Ceļvedis pircējiem

Guļammēbeles bērniem no
3 gadu vecuma
Gultas, matrači un piederumi

Vajadzīga jauna gultiņa?
Bērni vienmēr atrodas kustībā, iepazīst pasauli un apgūst un izmēģina jaunas lietas
rotaļājoties. Tādēļ viņiem nepieciešama droša vieta, kur atpūsties, izgulēties un atgūt
spēkus jaunai dienai. Šajā vecumā viņi jau ir izauguši no šūpulīšiem un redeļu gultiņām,
tomēr pieaugušo gultas viņiem ir par lielu. Tas ir īstais brīdis bērnu gultai. Tieši tādā
izmērā, lai bērns justos omulīgi, ērti un droši.

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.

Matrači
Tāpat kā IKEA matrači pieaugušajiem, arī bērnu matrači ir gaisu
caurlaidīgi, nepaliek mitri un nezaudē formu. Lielākajai daļai
matraču ir mazgājami pārvalki.
IKEA pieejami dažādi bērnu matrači dažādām komforta
prasībām un gaumēm. Matracim jābūt pietiekami cietam, lai
balstītu augošo ķermeni, bet vienlaikus pietiekami mīkstam un
ērtam.

Visi IKEA matrači izgatavoti no drošiem, izturīgiem materiāliem,
tajos nav kaitīgu ķīmisku vielu, tie ir gaisu caurlaidīgi un
nodrošina bērnam veselīgu un ērtu vidi pilnvērtīgam
naktsmieram.

Kā izvēlēties īsto matraci
Kas jāņem vērā, izvēloties matraci bērnam?
1. Putu materiāla vai atsperu matracis?
IKEA piedāvājumā ir daudz dažādu matraču. Lai plašajā
klāstā būtu vieglāk atrast īsto, vispirms izvēlies bērnam
piemērotāko matrača veidu – putu materiāla vai atsperu
matraci. Pēc tam izvēlies matraci.
2. Budžets
IKEA klāstā ir matrači jebkuram budžetam – no pašiem
vienkāršākajiem līdz pat matračiem no īpaši izmeklētiem
materiāliem. Taču ikviens mūsu matracis izgatavots, gādājot
par bērnu drošību un veselīgu miegu. Bērnu drošība mums
ir pats svarīgākais.
3. Individuālās vajadzības
Izmērs: vai matracis paredzēts izvelkamajai gultai vai bērnu
gultai? Tā kā pagarināma gulta “aug” kopā ar bērnu trīs
posmos, matracis ir trīsdaļīgs. Izvelkot nākamo posmu, var
pievienot nākamo matrača daļu.

4. Izvēlies savu matraci
Šajā ceļvedī uzzināsi visu par IKEA bērnu matraču klāstu un
vairāk par katru matraci.
Gaisa caurlaidība: Rūpīgi atlasīto materiālu un īpašas
konstrukcijas dēļ visi bērnu matrači nodrošina labu gaisa
caurlaidību.

Ilgums: cik gadu lietošanai paredzēts matracis? Jo ilgāk
paredzēts lietot matraci, jo biezākam un izturīgākam tam ir
jābūt, lai, bērnam augot, tas pareizi balstītu ķermeni.
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Kopšana un tīrīšana
Pārvalks
Visus IKEA matraču pārvalkus ir viegli kopt un tīrīt, lai tie kalpotu
ilgāk.
Matracis
Lai matracis labi un ilgi kalpotu, to ieteicams bieži vēdināt.

Nemazgāt

Mazgāt veļas
mazgājamā
mašīnā 40 °C

Mazgāt veļas
mazgājamā
mašīnā 60 °C

Nebalināt

Neguldināt

Gludināt zemā
temperatūrā

Gludināt vidējā
temperatūrā

Netīrīt ķīmiski
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Nelietot
centrifūgā

