Ceļvedis pircējiem

BROR

Mēbeles mantu glabāšanai
Kopšana
Vajadzības gadījumā noslaucīt
ar mīkstu, ūdenī vai saudzīgā
tīrīšanas līdzeklī samitrinātu drānu.
Pēc tam noslaucīt ar tīru drānu.

Kvalitāte
BROR mēbeles mantu glabāšanai
spēj izturēt daudz ko. Platāko
un dziļāko plauktu maksimālā
noslodze ir pat 130 kg, bet mazo
plauktu noslodze – 70 kg. Tātad
šajos plauktos drīkst glabāt
gan automašīnas riepas, gan
smagus puķupodus. Mēs par to
pārliecinājāmies, kārtīgi pārbaudot
šīs mēbeles. Tas tika darīts,
plauktus piepildot ar cementa
maisiem, lai pārliecinātos, ka
plaukti spēj noturēt gandrīz
jebko, ko mūsu pircēji varētu
iedomāties tur salikt. Šīs mēbeles
ir piemērotas karstām un mitrām
telpām, kā arī telpām, kur ir sauss
gaiss, un ledusaukstām telpām.

Drošība
Iesakām mēbeles piestiprināt pie
sienas ar komplektā iekļautajiem
drošības stiprinājumiem, lai tās
neapgāztos gadījumā, ja bērns pa
tām rāpjas vai tajās karājas.
Dažādiem sienu materiāliem
vajadzīgi dažādi montāžas
materiāli. Izmanto savas mājas
sienām piemērotas skrūves un
dībeļus (var iegādāties atsevišķi).
Lai mēbeles būtu stabilas, katram
otrajam modulim ieteicams pielikt
krustveida stiprinājumu.

Noderīga informācija
Ieteicams izmantot tikai telpās.
BROR plauktu maksimālā noslodze:
64 cm plati plaukti
39 cm dziļi: 70 kg
54 cm dziļi: 100 kg
84 cm plati plaukti
39 cm dziļi: 95 kg
54 cm dziļi: 130 kg
BROR mēbeles ir pārbaudītas
ilgstošai lietošanai intensīvos
apstākļos, un tās atbilst šajos
standartos noteiktajām prasībām
drošības, izturības un stabilitātes
jomā: EN 14073, EN14074, ANSI/
BIFMA x5.9 un ISO-7170.

BROR kolekcijas dizaina iedvesmas avots ir klasiskas industriālā
stila mēbeles. Ietilpīgas un izturīgas, kurām nekaitē netīrumi un
smagums. Tieši tādas kā BROR. Šīs kolekcijas plaukti var izturēt divreiz
lielāku slodzi, nekā parasti plaukti (3 kg/dm2). Dizains ir tik vienkāršs
un nepretenciozs, ka iederēsies jebkurā telpā neatkarīgi no gaisa
mitruma un temperatūras.
BROR mēbeļu lielā priekšrocība ir tā, ka tās ir viegli salikt. Ar nieka
dažām detaļām var izveidot gandrīz jebkādu kombināciju. Vispirms
izvēlies balstus un plauktus. Balsti ir pieejami divos garumos:
110 cm un 190 cm, bet plaukti – divos dziļumos, divos platumos un
no dažādiem materiāliem. Pēc tam papildini tos ar pakaramajiem,
skapīšiem un citiem nepieciešamajiem piederumiem. BROR līdzinās
puzlei, bet te tu vari izlemt, kā izskatīsies gala rezultāts.
Mēbeļu kombinācijas dizainu vari izveidot pats, taču vari arī izvēlēties
kādu no gatavajām kombinācijām, kas apskatāmas IKEA veikalā,
katalogā un tīmekļa vietnē www.IKEA.lv.
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Vairāk uzzināsi garantiju brošūrā.

Visas 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

Kombinācijas
Izmēri: platums × dziļums × augstums.

