Ceļvedis pircējiem

SMÅSTAD
mēbeļu sistēma
Drošība
Bērni ir ziņkārīgi, un viņi spēj
izdomāt lietas un nodarbes, kuras
pieaugušajiem pat neienāktu
prātā. Tieši tāpēc, ražojot bērnu
mēbeles, mēs rūpīgi analizējam
iespējamos riskus un mēbeles
pārbaudām, lai būtu pārliecināti,
ka tās ir drošas bērniem. Vienmēr
izmanto stiprinājumus, kas ietilpst
komplektācijā, un mēbeles, kas
ir vismaz 60 cm augstas, vienmēr
pareizi piestiprini mēbeles pie
sienas.

Mantu glabātava augošiem bērniem
Veidojot SMÅSTAD kolekciju, tika ņemtas vērā tieši bērnu vajadzības.
Mēs zinām, cik svarīgi ir tas, lai bērniem būtu viegli pašiem
pārģērbties un lai viņiem būtu interesanti kļūt arvien patstāvīgākiem
un uzturēt kārtību savā istabā. Bērni nav mazie pieaugušie – viņi citādi
uztver lietas, kas ir tiem apkārt, un viņi visu laiku mainās un attīstās.
Šajā mēbeļu kolekcijā ietilpst pārtinamais galds, sols, augstā gulta ar
rakstāmgaldu, kā arī skapji un dažādas mēbeles mantu glabāšanai.
Atjautīgi piederumi palīdzēs mēbeles pielāgot mainīgajiem
apstākļiem, lai tās kalpotu daudzu gadu garumā, tādējādi ļaujot
ietaupīt.

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

Gudrs risinājums nelielai telpai
Bērni izaug, taču istaba gan neizplešas. SMÅSTAD ļauj pilnvērtīgi
izmantot vietu, jo vienai mēbelei ir daudz pielietojumu, turklāt
laika gaitā to varēs pārveidot. Izvēloties SMÅSTAD augsto gultu,
esošajā istabā iegūsi it kā vēl vienu telpu, kur pietiks vietas
rakstāmgaldam, plauktiem un pat skapim. Bērnam izaugot,
SMÅSTAD pārtinamais galds spēj mainīties, un to var pārveidot
pat par rakstāmgaldu.

Bezgalīgas iespējas
SMÅSTAD ir mēbeļu sistēma, kas pielāgojas dzīves apstākļiem. Ir
pieejami dažādi rāmji, fasādes, rokturi un piederumi, lai ikviens
varētu izveidot tieši vajadzīgajai telpai atbilstošu kombināciju. Ja
nevēlies plānot mēbeļu kombināciju no nulles, izvēlies kādu no
mūsu gatavajām kombinācijām, kas veikalā ir pieejamas tūlītējai
aizvešanai.

Radīts bērniem
Projektējot SMÅSTAD mēbeļu sistēmu, ņēmām vērā bērnu
vajadzības un tas, ka viņi strauji aug un attīstās. Ja drēbju
pakaramie būs viegli aizsniedzamā augstumā, bērniem būs
vieglāk pašiem drēbes paņemt un vakarā arī nolikt vietā. Tā būs
lielāka iespējamība, ka drēbes tiks pakarinātas, nevis krāsies
kaudzē uz grīdas. Ir ļoti svarīgi gādāt arī par bērnu drošību.
SMÅSTAD mēbelēm ir mīkstas apmales, noapaļoti stūri un
durvju eņģes ar amortizatoriem, lai saudzētu bērnu mazos
pirkstiņus.

Drošība un apkope
Bērni mēdz neklausīt pieaugušos. Rotaļājoties viņi lietas kādreiz
izmanto pavisam neiedomājamos veidos, tāpēc, ražojot bērnu
mēbeles, mēs izvērtējam ar tām saistītos riskus un veicam
drošības pārbaudes. Izvēloties mēbeles, kas ir vismaz 60 cm
augstas, ir jāievēro montāžas instrukcija, un, lai mēbeles
neapgāztos, tās ir jāpiestiprina pie sienas ar komplektā
iekļautajiem stiprinājumiem. Rāmjus un fasādes tīra ar saudzīgā
mazgāšanas līdzeklī samitrinātu drānu un noslauka ar tīru,
sausu drānu.
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Noderīga informācija
Tie, kas dzīvo kopā ar bērniem, zina, ka šajās mājās katra diena
ir citāda. Tieši tāpēc SMÅSTAD mēbeles ir radītas pēc iespējas
vieglāk pārveidojamas un pielāgojamas. Tās vienmēr ies līdzi
laikam, lai cik ātri arī tas ritētu jūsu ģimenē.

0–2 gadu vecumā: rimts sākums un
drošības sajūta
Izvēloties SMÅSTAD pārtinamā galda un plauktu kombināciju,
var iekārtot mājīgu, drošu un parocīgu mazuļa aprūpes, kā arī
drēbju un citu vajadzīgo piederumu glabāšanas vietu. Bērnam
augot, viņš arvien labāk apzinās tam apkārt esošās lietas. Lai
piesaistītu mazuļa uzmanību, pārtinamā galda tuvumā var salikt
krāsainus attēlus un citus drošus priekšmetus.

3–7 gadu vecumā: pilnas jaudas
apgriezieni un pasaules atklājēja ambīcijas
SMÅSTAD skapi var sadalīt divos līmeņos. Augšpusē var
pakarināt retāk izmantojamas drēbes, bet apakšā – ikdienas
drēbes, lai tās būtu bērnam viegli aizsniedzamā augstumā.
Bērni, kas spēj uzņemties atbildību un par savām mantām un
saģērbties bez pieaugušo palīdzības, ātrāk kļūst patstāvīgi.