Žāvēt izklātu

Pagarināmās gultas
Piemērotas bērniem no 3 gadu vecuma

Gulta, kas “aug” līdzi gulētājam. Bērnam augot, gultu
iespējams pagarināt. IKEA par šīm gultām saka, ka tās
“aug kopā ar gulētāju”. Platums nemainās, bet garumu
var regulēt. Jaunākam bērnam, kas tikko izaudzis no
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zīdaiņu gultiņas, vajag nelielu, ērtu gultu. Pagarināmo
gultu iespējams lietot trīs dažādos izmēros, tāpēc tā ir
ekonomiska un videi draudzīga izvēle.
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SLÄKT pagarināma gulta, P80×G200 cm. Gultas
garumu var regulēt no P80×G135 cm uz P80×G170 cm un
P80×G200 cm, izvelkot pakāpeniski, kad bērns paaudzies.
LURÖY redeles ir iekļautas komplektā, taču tās pārdod
atsevišķā iepakojumā.

35

80

MINNEN pagarināma gulta, P80×G200 cm. Gultas
garumu var regulēt no P80×G135 cm uz P80×G170 cm un
P80×G200 cm, izvelkot pakāpeniski, kad bērns paaudzies.
LURÖY redeles ir iekļautas komplektā, taču tās pārdod
atsevišķā iepakojumā.

Balta

193.264.28

100 €

Balta

291.239.58

89 €

Balta/bērzkoka

693.266.09

105 €

Melna

391.246.22

89 €

Tirkīzzila

693.237.57

89 €

BUSUNGE pagarināma gulta, P80×G200 cm. Gultas
garumu var regulēt no P80×G135 cm uz P80×G170 cm un
P80×G200 cm, izvelkot pakāpeniski, kad bērns paaudzies.
Komplektā iekļautas stingras koka redeles, kas stabili
balsta ķermeni.
Balta

703.057.00

145 €

Gaiši rozā

902.290.17

145 €

SUNDVIK pagarināma gulta, P80×G200 cm. Gultas
garumu var regulēt no P80×G135 cm uz P80×G170 cm un
P80×G200 cm, izvelkot pakāpeniski, kad bērns paaudzies.
LURÖY redeles ir iekļautas komplektā, taču tās pārdod
atsevišķā iepakojumā.
Balta

002.516.92

99 €

Pelēkbrūna

602.516.89

99 €

SLÄKT galvgalis, P90xA40 cm. Galvgali var viegli piestiprināt
SLÄKT pagarināmās gultas rāmim.
Bērzkoks

904.564.15

20 €

Balts

504.564.15

15 €

Pagarināmo gultu piederumi

LÖVA gultas baldahīns. Baldahīnu var piestiprināt pie
sienas virs gultas vai atzveltnes krēsla. Tas aiztur gaismu,
lai tā nespīdētu acīs, un rada patīkamu noskaņu telpā, to
neaptumšojot. Drošības nolūkos baldahīns aprīkots ar viegli
atveramu un aizveramu aizdari.
Zaļš

903.384.03

LEN 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.
Balts

7,99 €

SUFFLETT gultas telts. Paredzēts 70, 80 un 90 cm
platai gultai. Nav paredzēts zīdaiņu gultiņai.

804.649.01

9,99 €

403.288.40

9,99 €

FLYTTBAR kaste

Zaļa

803.324.73

11,99 €

Rozā

803.324.68

11,99 €

Tumši pelēka
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Matrači gultām ar regulējamu garumu
Piemēroti bērniem no 3 gadu vecuma

Viens matracis – trīs daļas. Abpusēji lietojamo matraci var
pielāgot atbilstoši pagarināmajai gultai. Matracis sastāv no trim
daļām, vienas garākas un divām īsākām.

Bērnam augot, īsākās daļas viegli pievienot pakāpeniski,
atbilstoši gultas garumam.

