CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

DELAKTIG

Sēdmēbeļu kolekcija

DIZAINS

Toms Diksons (Tom Dixon)

DAĻAS

Atpūtas krēsls
divvietīgs modulis
trīsvietīgs modulis
Atzveltne ar polsterējumu
Roku balsts ar polsterējumu
Sānu galdiņš
Grīdas lampa

Noņemams pārvalks

Dažādi pārvalki

Mazgājams pārvalks

Uzzini vairāk garantiju brošūrā.

DELAKTIG sēdmēbeles radikāli maina priekšstatus par mēbeļu
funkcionalitāti. IKEA šo dīvānu kolekciju radīja kopā ar dizaineri Tomu Diksonu, iedvesmu smeļoties lidmašīnu dizainā
un materiālos. Alumīnija rāmji nodrošina lielāku stabilitāti un
sver mazāk par koku, turklāt 50% no izmantotā materiāla ir
pārstrādāts – risinājums ir patiesi inovatīvs.
Vispirms vērts rūpīgi apsvērt, kura no daudzveidīgajām
kombinācijām vislabāk iederēsies tavā mājoklī. Taču var būt
arī tā, ka alksti pārmaiņu un tādēļ izlem atbrīvoties no vecajām
mēbelēm. DELAKTIG kolekcija ir izmantojama dažādos veidos.
Toms Diksons saka: “Nesteidzies izmest DELAKTIG mēbeles, kad
tās apnikušas, ļauj tām pārtapt par kaut ko jaunu. Vai arī saglabā
tās saviem bērniem – noderēs, pārvācoties no vecāku ligzdas uz
savu mājokli.”

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

MONTĀŽA

+
1× divvietīgs modulis

+
1× roku balsts ar
polsterējumu

+
2 × atzveltne ar
polsterējumu

Vispirms izvēlies sēdmoduli – atpūtas krēslu, divvietīgu vai
trīsvietīgu dīvānu. Pēc tam papildini to ar muguras balstu
un roku balstiem, sānu galdiņiem un lampām, lai iegūtu
tieši tādu mēbeli, kāda vislabāk atbilst tavām vajadzībām
un interjeram. Ja vēlies padarīt mēbeli individuālāku,
izvēlies katrai daļai atšķirīgu pārvalku.
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=
1× sānu galdiņš

KOMBINĀCIJAS
Šīs kombinācijas ir iespējamo risinājumu piemēri.

DELAKTIG atpūtas krēsla
kopējā cena ar pārvalku
HILLARED: antracīta krāsā

992.537.29

449 €

HILLARED: tumši zils

992.537.34

449 €

TALLMYRA: balts/melns

892.537.39

449 €

Šajā kombinācijā iekļautās daļas

Izmērs: 94×84×79 cm

DELAKTIG atpūtas krēsla modulis

1 gab.

DELAKTIG atzveltne ar polsterējumu

1 gab.

DELAKTIG roku balsts ar polsterējumu

2 gab.

DELAKTIG atpūtas krēsla ar sānu galdiņu/lampu
kopējā cena ar pārvalku

t

HILLARED: antracīta krāsā

892.537.44

471 €

HILLARED: tumši zils

992.537.53

471 €

TALLMYRA: balts/melns

092.537.62

471 €

Šajā kombinācijā iekļautās daļas

Pārdomājot sēdmēbeles uzbūvi, mēs radījām šo moderno
atzveltnes krēslu ar jebkurā pusē piestiprināmu sānu
galdiņu. Lampu var pieskrūvēt pie rāmja vai komplektā
iekļautās lampas pamatnes.
Izmērs: 114×84×79 cm

DELAKTIG atpūtas krēsla modulis

1 gab.

DELAKTIG atzveltne ar polsterējumu

1 gab.

DELAKTIG sānu galdiņš

1 gab.

DELAKTIG grīdas lampa

1 gab.

DELAKTIG divvietīgā dīvāna
kopējā cena ar pārvalku

Moderns un pārveidojams mājoklis nebūt nenozīmē, ka
jāatsakās no tradicionālā dīvāna. Izvēlies vienu no 3
krāsām un pēc izvēles piestiprini atzveltnes, lai dīvānu
varētu izmantot no abām pusēm.
Izmērs: 149×84×79 cm

HILLARED antracīta krāsā

192.537.71

609 €

HILLARED tumši zils

892.537.77

609 €

TALLMYRA balts/melns

892.577.42

609 €

Šajā kombinācijā iekļautās daļas
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DELAKTIG divvietīgs modulis

1 gab.

DELAKTIG atzveltne ar polsterējumu

2 gab.

DELAKTIG roku balsts ar polsterējumu

2 gab.

KOMBINĀCIJAS

DELAKTIG divvietīgā dīvāna ar sānu galdiņu kopējā
cena ar pārvalku
HILLARED: antracīta krāsā

792.596.71

605 €

HILLARED: tumši zils

692.596.76

605 €

TALLMYRA: balts/melns

692.596.81

605 €

Šajā kombinācijā iekļautās daļas

Šī kombinācija apvieno visu nepieciešamo: komfortablu un
kompaktu divvietīgo dīvānu ar sānu galdiņu, uz kura ērti
uzlikt tējas krūzi, grāmatu un lasāmās brilles. Nevainojams
risinājums mazai telpai.
Izmērs: 169×84×79 cm

DELAKTIG divvietīgs modulis

1 gab.

DELAKTIG atzveltne ar polsterējumu

2 gab.

DELAKTIG roku balsts ar polsterējumu

1 gab.

DELAKTIG sānu galdiņš

1 gab.