8–14 gadu vecumā: laiks personības
izpausmēm
Šajā vecumā bērni pilnīgi iepazīst savi un savu personību,
un parasti vēlas to parādīt citiem. Tas ir viens no iemesliem,
kāpēc šīm mēbelēm ir korķkoka durvis – pusaudži pie tām
var salikt sev mīļas lietas un parādīt savu stilu, nesabojājot
sienas ar neskaitāmiem caurumiem. Pakaramos var izmantot
ne tikai SMÅSTAD skapīšu iekšpusē, bet arī ārpusē. Tas ir ērti,
jo garāmejot var uzkārt drēbes, mugursomu un citas mantas,
kuras citādi būt vieglāk nolikt uz grīdas.
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Noderīga informācija par izvelkamo skapi
Skapja izvelkamajā apakšdaļā glabātas mantas bērnam ir labi
pārskatāmas, un tās var aizsniegt no abām pusēm. Pakaramie
ir parocīgi, jo uz tiem ir viegli pakarināt apģērbu, un arī to
noņemt. Skapja augšdaļa ir piemērota retāk izmantotu apģērbu
un citu priekšmetu glabāšanai.
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1. Virspusē ir piestiprināta atvilktne, kur ir ērti glabāt dažādas
sīklietas, kas citādi varētu izklīst pa visu istabu.

4. Mēbeles stabilitātes nolūkā apakšā ir augstas malas, no
kurām izveidojas mantu glabātava.

2. Durvju eņģēm ir iebūvēti amortizatori, lai durvis aizvērtos
maigi un lai pasargātu bērnu pirkstiņus.

5. Sadursme ar asām malām var būt sāpīga. Lai pasargātu tavu
acuraugu, visi SMÅSTAD durvju un atvilktņu stūri ir noapaļoti.

3. Pakaramie ir gan iekšpusē, gan ārpusē, lai bērnam būtu
viegli pakarināt apģērbu, mugursomu un citus priekšmetus,
kas citādi varētu attapties uz grīdas.

6. HÄNGIG etiķešu turētājā var salikt atzīmēs, lai bērnam vai
pieaugušajiem būtu vieglāk organizēt atvilktnes un skapja
saturu.
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Kā izveidot SMÅSTAD skapju sistēmu
Piedāvājumā ir visdažādākās gatavās SMÅSTAD kombinācijas.
Tās var apskatīt IKEA veikalā vai tīmekļa vietnē www.IKEA.lv. Ja
vēlies, gatavo kombināciju var pielāgot savam stilam vai savām
vajadzībām.

SMÅSTAD mēbeļu plānotājā var mainīt mēbeļu izmēru un
iekšējās daļas. Plānotājā var arī izveidot pilnīgi jaunu, savu
unikālo SMÅSTAD kombināciju.

Šeit ir parādīts, kā izveidot mēbeli ar izvelkamu plauktu.

Jāveic tikai četras vienkāršas darbības.

4. Padomā arī par tādām niansēm kā durvju un atvilktņu
rokturi. Iespējas ir ļoti dažādas. Izvēlies rokturus savā stilā.

1. Izvēlēties telpas izmēram un savam stilam atbilstošus
rāmjus.
2. Izvēlēties durvju un atvilktnes priekšu stilu. Vai tev labāk
patīk pilnīgi baltas vai krāsainas fasādes?
3. Plānojot SMÅSTAD skapja vai plaukta iekšpusi, vispirms
ieteicams padomāt par ikdienas ritmu un par to, kādas
mantas tajā tiks glabātas. No plašā preču klāsta var izvēlēties
atvilktnes, stiepļu grozus, pakaramos vai cita iekšējās daļas.

SMÅSTAD/PLATSA skapītis, 180×55×196 cm,
balts/ar izvelkamu mehānismu.
Šī kombinācija:
593.924.16

1×
SMÅSTAD
izvelkams
plaukts,
60×55×196 cm

2×
PLATSA
rāmis,
60×55×60 cm

2×
SMÅSTAD
mantu glab.
moduļa augša,
60×55 cm

2×
SMÅSTAD
plaukts,
60×30×60 cm

450 €

1×
SMÅSTAD
durvis,
30×90 cm

2×
SMÅSTAD
durvis,
30×60 cm

12×
HJÄLPA
eņģe ar
amortizatoru

2×
SMÅSTAD
atvilktnes
priekša,
60×30 cm

Citas šīs kombinācijas detaļas:
LÄTTHET montāžas sliede, 60 cm

003.863.75

2 gab.

LÄTTHET pakaramais

104.369.78

3 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta, 4 gab./kompl.

203.311.98

2 gab.

HJÄLPA drēbju stanga, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 gab.

HJÄLPA drēbju stangas pakaramais

904.461.48

1 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.
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2×
KONSTRUERA
atvilktne bez
priekšas
30 cm

2×
KONSTRUERA
plaukts,
60×30 cm

2×
HJÄLPA
plaukts,
60×55 cm

Gatavās kombinācijas
Izmērs: platums×dziļums×augstums.

Šeit redzamas mūsu gatavās kombinācijas. Arī šo kombināciju
stilu var mainīt, izvēloties citas fasādes. Ņem vērā, ka dažādu
krāsu fasāžu cena var atšķirties. Kopskatu var mainīt, arī

nomainot rokturus; rokturi neietilpst komplektā. Lai uzzinātu
vairāk par šīm precēm un to cenām, aicinām doties uz IKEA
veikalu vai ielūkoties tīmekļa vietnē www.IKEA.lv.