Kopšanas norādījumi

Kopšanas norādījumi
Pārvalks:

PLUTTEN putu materiāla matracis pagarināmajai gultai. Vienkāršs un drošs.
Abpusēji lietojamais matracis ir mīksts un gluds, veidots no 7 cm bieza putu
materiāla. Pārvalks ir viegli noņemams. Matraci pārdod sarullētu, tāpēc to ir viegli
aizvest mājās.
P80×G200 cm

503.393.91

NATTSMYG. Elastīgs un praktisks. NATTSMYG ir 9 cm biezs matracis, kas piepildīts ar
spiedienu mazinošām, īpaši elastīgām putām, kas pielāgojas bērna ķermeņa formai
un komfortabli to balsta. Garākā daļa ir viegli pārvietojama un viegli saklājama, jo
vienā garākajā malā tai ir rokturis. Īsākajām daļām ir viegli aiztaisāmi stiprinājumi, kas
tās notur vietā gultas klāšanas laikā. Turklāt visu trīs matrača daļu pārvalki ir viegli
noņemami un mazgājami veļas mazgājamajā mašīnā 60 °C temperatūrā.

39,99 €

P80×G200 cm

Kopšanas norādījumi
Pārvalks:

VIMSIG putu materiāla matracis pagarināmajai gultai. Mīksts, gaisu caurlaidīgs
matracis, kas stingri balsta ķermeni. 10 cm biezajam matracim katrā pusē ir atšķirīgas
cietības virsma. Vienā pusē ir ieliekta vidēji cieta virsma, bet otrā – gluda, cietāka
virsma. Putu materiāla tekstūra padara matraci ērtu un labi vēdināmu, vienlaikus
nodrošinot komfortablu un patīkamu vidi veselīgam bērna miegam. Pārvalku var
viegli noņemt un izmazgāt veļas mazgājamajā mašīnā 40 °C.
P80×G200 cm

403.393.82

59 €

Kopšanas norādījumi
Pārvalks:

INNERLIG atsperu matracis pagarināmajai gultai. Elastīgas atsperes un mīksts
putu materiāls. Trīsdaļīgā 12 cm matrača garākā daļa sastāv no atsperēm, kuras
ieskauj mīksts putu materiāls. Īpašā matrača konstrukcija ļauj tam ilgāk saglabāt
nevainojamu formu, nodrošināt brīvu gaisa plūsmu un ērtu gulēšanu. Divas īsākās
daļas sastāv no spiedienu mazinošām putām. Pārvalku var viegli noņemt un izmazgāt
veļas mazgājamā mašīnā 60 °C
temperatūrā.
P80×G200 cm

903.393.89

75 €
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403.393.77

95 €

Bērnu gultas

Piemērotas bērniem no 3 gadu vecuma

Bērnu gultām ir noapaļotas malas un neliels attālums starp
stieņiem, lai novērstu iesprūšanas risku.

Līdzīgi kā visas pārējās IKEA bērnu gultas, arī bērnu gultas rāmis
nodrošina gaisa caurlaidību matracim un tajā nav
sīku detaļu, kuras varētu pazust.

SNIGLAR gultas rāmis ar aizsargbarjeru, P70×G160 cm.
Masīvkoks, ļoti izturīgs dabiskais materiāls. Aizsargbarjera
sargā bērnu no izkrišanas no gultas. LURÖY redeles ir
iekļautas komplektā, taču tās pārdod atsevišķā iepakojumā.
Dižskābarža masīvkoks

191.854.33

KRITTER gultas rāmis ar aizsargbarjeru, P70×G160 cm.
Masīvkoks, ļoti izturīgs dabiskais materiāls. Aizsargbarjera
sargā bērnu no izkrišanas no gultas. LURÖY redeles ir
iekļautas komplektā, taču tās pārdod atsevišķā iepakojumā.

34,99 €

Balts

691.854.35

75 €

Bērnu gultu piederumi

LÖVA gultas baldahīns. Baldahīnu var piestiprināt pie
sienas virs gultas vai atzveltnes krēsla. Tas aiztur gaismu,
lai tā nespīdētu acīs, un rada patīkamu noskaņu telpā, to
neaptumšojot. Drošības nolūkos baldahīns aprīkots ar viegli
atveramu un aizveramu aizdari.
Zaļš

903.384.03

LEN 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.
Balts

7,99 €

SUFFLETT gultas telts. Paredzēts 70, 80 un 90 cm
platai gultai. Nav paredzēts zīdaiņu gultiņai.

