārvalku ir viegli
noņemami un mazgājami veļas mazgājamajā mašīnā.
Tie ir gaisu caurlaidīgi un nodrošina brīvu gaisa plūsmu. Visi
IKEA pārvalki ir īpaši mīksti, lai nekairinātu zīdaiņu jutīgo ādu.
Matracis
Regulāri vēdini matraci, lai tas būtu svaigs!

Nemazgāt

Mazgāt veļas
mazgājamā mašīnā 60 °C

Mazgāt veļas
mazgājamā mašīnā 40 °C

Nebalināt

Žāvēt veļas žāvētājā standarta
temperatūrā

Negludināt

Gludināt vidējā
temperatūrā

Netīrīt
ķīmiski

Nežāvēt veļas
žāvētājā

Citas preces

Kopšanas norādījumi

Kopšanas norādījumi

LEN palags ar gumiju. Gumija notur palagu vietā, lai mazulis varētu gulēt droši un
lai miega laikā nesatītos palagā.

LEN sega, P110×G125 cm. Ieteicama bērniem no 12 mēnešu vecuma.

Balts

501.139.38

7,99 €

Balta

600.285.10

8,99 €

Kopšanas norādījumi

Kopšanas norādījumi

LEN spilvens bērnu gultiņai, P35×G55 cm. Ieteicams bērniem no 12 mēnešu
vecuma.

LENAST matrača pārvalks, P60×G120 cm. LENAST aizsargā matraci un absorbē
mitrumu. Tīkliņš ļauj mazulim viegli elpot, pat guļot uz vēdera vai ar degunu un muti
pret matraci. Drošai un higiēniskai videi miega laikā.

Balts

000.285.08

2,79 €

Balts

703.731.00

7,59 €

Kopšanas norādījumi

Kopšanas norādījumi
LENAST sega, P110×G125 cm. Ieteicama bērniem no 12 mēnešu vecuma.
Balta ar pelēku

703.730.58

13,99 €
SOLGUL palags ar gumiju, P50×G81 cm. Gumija notur palagu vietā arī tad, ja mazulis miega laikā grozās un maina pozu. Izgatavots no ilgtspējīgi iegūtas kokvilnas –
mīksts, gaisu caurlaidīgs un absorbējošs materiāls ciešam mazuļa miegam visas
nakts garumā.
Punktains/strīpains

703.687.40

7,49 €

Kopšanas norādījumi

LEN matrača pārvalks, P70×G100 cm. Uzticams sargs pret slapjiem negadījumiem.
To ir viegli kopt, jo drīkst mazgāt veļas mazgājamā mašīnā. izgatavots no ilgtspējīgi
iegūtas kokvilnas un kaitīgas vielas nesaturošas plastmasas. Gaisu necaurlaidīgs
materiāls – nelikt zem mazuļa galvas.
Balts

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

401.433.04

4,99 €

12.10.2020.

All
parts and prices
Pakalpojumi
Overall size: Width×Depth×Height.

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.

SUBHEAD OPTIONAL

Bedside table 47x37 cm, depth 37 cm.

BESTÅ bed frame 70x160 cm, height 70 cm.
Blue

700.991.49

€000

Blue

700.991.49

€000

Pink

500.991.50

€000

Pink

500.991.50

€000

700.991.49

€000

500.991.50

€000

000.991.76

€000

Shelf
Wardrobe 84x186 cm, depth 50 cm.

Piegāde

Blue
Pink

700.991.49
€000 sagatavošana
Pasūtījuma
500.991.50
€000
ar piegādi

Ja vēlies, aizvedīsim tavus
pirkumus līdz mājām
Bedside vai
tabledarba
47x37 cm, depth 37 cm.
Taupi savu laiku – izmanto pirkuvietai.
ma
komplektēšanas
un piegādes
Blue
700.991.49
€000
Pink
500.991.50
€000
pakalpojumu.
Shelf
700.991.49

€000

Pink

500.991.50

€000

Green

000.991.76

€000

Chest of drawers with 3 drawers 77x70 cm,
depth 45 cm.

Piekabes noma
Pink

Green

Visiem
nav jābūt
Chest of drawers
with 3 mēbeļu
drawers 77x70 cm,
depth 45 cm. speciālistiem, tāpēc
montāžas
Blue
700.991.49
mēbeļu
salikšanu vari uzticēt
Pink
500.991.50
mums.

€000
€000

BESTÅ bed frame 70x160 cm, height 70 cm.

Blue

Blue

Blue

Pink
Montāža

Blue

700.991.49

€000

Pink

500.991.50

€000

Blue
700.991.49
Pasūtījuma
saņemšana
Pink
500.991.50
veikalā

€000

Wardrobe 84x186 cm, depth 50 cm.

Interneta veikals
700.991.49

€000

500.991.50

€000

IKEA interneta veikals ir vaļā
Tu vari iznomāt piekabi un vest
BESTÅ bed frame 70x160 cm, height
70 cm.
vienmēr
– iepērcies, kad vēlies.
savus pirkumus mājās uzreiz.
Jebkurā
Blue
700.991.49 laikā
€000un jebkurā vietā.
Pink
500.991.50
€000
Pasūtījumu
var ērti saņemt mājās
vai doties tam pakaļ uz IKEA
veikalu.
Wardrobe 84x186 cm, depth 50 cm.

€000

Bedside table
47x37 cm,
depth 37 idejas
cm.
Reizēm
pašas
labākās
ienāk
prātā nakts vidū. Iepērcies
Blue
700.991.49
€000
Pink
jebkurā
laikā un saņem 500.991.50
pirkumus€000
IKEA veikalā, ietaupot piegādes
Shelf
maksu.
Blue

800.991.77

€000

Blue

700.991.49

€000

Red

600.991.78

€000

Pink

500.991.50

€000

Green

000.991.76

€000

Chest of drawers with 3 drawers 77x70 cm,
depth 45 cm.
Blue

700.991.49

€000

Pink

500.991.50

€000

Finanšu pakalpojumi

Interjera dizains

Atpakaļatdošana

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

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.*

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

Uzzini vairāk IKEA.lv.
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