Izmērs: 60×55×196 cm
Šī kombinācija ar baltu fasādi: 206 € (293.890.19)
Iepirkumu saraksts:
SMÅSTAD izvelkams plaukts, 60×55×196 cm

504.369.62

1 gab.

SMÅSTAD durvis, 30×90 cm, balts, 2 gab./kompl.

204.341.63

1 gab.

HJÄLPA eņģe ar amortizatoru, 1 gab./kompl.

903.828.82

4 gab.

HJÄLPA drēbju stanga, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 gab.

HJÄLPA drēbju stangas pakaramais, 2 gab./kompl.

904.461.48

1 gab.

LÄTTHET pakaramais, 2 gab./kompl.

104.369.78

2 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.

Izmērs: 80×55×108 cm
Šī kombinācija ar baltām fasādēm: 212 € (193.884.16)
Iepirkumu saraksts:
SMÅSTAD izvelkams plaukts, 80×55×108 cm

804.369.65

1 gab.

KONSTRUERA stiepļu grozs, 25 cm

204.513.79

5 gab.

HJÄLPA izvelkama sliede grozam, 55 cm, balts, 2 gab./kompl. 103.311.94

5 gab.

HJÄLPA drēbju stangas pakaramais, 2 gab./kompl.

904.461.48

1 gab.

LÄTTHET pakaramais, 2 gab./kompl.

104.369.78

2 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.

Izmērs: 90×50×48 cm
Šī kombinācija ar baltām fasādēm: 65 € (193.891.52)
Iepirkumu saraksts:
SMÅSTAD sols, 90×50×48 cm, balts

804.335.42

1 gab.

SMÅSTAD kaste, 90×49×48 cm, balta

604.341.42

1 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.
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Gatavās kombinācijas
Izmērs: platums×dziļums×augstums.

Izmērs: 60×30×60 cm
Šī kombinācija ar baltām fasādēm: 56 € (393.884.44)
Iepirkumu saraksts:
SMÅSTAD plaukts, 60×30×60 cm

004.335.22

1 gab.

LÄTTHET montāžas sliede, 60 cm

003.863.75

1 gab.

SMÅSTAD durvis, 30×60 cm, balts, 2 gab./kompl.

904.342.30

1 gab.

HJÄLPA eņģe ar amortizatoru, 1 gab./kompl.

903.828.82

4 gab.

KONSTRUERA plaukts, 60×30 cm, balts

804.367.86

1 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.

Izmērs: 60×55×120 cm
Šī kombinācija ar baltām fasādēm: 138 € (593.876.55)
Iepirkumu saraksts:
PLATSA rāmis, 60×55×120 cm, balts

503.309.46

1 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta, 4 gab./kompl.

203.311.98

1 gab.

SMÅSTAD mantu glab. moduļa augša, 60×55 cm

504.728.27

1 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×15 cm, balta

004.340.98

4 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 15 cm

504.367.78

4 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×30 cm, balta

704.341.13

2 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 30 cm

404.367.74

2 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.

Izmērs: 60×55×120 cm
Šī kombinācija ar baltām fasādēm: 108 € (493.878.06)
Iepirkumu saraksts:
PLATSA rāmis, 60×55×120 cm, balts

503.309.46

1 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta, 4 gab./kompl.

203.311.98

1 gab.

SMÅSTAD mantu glab. moduļa augša, 60×55 cm

504.728.27

1 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×15 cm, balta

004.340.98

2 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 15 cm

504.367.78

2 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×30 cm, balta

704.341.13

1 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 30 cm

404.367.74

1 gab.

HJÄLPA plaukts, 60×55 cm, balts

903.311.66

2 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.
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Gatavās kombinācijas
Izmērs: platums×dziļums×augstums.

Izmērs: 60×55×180 cm
Šī kombinācija ar baltām fasādēm: 146 € (193.880.39)
Iepirkumu saraksts:
PLATSA rāmis, 60×55×180 cm, balts

503.309.51

1 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta, 4 gab./kompl.

203.311.98

1 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×15 cm, balta

004.340.98

4 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 15 cm

504.367.78

4 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×30 cm, balta

704.341.13

2 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 30 cm

404.367.74

2 gab.

HJÄLPA plaukts, 60×55 cm, balts

903.311.66

2 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.

Izmērs: 60×55×63 cm
Šī kombinācija ar baltām fasādēm: 82 € (993.875.21)
Iepirkumu saraksts:
PLATSA rāmis, 60×55×60 cm, balts

103.309.72

1 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta, 4 gab./kompl.

203.311.98

1 gab.

SMÅSTAD mantu glab. moduļa augša, 60×55 cm

504.728.27

1 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×15 cm, balta

004.340.98

2 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 15 cm

504.367.78

2 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×30 cm, balta

704.341.13

1 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 30 cm

404.367.74

1 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.

Izmērs: 60×55×120 cm
Šī kombinācija ar baltām fasādēm: 104 € (393.883.21)
Piezīme! Šī kombinācija: pieejama arī šādā dziļumā: 40 cm (993.903.16)

Iepirkumu saraksts:
PLATSA rāmis, 60×55×120 cm, balts

503.309.46

1 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta, 4 gab./kompl.

203.311.98

1 gab.

SMÅSTAD mantu glab. moduļa augša, 60×55 cm

504.728.27

1 gab.

SMÅSTAD durvis, 30×120 cm, baltas, 2 gab./kompl.

904.341.88

1 gab.

HJÄLPA eņģe ar amortizatoru, 1 gab./kompl.

903.828.82

4 gab.

HJÄLPA stiepļu grozs, 60×55 cm, balts

403.311.83

1 gab.