804.649.01

9,99 €

403.288.40

9,99 €

FLYTTBAR kaste

Zaļa

803.324.73

11,99 €

Rozā

803.324.68

11,99 €

Tumši pelēka

RÖDHAKE gultas baldahīns. Gaismas caurlaidīgs, rada
patīkamu atmosfēru.
Trušu raksts
604.402.23 11,99 €

Bērnu gultu matrači
Piemēroti bērniem no 3 gadu vecuma

Kopšanas norādījumi
Pārvalks:

UNDERLIG. Šim 10 cm biezajam matracim katrā pusē ir atšķirīgas cietības virsma.
Vienā pusē atrodas ieliekta vidējas cietības virsma, bet otrā – gluda, cietāka virsma.
Putu materiāla tekstūra padara matraci ērtu un labi vēdināmu, vienlaikus nodrošinot
komfortablu un patīkamu vidi veselīgam bērna miegam. Pārvalku var viegli noņemt
un izmazgāt veļas mazgājamajā mašīnā 60 °C temperatūrā. Matraci pārdod sarullētu,
tāpēc to ir viegli pārvadāt.
P70×G160 cm

303.393.92

39,99 €
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KURA divpusējā gulta

Piemērota 3–6 gadus veciem bērniem; matracis apakšējā daļā.
Piemērota bērniem no 6 gadu vecuma; matracis augšējā daļā.

Ļauj vecākajam bērnam gulēt “otrādi”! Zemā KURA gulta ir ideāli
piemērota jaunākiem bērniem, kas ātri aug lielāki.
Apgriez gultu otrādi un iegūst augsto gultu ar papildu telpu
atpūtai spilvenos apakšā.

Šī gulta ir piemērota tiem, kam mājās nav daudz vietas, jo tā
“aug kopā ar bērnu”: ar gadiem bērnam ir vairāk mantu un
aizraušanos, un telpa zem augstās gultas lieliski noder mantu
glabāšanai un dažādām nodarbēm.

KURA divpusējā gulta, P90×G200 cm. Apgriežot gultu
otrādi, zemā gulta acumirklī pārvēršas par augsto gultu.
Komplektā iekļautas redeles.
Balta/priedes koks

802.538.09

KURA gultas telts ar aizkaru. Gultas tents palīdz radīt
privāto telpu un īpašu noskaņu istabā. Uzmanību! Šī telts
izmantojama tikai kopā ar KURA divpusējo gultu.

119 €

Pelēka/balta

903.324.58

30 €

STICKAT auduma plaukts, P39×G30 cm. Atjautīgs mantu
glabāšanas risinājums, piekarot auduma plauktu pie bērna
gultass.

402.965.99

13 €

Rozā

103.112.28

12 €

402.962.93

4,99 €

Rozā

902.962.95

4,99 €

Melns

803.783.38

4,99 €

MÖJLIGHET auduma plaukts, P27×G75 cm. Atjautīgs un
praktisks mantu glabāšanas risinājums. Piekarot auduma
plauktu pie bērna gultas, grāmatas, planšete un austiņas
vienmēr būs pa rokai – arī guļot augšējā guļvietā.

KURA gultas telts. Der gan zemajai, gan augstajai gultai.
Gultas tents palīdz radīt privāto telpu un īpašu noskaņu
istabā. Uzmanību! Šis tents izmantojams tikai kopā ar KURA
divpusējo gultu.
Tirkīzzila

Zaļš

Zils

804.213.89

5,99 €

KURA divpusējās gultas matrači

Kopšanas norādījumi
Pārvalks:

Kopšanas norādījumi
Pārvalks:

MOSHULT putu materiāla matracis. Balts. Īpaši elastīgo putu materiāla matracis
komfortabli balsta ķermeni. Izmērs (P90×G200 cm) ir piemērots bērniem. Matracim
ir drošs rāvējslēdzējs bez vilkšanas mehānisma un bez sīkām detaļām, lai bērniem
nerastos vēlme to attaisīt. Viegli kopjams, jo pārvalku var noņemt un izmazgāt veļas
mazgājamajā mašīnā. Matraci pārdod sarullētu, tāpēc ir viegli pārvadāt. Biezums:
10 cm.
P90×G200 cm

302.723.39

MALFORS putu materiāla matracis. Balta. Īpaši elastīgo putu materiāla matracis
komfortabli balsta ķermeni. Izmērs (P90×G200 cm) ir piemērots bērniem. Matracim
ir drošs rāvējslēdzējs bez vilkšanas mehānisma un bez sīkām detaļām, lai bērniem
nerastos vēlme to attaisīt. Matraci pārdod sarullētu, tāpēc ir viegli pārvadāt. Viegli
kopjams, jo pārvalku var noņemt un izmazgāt veļas mazgājamajā mašīnā. Biezums:
12 cm.