BROR plauktu sistēma ar skapīšiem.
Kopējais izmērs: 161×40×133 cm.
Šī kombinācija: 268 € (792.726.77)

BROR plaukts.
Kopējais izmērs: 85×55×190 cm.
Šī kombinācija (melna): 90 € (092.726.71)
Nepieciešamās detaļas:

Nepieciešamās detaļas:

BROR balsts, 190 cm, melns; 4 gab./kompl.

103.332.87

1 gab.

BROR plaukts, 84×54 cm, melns

303.338.42

4 gab.

BROR skapītis ar 2 durvīm, 76×40×66 cm, melns

503.000.15

2 gab.

BROR balsts, 110 cm, melns; 4 gab./kompl.

003.332.78

1 gab.

BROR plaukts, 84×39 cm, melns

803.332.84

3 gab.

BROR plaukts.
Kopējais izmērs: 85×55×110 cm.

BROR plauktu sistēma ar skapīšiem.
Kopējais izmērs: 170×40×110 cm.

Šī kombinācija (melna): 70 € (392.726.55)
Nepieciešamās detaļas:

Šī kombinācija 270 € (692.757.18)
Nepieciešamās detaļas:

BROR balsts, 110 cm, melns, 4 gab./kompl.

003.332.78

1 gab.

BROR skapītis ar 2 durvīm, 76×40×66 cm, melns

503.000.15

2 gab.

BROR plaukts 84×54 cm, melns

303.338.42

3 gab.

BROR balsts, 110 cm, melns; 4 gab./kompl.

003.332.78

2 gab.

BROR plaukts, 84×39 cm, melns

803.332.84

2 gab.

BROR plaukts.
Kopējais izmērs: 85×40×190 cm.
Šī kombinācija (melna): 90 € (392.687.24)
Nepieciešamās detaļas:
BROR balsts, 190 cm, melns; 4 gab./kompl.

103.332.87

1 gab.

BROR plaukts, 84×39 cm, melns

803.332.84

4 gab.
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Kombinācijas
Izmēri: platums × dziļums × augstums.

BROR plauktu sistēma ar skapīšiem.
Kopējais izmērs: 170×40×190 cm.

BROR plaukts.
Kopējais izmērs: 254×40×190 cm.

Šī kombinācija (melna): 344 € (892.727.09)
Nepieciešamās detaļas:

Šī kombinācija (melna): 270 € (192.726.99)
Nepieciešamās detaļas:

BROR skapītis ar 2 durvīm, 76×40×66 cm, melns

503.000.15

2 gab.

BROR balsts, 190 cm, melns; 4 gab./kompl.

103.332.87

3 gab.

BROR balsts, 190 cm, melns; 4 gab./kompl.

103.332.87

2 gab.

BROR plaukts, 84×39 cm, melns

803.332.84

6 gab.

BROR plaukts, 84×39 cm, melns

803.332.84

12 gab.

BROR modulis ar plauktiem, skapīti un ratiņiem.
Šī kombinācija: 412 € (292.757.15)
Nepieciešamās detaļas:
BROR skapītis ar 2 durvīm, 76×40×66 cm, melns

503.000.15

1 gab.

BROR balsts, 190 cm, melns; 4 gab./kompl.

103.332.87

2 gab.

BROR plaukts, 84×54 cm, melns
BROR ratiņi, 85×55 cm, melni ar
priežkoka saplākšņa plauktu

303.338.42

10 gab.

603.338.50

1 gab.

Saplāno savu BROR mēbeļu
kombināciju pats! To var izdarīt
tīmekļa vietnē www.IKEA.lv.
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Visas daļas
Izmēri: platums × dziļums × augstums.

BROR balsts; 4 gab./kompl.

BROR darba galds, 110×55×88 cm.