HJÄLPA izvelkama sliede grozam, 55 cm, balts, 2 gab./kompl. 103.311.94

1 gab.

HJÄLPA drēbju stanga, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 gab.

HJÄLPA plaukts, 60×55 cm, balts

903.311.66

1 gab.

LÄTTHET pakaramais, 2 gab./kompl.

104.369.78

1 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.
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Gatavās kombinācijas
Izmērs: platums×dziļums×augstums.

Izmērs: 60×55×180 cm
Šī kombinācija ar baltām fasādēm: 107 € (793.892.72)
Piezīme! Šī kombinācija: pieejama arī šādā dziļumā: 40 cm (493.908.75)

Iepirkumu saraksts:
PLATSA rāmis, 60×55×180 cm, balts

503.309.51

1 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta, 4 gab./kompl.

203.311.98

1 gab.

SMÅSTAD durvis, 30×90 cm, baltas, 2 gab./kompl.

204.341.63

2 gab.

HJÄLPA eņģe ar amortizatoru, 1 gab./kompl.

903.828.82

8 gab.

HJÄLPA plaukts, 60×55 cm, balts

903.311.66

1 gab.

HJÄLPA drēbju stanga, 60×55 cm, balta

503.312.05

2 gab.

HJÄLPA drēbju stangas pakaramais, 2 gab./kompl.

904.461.48

1 gab.

LÄTTHET pakaramais, 2 gab./kompl.

104.369.78

1 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.

Izmērs: 60×55×180 cm
Šī kombinācija ar baltām fasādēm: 151 € (193.891.90)
Iepirkumu saraksts:
PLATSA rāmis, 60×55×180 cm, balts

503.309.51

1 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta, 4 gab./kompl.

203.311.98

1 gab.

SMÅSTAD durvis, 30×120 cm, baltas, 2 gab./kompl.

904.341.88

1 gab.

HJÄLPA eņģe ar amortizatoru, 1 gab./kompl.

903.828.82

4 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×15 cm, balta

004.340.98

2 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 15 cm

504.367.78

2 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×30 cm, balta

704.341.13

1 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 30 cm

404.367.74

1 gab.

HJÄLPA stiepļu grozs, 60×55 cm, balts

403.311.83

1 gab.

HJÄLPA izvelkama sliede grozam, 55 cm, balta, 2 gab./kompl. 103.311.94

1 gab.

HJÄLPA plaukts, 60×55 cm, balts

903.311.66

2 gab.

HJÄLPA drēbju stanga, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 gab.

HJÄLPA drēbju stangas pakaramais, 2 gab./kompl.

904.461.48

1 gab.

LÄTTHET pakaramais, 2 gab./kompl.

104.369.78

1 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.

Izmērs: 60×55×180 cm
Šī kombinācija ar baltām fasādēm: 143 € (393.899.76)
Iepirkumu saraksts:
PLATSA rāmis, 60×55×180 cm, balts

503.309.51

1 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta, 4 gab./kompl.

203.311.98

1 gab.

SMÅSTAD durvis, 30×90 cm, baltas, 2 gab./kompl.

204.341.63

1 gab.

HJÄLPA eņģe ar amortizatoru, 1 gab./kompl.

903.828.82

4 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×15 cm, balta

004.340.98

2 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 15 cm, balta

504.367.78

2 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×30 cm, balta

704.341.13

2 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 30 cm, balta

404.367.74

2 gab.

HJÄLPA plaukts, 60×55 cm, balts

903.311.66

1 gab.

HJÄLPA drēbju stanga, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 gab.

LÄTTHET pakaramais

104.369.78

1 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.
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Gatavās kombinācijas
Izmērs: platums×dziļums×augstums.

Izmērs: 210×79×180 cm
Šī kombinācija ar baltām fasādēm: 388 € (193.922.96)
Iepirkumu saraksts:
SMÅSTAD pārtinamais galds/rakstāmgalds, balts

404.626.21

1 gab.

PLATSA rāmis, 60×55×180 cm, balts

503.309.51

1 gab.

PLATSA rāmis, 60×55×120 cm, balts

503.309.46

1 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta, 4 gab./kompl.

203.311.98

2 gab.

SMÅSTAD mantu glab. moduļa augša, 60×55 cm

504.728.27

1 gab.

SMÅSTAD durvis, 30×90 cm, baltas, 2 gab./kompl.

204.341.63

2 gab.

HJÄLPA eņģe ar amortizatoru, 1 gab./kompl.

903.828.82

8 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×15 cm, balta

004.340.98

6 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 15 cm

504.367.78

6 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×30 cm, balta

704.341.13

3 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 30 cm

404.367.74

3 gab.

HJÄLPA plaukts, 60×55 cm, balts

903.311.66

1 gab.

HJÄLPA drēbju stanga, 60×55 cm, balta

503.312.05

2 gab.

HJÄLPA drēbju stangas pakaramais, 2 gab./kompl.

904.461.48

1 gab.

LÄTTHET pakaramais, 2 gab./kompl.

104.369.78

1 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.

Izmērs: 150×55×180 cm
Šī kombinācija ar baltām fasādēm: 214 € (693.913.03)
Iepirkumu saraksts:
SMÅSTAD sols, 90×50×48cm, balts

804.335.42

1 gab.

PLATSA rāmis, 60×55×180 cm, balts

503.309.51

1 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta, 4 gab./kompl.

203.311.98

1 gab.

SMÅSTAD durvis, 30×120 cm, baltas, 2 gab./kompl.

904.341.88

1 gab.

HJÄLPA eņģe ar amortizatoru, 1 gab./kompl.