49,99 €

P90×G200 cm
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402.722.87

69 €

Gultas ar mantu glabātavām un izvelkamās gultas
Suitable for children age 3+

Izvelkamās gultas, kuras dēvē arī papildgultām ir bīdāmas uz
ritenīšiem un ir piemērotas arī nelielām telpām.

Tās viegli glabāt iebīdītas zem citasasultām. Vairākām
IKEA gultām ir gultā iebūvēta kompakta mantu glabātava.

SLÄKT gultas rāmis, P90×G200 cm. Šo gultas rāmi var
kombinēt ar SLÄKT papildgultu ar mantu glabātavu vai
ar SLÄKT moduli ar mantu glabātavu un SLÄKT mantu
glabātavu uz ritenīšiem. LURÖY redeles ir iekļautas
komplektā, taču tās pārdod atsevišķā iepakojumā.
Balts

792.277.55

74 €

Bērzkoka

004.538.26

64 €

SLÄKT kaste ar ritenīšiem, P62×G62×A36 cm. Kastei pietiek
vietas zem SLÄKT gultas rāmja, un ar ritenīšiem to ir viegli
pārvietot. Mantas var glabāt atvilktnē.
Balta

892.277.31

169 €

893.860.70

221 €

49 €

SLÄKT saliekams pufs/matracis, P48×G62×A36 cm.
Bērniem patīk dzīvoties uz grīdas, uz mīksta paklāja, un
šis ir tieši paredzēts kūleņiem, akrobātikai, gulšņāšanai un
citām nodarbēm kopā ar draugiem. Kad rotaļu laiks beidzas,
matraci var salocīt un noglabāt zem SLÄKT gultas.

SLÄKT gultas rāmis ar papildgultu un mantu
glabātavu, P90×G200 cm. Papildgulta zem SLÄKT gultas
rāmja. Tā ir ideāli piemērota, kad pie tevis pārnakšņo kāds
draugs, turklāt tajā ir vieta gan gultasveļai, gan rotaļlietām.
Maksimālais papildgultas matrača augstums ir 10 cm. LURÖY
redeles ir iekļautas komplektā, taču tās pārdod atsevišķā
iepakojumā.
Balts

803.629.74

Pelēks

103.629.63

69 €

SLÄKT gultas rāmis ar 3 kastēm.
Balts

SLÄKT gultas rāmis ar mantu glabātavu un redelēm,
P90×G200 cm. Šī gulta īpaši patiks pusaudzim, jo tajā var
salikt tik daudz ko, sākot ar drēbēm un gultasveļu un beidzot
ar hobija piederumiem. Tik daudz kā vienuviet un vienmēr
pa rokai.
Balts

292.919.56

229 €

Piederumi

LÖVA gultas baldahīns. Baldahīnu var piestiprināt pie
sienas virs gultas vai atzveltnes krēsla. Tas aiztur gaismu un
rada patīkamu noskaņu telpā, to neaptumšojot. Drošības
nolūkos baldahīns aprīkots ar viegli atveramu un aizveramu
aizdari.
Zaļa

903.384.03

LEN 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.
Balts

7,99 €

SUFFLETT gultas telts. Piemērots 70, 80 un 90 cm
platai gultai. Neizmantot zīdaiņu gultiņām.