110 cm

Melns ar priežkoka saplākšņa
plauktu

Melns

003.332.78

19 €

103.332.87

22 €

803.332.84

17 €

303.338.42

17 €

303.332.86

139 €

203.208.02

1€

203.207.98

2€

190 cm
Melns

BROR plaukts, 84×39 cm.
Melns
BROR plaukts, 84×54 cm.
Melns

BROR skapītis ar 2 durvīm, 76×66×40 cm.
Melns

503.000.15

99 €

603.338.50

99 €

BROR ratiņi, 85×55 cm.
Melni ar priežkoka saplākšņa
plauktu

Piederumi
Piezīmju dēlis
SKÅDIS perforēts dēlis

SKÅDIS pakaramais; 5 gab./kompl.

36×56 cm
Balts

503.208.05

Balts

9,99 €

SKÅDIS trauks
Balts
56×56 cm
Balts

003.208.03

12,99 €
SKÅDIS kaste ar vāku; 3 gab./kompl.
Balta

76×56 cm
Balts

103.216.18

803.359.09

6€

SKÅDIS savienojums; 2 gab./kompl.

14,99 €

Balts
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103.207.89

4€

Piederumi
Mantu glabāšanai
TJENA kaste ar vāku, 18×25×15 cm.
Balta

103.954.21

2,49 €

TJENA kaste ar vāku, 25×35×10 cm.
903.954.22

3,49 €

Balta

603.954.28

3,99 €

Melna

303.954.77

3,99 €

Balta

SOCKERBIT kaste ar vāku, balta.
19×26×15 cm

603.160.68

1,99 €

38×25×15 cm

403.160.69

3,69 €

38×51×30 cm

803.160.67

8,49 €

28×19×14 cm/5 litri

701.029.72

1,29 €

39×28×14 cm/11 litri

401.029.78

2,49 €

39×28×28 cm/22 litri

801.029.76

2,99 €

56×39×28 cm/45 litri

301.029.74

4,99 €

78×56×18 cm/55 litri

001.301.29

8,99 €

56×39×42 cm/65 litri

001.029.75

7,99 €

78×56×43 cm/130 litri

901.029.71

13,49 €

Kastei, kuras tilpums ir 5 litri

101.103.00

0,80 €

Kastei, kuras tilpums ir 11 vai 22 litri

501.102.99

1,00 €

Kastei, kuras tilpums ir 45 vai 65 litri 701.103.02

2,00 €

Kastei, kuras tilpums ir 55 vai 130 litri 901.103.01

6,00 €

TJENA kaste ar vāku, 25×35×20 cm.

TJENA dokumentu turētājs; 2 gab./kompl.
Balts

103.954.16

SAMLA kaste, caurspīdīga.
3,99 €

KNAGGLIG kaste, priežkoks.
23×31×15 cm

102.923.57

5,99 €

46×31×25 cm

702.923.59

9,99 €

SORTERA atkritumu tvertne ar vāku, balta.
39×55×28 cm/37 litri

102.558.97

6,99 €

39×55×45 cm/60 litri

702.558.99

8,99 €
SAMLA vāks, caurspīdīgs.

KUGGIS kaste ar vāku, balta.
18×26×8 cm

202.802.07

3,49 €

26×35×8 cm

502.823.04

6,99 €

26×35×15 cm

602.802.05

7,99 €

37×54×21 cm

102.802.03

15,99 €

SAMLA saspraude kastei; 4 gab./kompl.
5/11/22 litri

202.934.55

0,50 €

45/65 litri

801.208.43

0,50 €

55/130 litri

001.208.42

0,50 €

SAMLA ieliktnis kastei, kuras izmērs ir 37×25×12 cm un
kuras tilpums ir 11 vai 22 litri.
Caurspīdīgs

002.802.08

2,99 €

KLÄMTARE kaste ar vāku, tumši pelēka.

KUGGIS ieliktnis ar 8 nodalījumiem, 36×53×6 cm.
Balts

501.029.73

7,99 €

27×45×15 cm

102.923.62

5,99 €

58×45×30 cm

702.923.64

9,99 €

SOCKERBIT kaste, balta.
19×26×15 cm
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503.161.82

1,59 €
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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.