903.828.82

4 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×15 cm, balta

004.340.98

2 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 15 cm

504.367.78

2 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×30 cm, balta

704.341.13

1 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 30 cm

404.367.74

1 gab.

SMÅSTAD kaste, 90×49×48 cm, balta

604.341.42

1 gab.

HJÄLPA stiepļu grozs, 60×55 cm, balts

403.311.83

1 gab.

HJÄLPA izvelkama sliede grozam, 55 cm, balta, 2 gab./kompl. 103.311.94

1 gab.

HJÄLPA plaukts, 60×55 cm, balts

903.311.66

2 gab.

HJÄLPA drēbju stanga, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 gab.

LÄTTHET pakaramais, 2 gab./kompl.

104.369.78

1 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.

Izmērs: 180×55×196 cm
Šī kombinācija ar baltām fasādēm: 450 € (593.924.16)
Iepirkumu saraksts:
SMÅSTAD izvelkams plaukts, 60×55×196 cm

504.369.62

1 gab.

PLATSA rāmis, 60×55×60 cm, balts

103.309.72

2 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta, 4 gab./kompl.

203.311.98

2 gab.

SMÅSTAD mantu glab. moduļa augša, 60×55 cm

504.728.27

2 gab.

SMÅSTAD plaukts, 60×30×60 cm

004.335.22

2 gab.

LÄTTHET montāžas sliede, 60 cm

003.863.75

2 gab.

SMÅSTAD durvis, 30×90 cm, baltas, 2 gab./kompl.

204.341.63

1 gab.

SMÅSTAD durvis, 30×60 cm, baltas, 2 gab./kompl.

904.342.30

2 gab.

HJÄLPA eņģe ar amortizatoru, 1 gab./kompl.

903.828.82

12 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×30 cm, balta

704.341.13

2 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 30 cm

404.367.74

2 gab.

KONSTRUERA plaukts, 60×30 cm, balts

804.367.86

2 gab.

HJÄLPA plaukts, 60×55 cm, balts

903.311.66

2 gab.

HJÄLPA drēbju stanga, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 gab.

HJÄLPA drēbju stangas pakaramais, 2 gab./kompl.

904.461.48

1 gab.

LÄTTHET pakaramais, 2 gab./kompl.

104.369.78

3 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.
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Gatavās kombinācijas
Izmērs: platums×dziļums×augstums.

Izmērs: 240×55×180 cm
Šī kombinācija ar baltām fasādēm: 398 € (693.909.97)
Iepirkumu saraksts:
PLATSA rāmis, 60×55×180 cm, balts

503.309.51

2 gab.

LÄTTHET regulējama kāja, balta, 4 gab./kompl.

203.311.98

2 gab.

SMÅSTAD plaukts, 60×30×60 cm

004.335.22

2 gab.

LÄTTHET montāžas sliede, 60 cm

003.863.75

2 gab.

SMÅSTAD durvis, 30×90 cm, baltas, 2 gab./kompl.

204.341.63

2 gab.

SMÅSTAD durvis, 30×60 cm, baltas, 2 gab./kompl.

904.342.30

2 gab.

HJÄLPA eņģe ar amortizatoru, 1 gab./kompl.

903.828.82

16 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×15 cm, balta

004.340.98

4 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 15 cm

504.367.78

4 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×30 cm, balta

704.341.13

4 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 30 cm

404.367.74

4 gab.

KONSTRUERA plaukts, 60×30 cm, balts

804.367.86

2 gab.

HJÄLPA plaukts, 60×55 cm, balts

903.311.66

2 gab.

HJÄLPA drēbju stanga, 60×55 cm, balta

503.312.05

2 gab.

LÄTTHET pakaramais, 2 gab./kompl.

104.369.78

2 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.
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SMÅSTAD pārtinamais galds /rakstāmgalds

1

2

3

Izmērs: 90×79×100 cm

1. Pirmajā posmā pārtinamais galds ir parocīga un droša vieta
sirsnīgiem tuvības brīžiem ar savu mazuli, to aprūpējot.

Šī kombinācija:

2. Kad mazais ir paaudzies, galda virsmu var nolaist zemāk,
iegūstot praktisku galdu rotaļām un zīmēšanai.
3. Skolas laiks pienāks ātrāk nekā vari iedomāties. kad tas notiks un skolēnam vajadzēs galdu, pie kura pildīt mājasdarbus,
galda virsmu atkal varēs pacelt. Pie galda būs ērti mācīties,
un zem galda būs gana vietas arī dažādām mantām.

193.921.59 143 €

SMÅSTAD pārtinamais galds/rakstāmgalds, balts

404.626.21

1 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×15 cm, balta

004.340.98

2 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 15 cm

504.367.78

2 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×30 cm, balta

704.341.13

1 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 30 cm

404.367.74

1 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.

SMÅSTAD pārtinamā galda papildu daļas
SKÖTSAM pārtinamā virsma, 53×80×2 cm. Pārtinamais
matracis ir ūdensizturīgs, un to ir ļoti viegli tīrīt ar mitru
lupatu. Vajadzības gadījumā var pievienot tīrīšanas
līdzekli. Tādā gadījumā pēc mazgāšanas matracis ir kārtīgi
jānoslauka ar tīru lupatu.
502.517.98

VÄDRA pārtinamā virsma.
48×74 cm

504.447.78

VÄDRA pārtinamās virsmas pārvalks, 48×74 cm.