804.649.01

9,99 €

403.288.40

9,99 €

FLYTTBAR gultas kaste

Zaļa

803.324.73

11,99 €

Rozā

803.324.68

11,99 €

Tumši pelēka
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Noderīga informācija
1. Zem gultas rāmja ir mantu glabātava vai papildgulta ar
mantu glabātavu.
2. Noapaļoti stūri un malas.
3. LURÖY redeles ir iekļautas cenā, bet iepakotas atsevišķi.
4. Mantu glabātavai ir atvilktne dažādu lietu glabāšanai. Tai ir
ritenīši, tāpēc to ir viegli izvilkt.
5. Pufu/salokāmo matraci var salocīt daudz un dažādos veidos
sēdēšanai vai izklāt uz grīdas kā matraci.
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Divstāvu gultas un augstās gultas
Piemērotas bērniem no 6 gadu vecuma

Divstāvu gultas paredzētas diviem gulētājiem, no kuriem viens
guļ augšējā gultā, otrs – apakšējā. Augstās gultas domātas
vienam gulētājam, taču zem tām ir vieta mantu glabāšanai,
rotaļām vai izglītojošām nodarbēm. Neviena no šīm gultām nav
divguļama.

Divstāvu gultas augšējā guļvietā drīkst gulēt bērni no 6 gadu
vecuma. Augšējai guļvietai ir pietiekami augsta masīvkoka
aizsargbarjera. Starp barjeras spraišļiem ir minimāls attālums,
lai bērns neizkristu no gultas. Taču, ja matracis ir par augstu,
aizsargbarjera var neaizsargāt pre izkrišanu. Tādēļ ir ļoti svarīgi
augšējai guļvietai izvēlēties atbilstoša biezuma matraci.

Augstās gultas
VITVAL augstās gultas rāmis ar rakstāmgalda virsmu,
P90×G200 cm. Šīs gultas unikalitāte atklājas detaļās.
Noapaļotas formas, auduma malas un rakstāmgalds ar
praktisko perforēto dēli. Var papildināt ar MÖJLIGHET un
SKÅDIS kolekcijas piederumiem.

STUVA augstā gulta ar 3 atvilktnēm un 2 durvīm,
P99×G207×A193 cm.
Balta

792.532.59

357 €

Balts ar pelēku

STUVA augstā gulta ar rakstāmgaldu un
mantu glabātavu, P90×G200 cm. Šī augstā gulta ir ideāls
risinājums bērnistabai – komplektā ietilpst rakstāmgalds,
drēbju skapis un vaļējs plaukts. Rakstāmgaldu var
piestiprināt paralēli vai perpendikulāri gultai. Ja
rakstāmgaldu piestiprina perpendikulāri gultai, drēbju
skapim var piekļūt no abām pusēm. Lai novērstu slīdēšanas
risku, kāpnēm ir pretslīdes rievas. Rozetes un vadus
iespējams paslēpt skatienam, vienlaikus nodrošinot
to funkcionēšanu. Vairāk par STUVA augsto gultu ar
rakstāmgaldu un mantu glabātavu uzzināsi STUVA ceļvedī
pircējiem. Redeles ietilpst komplektā.
Balta

903.449.13

202.498.96

SVÄRTA divstāvu gultas rāmis, P90×G200 cm. Lielisks
risinājums nelielām telpām. Kāpnes stiprināmas gultas
labajā vai kreisajā pusē. Redeles ietilpst komplektā.
Sudraba krāsā

280 €

202.479.82

591.512.71

002.392.33

149 €

104.112.42

209 €

404.114.10

204.676.29

199 €

Priedes koks

001.024.52

149 €

Zaļas

402.962.93

4,99 €

Rozā

902.962.95

4,99 €

Melnas

803.783.38

4,99 €

MÖJLIGHET gultas kabatas, P27×G75 cm. Praktisko kabatu
var piestiprināt pie gultas, un grāmata, planšetdators un
austiņas vienmēr būs viegli aizsniedzami, pat tad, ja guli
divstāvu gultas augšējā stāvā.
Zilas

119 €

804.213.89

5,99 €

VITVAL divstāvu gultas rāmis, P90×G200 cm. Noapaļotas
detaļas un auduma margas. Šīs divstāvu gultas unikalitāte
slēpjas detaļās. Īpaši piemērota tad, ja nelielā telpā
jāsadzīvo diviem.
Balts ar gaiši pelēku

175 €

VITVAL rakstāmgalda virsma, P45×G95 cm. Ar šo
rakstāmgaldu var viegli ierīkot darba vietu zem VITVAL
augstās gultas guļvietas. Atbalsta kāja stingri balsta
virsmu, un pie perforētā dēļa var salikt SKÅDIS kolekcijas
piederumus.
Balta

Balts

STICKAT gultas kabatas, P30×G39 cm. Atjautīgs mantu
glabāšanas risinājums, ko var pakarināt pie bērna gultas.

VITVAL augstās gultas rāmis, P90×G200 cm. Šīs gultas
unikalitāte atklājas detaļās. Noapaļotas formas, izturīgas
kāpnes un auduma malas ar dzelteniem akcentiem.
Var papildināt ar MÖJLIGHET kolekcijas gultas veļu un
piederumiem.
Balts ar gaiši pelēku

119 €

MYDAL divstāvīgās gultas rāmis, P90×G200 cm. Kāpnes
stiprināmas gultas labajā vai kreisajā pusē. Izgatavots no
masīvkoka, kas ir ļoti izturīgs dabiskais materiāls. Lielisks
risinājums nelielām telpām. Redeles ietilpst komplektā.

TUFFING augstā gulta, P90×G200 cm. Telpu zem gultas
var izmantot darbam vai mācībām, pieskrūvējot SVÄRTA
rakstāmgaldu, vai arī ērtas atpūtas zonas izveidošanai.
Redeles ietilpst komplektā.
902.994.49

165 €

60 €

SVÄRTA augstās gultas rāmis un rakstāmgalds,
P90×G200 cm.
Sudraba krāsā

102.479.73

TUFFING divstāvu gulta, P90×G200 cm. Lielisks risinājums
nelielām telpām. Gulta ir zemāka, tāpēc to ir viegli saklāt.
Redeles ietilpst komplektā.

SVÄRTA augstā gulta, P90×G200 cm. Telpu zem gultas
var izmantot darbam vai mācībām, pieskrūvējot
SVÄRTA rakstāmgaldu, vai arī ērtas atpūtas zonas
izveidošanai. Kāpnes var piestiprināt gultas labajā vai
kreisajā pusē. Redeles ietilpst komplektā.
Sudraba krāsā

225 €

Divstāvīgās gultas

SVÄRTA rakstāmgalds. Risinājums nelielām telpām, kad
vajag vairāk vietas darbam vai mācībām. Rakstāmgaldu var
pieskrūvēt zem SVÄRTA un TUFFING augstās gultas.
Sudraba krāsā

693.025.66

50 €

10

804.112.72

199 €

Divstāvu un augsto gultu matrači

Kopšanas norādījumi
Pārvalks:

Kopšanas norādījumi
Pārvalks:

MOSHULT putu materiāla matracis. Elastīgo putu materiāla matracis ērti balsta
ķermeni. Izmērs (P90×G200 cm) ir piemērots bērniem. Matracim ir drošs rāvējslēdzējs
bez vilkšanas mehānisma un bez sīkām detaļām, lai bērniem nerastos vēlme to
attaistīt. Viegli kopjams, jo pārvalku var noņemt un izmazgāt veļas mazgājamajā
mašīnā. Matraci pārdod sarullētu, tāpēc to ir viegli pārvadāt. Biezums: 10 cm.

MALFORS putu materiāla matracis. Balts. Elastīgo putu materiāla matracis
ērti balsta ķermeni. Izmērs (P90×G200 cm) ir piemērots bērniem. Matracim ir
drošs rāvējslēdzējs bez vilkšanas mehānisma un bez sīkām detaļām, lai bērniem
nerastos vēlme to attaistīt. Viegli kopjams, jo pārvalku var noņemt un izmazgāt
veļas mazgājamajā mašīnā. Matraci pārdod sarullētu, tāpēc to ir viegli pārvadāt.
Biezums: 12 cm.

P90×G200 cm

302.723.39

49,99 €

P90×G200 cm
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402.722.87

69 €
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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.

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

Piekabes noma

Interneta veikals

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

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.

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