4,99 €

Balts ar trusīša rakstu

NÖJSAM grozs, 2 gab. Kompakti grozi, kuros bērnam ērti
uzglabāt dažādas mantas. Kad netiek izmantots, var salocīt,
lai ietaupītu vietu. Drīkst mazgāt veļas mazgājamā mašīnā
40 °C.
Sarkans ar zilu

404.213.05

17,99 €

7,69 €

SKÖTSAM pārtinamās virsmas pārvalks, 83×55 cm.
Balts ar melleņu rakstu

802.261.37

5,19 €

NÖJSAM kaste, 25×37×22 cm. Kastei ir tīklota priekšpuse,
tāpēc tās saturs ir viegli pārskatāms. Kasti ir ļoti viegli izvilkt
aiz cilpiņas tās priekšpusē. Kad to neizmanto, var salocīt, lai
ietaupītu vietu.
Zila

904.213.22

6,99 €

Gaiši sarkana

904.213.17

6,99 €
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404.453.54

6,99 €

SMÅSTAD augstā gulta ar rakstāmgaldu un skapi

Turpmākajos attēlos ir parādīti dažādi SMÅSTAD augstās
gultas montāžas veidi, ko izvēlas atkarībā no telpas formas un
pēc vajadzības. Pieliec durvis, atvilktnes un citus atbilstošos
piederumus. Rakstāmgaldam ir pārdomāts vadu organizators,
lai vadi neradītu nekārtību. Neslīdošajām kāpnēm katra
pakāpiena malā ir vieta, kur likt rokas, un augšpusē ir divi
rokturi, lai būtu vieglāk iekāpt gultā un no tās izkāpt.

• Divstāvīgās un augstās gultas ir piemērotas bērniem, kas
sasnieguši vismaz 6 gadu vecumu.

Rakstāmgaldu novieto paralēli gultai, un skapja durvis
piestiprina ārpusē. Montējot SMÅSTAD augsto gultu šādi un
skapja durvis liekot ārpusē, zem gultas būs pietiekami daudz
vietas rakstāmgaldam.
Kopējais izmērs: 206×104×182 cm

Rakstāmgaldu novieto perpendikulāri gultai, un skapja
durvis piestiprina iekšpusē. Ja telpa ir šaura, rakstāmgaldu var
likt perpendikulāri gultai, bet skapi tā, lai durvis būtu iekšpusē.
Kopējais izmērs: 206×148×182 cm

Rakstāmgaldu novieto perpendikulāri gultai, un skapja
durvis piestiprina ārpusē. Ja telpa ir ļoti plaša, rakstāmgaldu
var likt perpendikulāri gultai, bet skapi tā, lai durvis būtu
ārpusē.
Kopējais izmērs: 206×148×182 cm

Kāpnes piestiprina gultas kreisajā pusē. SMÅSTAD augstā
gulta ir pielāgojama arī tādā ziņā, ka kāpnes, pa kurām iekāpj
gultā, var piestiprināt labajā vai kreisajā pusē. Izvēlies ērtāko
pusi.
Kopējais izmērs: 206×104×182 cm

• Griestu minimālais augstums: 240 cm.
• Ieteicams izmantot matraci, kas nav biezāks par 20 cm.
• Kāpnes var pielikt gultas labajā vai kreisajā pusē.
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SMÅSTAD kombinācija: augstā gulta ar rakstāmgaldu

Augstās gultas kombinācija ar rakstāmgaldu un
3 atvilktnēm.
Izmērs: 206×104×182 cm, guļvietas izmērs: 90×200 cm
Šī kombinācija: 370 € (093.920.94)
Iepirkumu saraksts:

Augstās gultas kombinācija ar rakstāmgaldu un
2 atvilktnēm.
Izmērs: 206×104×182 cm, guļvietas izmērs: 90×200 cm
Šī kombinācija: 366 € (693.913.55)
Iepirkumu saraksts:

SMÅSTAD augstās gultas rāmis ar rakstāmgaldu un mantu
glabātavu, 90×200 cm, balts
SMÅSTAD durvis, 30×120 cm, baltas, 2 gab./kompl.

504.540.36

1 gab.

904.341.88

1 gab.

SMÅSTAD augstās gultas rāmis ar rakstāmgaldu un mantu
glabātavu, 90×200 cm, balts
SMÅSTAD durvis, 30×120 cm, balts, 2 gab./kompl.

HJÄLPA eņģe ar amortizatoru, 1 gab./kompl.

903.828.82

4 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×15 cm, balta

004.340.98

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 15 cm

504.540.36

1 gab.

904.341.88

1 gab.

HJÄLPA eņģe ar amortizatoru, 1 gab./kompl.

903.828.82

4 gab.

3 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×15 cm, balta

004.340.98

1 gab.

504.367.78

3 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 15 cm

504.367.78

1 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×30 cm, balta

704.341.13

1 gab.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×30 cm, balta

704.341.13

2 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 30 cm

404.367.74

1 gab.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, 30 cm

404.367.74

2 gab.

HJÄLPA drēbju stanga, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 gab.

HJÄLPA drēbju stanga, 60×55 cm, balta

503.312.05

1 gab.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.

Piezīme! Rokturi neietilpst cenā.

SMÅSTAD augstās gultas ar rakstāmg. papildu daļas
FUBBLA rakstāmgalda LED lampa. Ideāls apgaismojums
rokdarbiem, zīmēšanai vai būvēšanai – lampu var pavērst
vajadzīgajā virzienā.
Balta

403.257.09

ÖRFJÄLL bērnu rakstāmgalda krēsls

26,99 €

FUBBLA rakstāmgalda LED lampa. Šīs lampas gaismu ir
viegli padarīt blāvāku. Tā ir ideāli piemērota lasīšanai vai
mājīga apgaismojuma radīšanai.
Balta

003.815.99

Balts, Vissle: zils ar zaļu

604.417.79

34,99 €

Balts, Vissle: tumši pelēks

104.417.86

34,99 €

Balts, Vissle: rozā

704.417.69

34,99 €

MALFORS putu materiāla matracis, 90×200 cm.
Vidēji stingrs, balts

22,99 €

402.722.87

69 €

MOSHULT putu materiāla matracis, 90×200 cm.
Stingrs, balts
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302.723.39

49 €

Visas daļas
Izmērs: platums×dziļums×augstums.

55 cm dziļi rāmji

40 cm dziļi rāmji

PLATSA rāmis, balts.

PLATSA rāmis, balts.

60×55×60 cm*

103.309.72

25 €

60×40×60 cm*

503.309.70

22 €

60×55×120 cm*

503.309.46

37 €

60×40×120 cm*

303.309.47

34 €

60×55×180 cm*

503.309.51

41 €

60×40×180 cm*

903.309.54

41 €

804.369.65

121 €

004.335.22

23 €

Izvelkami rāmji
30 cm dziļš sienas rāmis

SMÅSTAD izvelkams plaukts, balts.
80×55×108 cm*

SMÅSTAD plaukts, balts.
60×30×60 cm*

60×55×196 cm*

504.369.62

144 €

Citas preces
SMÅSTAD sols, balts. Papildināt ar SMÅSTAD kasti.
90×50×48 cm

804.335.42

30 €

SMÅSTAD augstā gulta ar rakstāmgaldu un skapi, balta.
Minimālais griestu augstums: 240 cm.
Matracis: 90×200 cm

504.540.36* 280 €

SMÅSTAD pārtinamais galds /rakstāmgalds, balts.
90×79×100 cm*

404.626.21

89 €

SMÅSTAD mantu glab. moduļa augša, balta.
60×40 cm

904.728.30

8€

60×55 cm

504.728.27

10 €

LÄTTHET montāžas sliede stiprināšanai pie sienas.
60 cm

* Šī mēbele ir jāpiestiprina pie sienas.
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003.863.75

7€

Visas daļas
Izmērs: platums×dziļums×augstums.

Durvis and atvilktnes priekšas

Rokturi

Visas SMÅSTAD durvis pārdod komplektā pa 2 gab. Rokturus
pārdod atsevišķi. Durvis jāpapildina ar HJÄLPA eņģēm ar
amortizatoru.

BEGRIPA rokturis, 13 cm, 2 gab./kompl.

SMÅSTAD durvis, 120 cm, 30×120 cm, 2 gab./kompl.
Baltas

904.341.88

23 €

Baltas ar rāmi

404.342.04

24 €

Gaiši rozā

204.342.00

23 €

Gaiši tirkīzzilā krāsā

104.341.92

23 €

Zaļas

204.341.96

23 €

Pelēkas

204.513.60

23 €

Bērzkoka

504.342.08

27 €

Balts

804.461.15

3€

Oranžs

704.461.25

3€

Tirkīzzilā krāsā

004.461.24

3€

Dzeltens

604.693.96

3€

JÄRNSPARV rokturis, 14,1 cm, 2 gab./kompl.
Melns

604.461.21

4€

LAPPMES rokturis, 11,2 cm, 2 gab./kompl.
Bērzkoka

404.461.22

5€

SMÅSTAD durvis, 90 cm, 30×90 cm, 2 gab./kompl.
Baltas

204.341.63

18 €

Baltas ar rāmi

904.341.74

19 €

Gaiši rozā

204.341.82

18 €

Gaiši tirkīzzilā krāsā

804.341.84

18 €

Zaļas

304.341.67

18 €

Pelēkas

304.513.69

18 €

Bērzkoka

604.341.75

18 €

Korķkoka

904.460.68

35 €

PLOCKAR rokturis, 4,9 cm, 2 gab./kompl.
Koka

204.461.23

3€

903.828.82

2€

Eņģes un kājas

SMÅSTAD durvis, 60 cm, 30×60 cm, 2 gab./kompl.
Baltas

904.342.30

13 €

HJÄLPA eņģe ar amortizatoru.

Baltas ar rāmi

204.342.38

13 €

1 gab./kompl.

Gaiši rozā

604.342.36

13 €

Gaiši tirkīzzilā krāsā

504.342.32

13 €

Zaļas

104.342.34

13 €

Pelēkas

104.513.65

13 €

Bērzkoka

804.342.40

13 €

LÄTTHET regulējama kāja, balta, 4 gab./kompl. Uz
nelīdzenas grīdas ir jānodrošina tas, lai skapis stāvētu taisni.
Balta

704.341.13

8€

Baltaa ar rāmi

804.341.17

8€

Gaiši rozā

004.341.16

8€

Gaiši tirkīzzilā krāsā

504.341.14

8€

Zaļa

204.341.15

8€

Pelēka

804.513.76

8€

Bērzkoka

604.341.18

8€

11 cm

004.340.98

5€

Gaiši rozā

204.340.97

5€

Gaiši tirkīzzilā krāsā

404.340.96

5€

Zaļa

804.340.99

5€

Pelēka

504.513.73

5€

Bērzkoka

404.341.00

5€

503.955.94

10 €

LÄTTHET kāja, balta ar koka detaļām, 4 gab./kompl.
11 cm

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×15 cm. Papildināt ar
KONSTRUERA atvilktni bez priekšas.
Balta

3€

LÄTTHET kāja, balta ar metāla detaļām, 4 gab./kompl.

SMÅSTAD atvilktnes priekša, 60×30 cm. Papildināt ar
KONSTRUERA atvilktni bez priekšas.
Balta

203.311.98
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103.955.91

13 €

Visas daļas
Izmērs: platums×dziļums×augstums.

Iekšējās daļas

Piederumi

KONSTRUERA plaukts, balts.

HÄNGIG spogulis, apaļš, balts.
804.367.86

5€

26 cm

60×55 cm

903.311.66

7€

LÄTTHET pakaramais, balts.

60×40 cm

003.311.61

6€

2 gab./kompl.

60×30 cm

704.461.54

4,99 €

104.369.78

2€

HJÄLPA plaukts, balts.

KONSTRUERA atvilktne bez priekšas, balta. Papildināt ar
SMÅSTAD atvilktnes priekšu.
60×55×15 cm

504.367.78

7€

60×55×30 cm

404.367.74

10 €

LÄTTHET pakaramais rāmim, balts.
55 cm dziļam rāmim

103.316.55

6€

40 cm dziļam rāmim

403.316.54

5€

SMÅSTAD kaste, 90×49×48 cm. Der SMÅSTAD solam.
Ritenīši ietilpst komplektā.
Balta

604.341.42

35 €

Gaiši rozā

704.341.51

35 €

Gaiši tirkīzzilā krāsā

904.341.45

35 €

Zaļa

304.341.48

35 €

Pelēka

804.513.57

35 €

Bērzkoka

404.341.57

35 €

HJÄLPA drēbju stangas pakaramais, balts.
2 gab./kompl.

904.461.48

2€

HJÄLPA daudzfunkcionāls pakaramais, balts.
22,5×6 cm

003.317.12

4€

HJÄLPA stiepļu grozs, balts. Papildināt ar HJÄLPA izvelkamo
sliedi stiepļu grozam.
60×55×15 cm

403.311.83

7€

60×40×15 cm

903.311.85

6€

HÄNGIG etiķetes kabatiņa, 5 gab./kompl. Komplektā
ietilpst 10 etiķetes ar dažādiem attēliem.
6×2×6 cm

KONSTRUERA stiepļu grozs, balts. Der SMÅSTAD
izvelkamajam grīdas skapītim un pārtinamajam galdam/
rakstāmgaldam. Papildināt ar HJÄLPA izvelkamo sliedi
groziem, 55 cm.
25×52×13 cm

204.513.79

5€

HJÄLPA izvelkama sliede grozam, balta, 2 gab./kompl.
55 cm

103.311.94

4€

40 cm

303.311.93

4€

60×55 cm

503.312.05

3€

60×40 cm

604.501.27

6€

HJÄLPA drēbju stanga, balta.
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004.513.23

2€

Mantu organizatori
Izmērs: platums×dziļums×augstums.

Papildini jauno mēbeļu kombināciju ar atbilstošām kastēm un
mantu organizatoriem, kas pieejami visdažādākajos veidos.
Tie noderēs, lai pārdomāti sakārtotu visas bērnu mantas, un arī
tavējās.

JÄTTELIK maiss, A43 cm, Ø 42 cm.

BÄNKKAMRAT sola paliktnis, 90×50×3 cm. Der SMÅSTAD
solam – ērtākai sēdēšanai.
Punktots raksts

804.618.89

11,99 €

Tirkīzzilā krāsā

004.811.98

11,99 €

Ar dinozauru

BAGIS bērnu mēteļa pakaramais, 8 gab./kompl.
Daudzkrāsains

004.665.98

704.642.04

7,99 €

BYGGLEK LEGO® kaste ar vāku, 3 gab.
1,79 €

Balta

703.721.86

9,99 €

BYGGLEK LEGO® kaste ar vāku, balta.

HÄNGA bērnu mēteļa pakaramais, 5 gab./kompl.
601.787.69

3,49 €

26×18×12 cm

503.721.87

12,99 €

35×26×12 cm

103.542.08

14,99 €

700.914.12

2€

GLIS kaste ar vāku, 17×10 cm, 3 gab./kompl. Der SMÅSTAD
izvelkamā plaukta augšējā kastē.

Balta

800.892.39

2€

Caurspīdīga

404.661.48

2,49 €

Dzeltena

503.080.02

2€

Dzeltena, zila

904.661.55

2,49 €

Zaļa

404.662.85

2€

Balta

956.851.00

3€

Rozā

504.662.75

3€

002.831.03

3,49 €

Oranža

304.662.81

3€

200.892.42

4€

Smilškrāsā

TROFAST kaste.
20×30×10 cm
Balta
42×30×10 cm

GLIS kaste ar vāku, 34×21 cm.

42×30×23 cm

Caurspīdīga

42×30×36 cm
Balta

RASSLA kaste ar nodalījumiem, balta, 2 gab./kompl.
Der KONSTRUERA atvilktnei, 30 cm
25×41×16 cm

404.180.82

6,99 €

804.213.27

6,99 €

Der KONSTRUERA atvilktnei, 15 cm
25×41×9 cm

UPPRYMD kaste, 18×27×17 cm, 3 gab./kompl. Lieliski der
SMÅSTAD plauktam.
Melna, dzeltena un tirkīzzila

504.622.58

RASSLA kaste ar 5 nodalījumiem, balta

7,99 €

25×40×98 cm

504.213.38

6,99 €

UPPRYMD kaste, 25×44×17 cm.
Dzeltena

304.622.59

3,99 €

804.622.66

4,99 €

UPPRYMD kaste, 25×44×25 cm.
Tirkīzzila

STUK kaste ar nodalījumiem, balta.
20×34×10 cm

604.744.25

1,99 €

34×51×10 cm

904.744.38

3,99 €

34×51×18 cm

904.744.43

4,99 €

UPPRYMD kaste, 38×42×33 cm. Lieliski der SMÅSTAD
atvilktnei.
Melnbalts raksts

104.622.98

7,99 €
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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.