DELAKTIG trīsvietīgā dīvāna
kopējā cena ar pārvalku
HILLARED: antracīta krāsā

592.596.86

739 €

HILLARED: tumši zils

592.596.91

739 €

TALLMYRA: balts/melns

492.596.96

739 €

Šajā kombinācijā iekļautās daļas

Izmērs: 204×84×79 cm

DELAKTIG trīsvietīgs modulis

1 gab.

DELAKTIG atzveltne ar polsterējumu

3 gab.

DELAKTIG roku balsts ar polsterējumu

2 gab.

DELAKTIG trīsvietīgā dīvāna ar sānu galdiņu/lampu
kopējā cena ar pārvalku

Ja meklē ērtu un praktisku dīvānu, šis ir tieši tas, kas
vajadzīgs! Atzveltnes var pieskrūvēt abās rāmja pusēs,
tādēļ dīvāns izmantojams no abām pusēm. Pēc izvēles
pievieno sānu galdiņu un roku balstu vai pārvieto lampu no
kompektā iekļautās lampas pamatnes uz dīvāna rāmi.
Izmērs: 224×84×79 cm

HILLARED: antracīta krāsā

092.597.59

814 €

HILLARED: tumši zils

192.597.68

814 €

TALLMYRA: balts/melns

292.597.77

814 €

Šajā kombinācijā iekļautās daļas
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DELAKTIG trīsvietīgs modulis

1 gab.

DELAKTIG atzveltne ar polsterējumu

3 gab.

DELAKTIG roku balsts ar polsterējumu

1 gab.

DELAKTIG sānu galdiņš

1 gab.

DELAKTIG grīdas lampa

1 gab.

KOMBINĀCIJAS

DELAKTIG atpūtas krēsla ar roku balstu
kopējā cena ar pārvalku
HILLARED: antracīta krāsā

892.599.15

499 €

HILLARED: tumši zils

292.599.23

499 €

TALLMYRA :balts/melns

092.599.38

499 €

Šajā kombinācijā iekļautās daļas

Atpūtas krēsls ir neaizvietojama mēbele laiskai
pēcpusdienas snaudai vai omulīgam kinovakaram. Roku
balstu pēc izvēles var pieskrūvēt gan labajā, gan kreisajā
pusē.
Izmērs: 149×84×79 cm

DELAKTIG divvietīgs modulis

1 gab.

DELAKTIG atzveltne ar polsterējumu

1 gab.

DELAKTIG roku balsts ar polsterējumu

1 gab.

DELAKTIG atpūtas krēsla ar sānu galdiņu un lampu
kopējā cena ar pārvalku

Šim atpūtas krēslam ir pēc izvēles labajā vai kreisajā
pusē pieskrūvējams sānu galdiņš un lampa, kuru var
novietot tieši tur, kur nepieciešams apgaismojums. Izvēlies
lampu stiprināt pie rāmja vai komplektā iekļautās lampas
pamatnes. Atliek tikai atlaisties un baudīt atpūtu!
Izmērs: 149×104×79 cm

HILLARED antracīta krāsā

992.598.68

574 €

HILLARED tumši zils

992.598.92

574 €

TALLMYRA balts/melns

892.599.01

574 €

Šajā kombinācijā iekļautās daļas
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DELAKTIG divvietīgs modulis

1 gab.

DELAKTIG atzveltne ar polsterējumu

1 gab.

DELAKTIG sānu galdiņš

1 gab.

DELAKTIG grīdas lampa

1 gab.

VISAS DAĻAS UN CENAS
Izmērs: platums×dziļums×augstums (ar kājām). Kāju augstums: 20 cm, sēdekļa augstums: 42 cm.

PLATFORMAS

PĀRVALKI

DELAKTIG atpūtas krēsla modulis
HILLARED: antracīta krāsā

292.623.55 286 €

DELAKTIG pārvalks atzveltnes krēsla spilvenam

HILLARED: tumši zils

792.623.48 286 €

HILLARED antracīta krāsā

603.858.96 25 €

TALLMYRA: balts/melns

992.623.52 286 €

HILLARED tumši zils

703.948.19 25 €

TALLMYRA balts/melns

503.948.20 25 €

DELAKTIG divvietīgs modulis
HILLARED: antracīta krāsā

092.654.06 389 €

HILLARED: tumši zils

492.654.09 389 €

DELAKTIG pārvalks divvietīgā dīvāna sēdekļa
spilvenam

TALLMYRA: balts/melns

892.654.12 389 €

HILLARED antracīta krāsā

503.858.92 39 €

HILLARED tumši zils

903.947.95 39 €

TALLMYRA balts/melns

703.947.96 39 €

DELAKTIG trīsvietīgs modulis
HILLARED antracīta krāsā

492.662.01 462 €

HILLARED tumši zils

592.662.05 462 €

TALLMYRA balts/melns

792.662.09 462 €

DELAKTIG pārvalks trīsvietīgā dīvāna sēdekļa
spilvenam

ROKU BALSTI UN ATZVELTNES AR

HILLARED antracīta krāsā

003.948.08 40 €

HILLARED tumši zils

803.948.09 40 €

TALLMYRA balts/melns

803.859.04 40 €

DELAKTIG atzveltnes/spilvena pārvalks

POLSTERĒJUMU

DELAKTIG roku balsts ar polsterējumu

HILLARED antracīta krāsā

803.859.04 40 €

HILLARED tumši zils

503.948.39 13 €

TALLMYRA balts/melns

003.948.08 40 €

HILLARED antracīta krāsā

092.599.62 53 €

HILLARED tumši zils

892.599.58 53 €

DELAKTIG atzveltnes/spilvena pārvalks

TALLMYRA balts/melns

792.599.54 53 €

HILLARED antracīta krāsā

803.896.19 13 €

HILLARED tumši zils

603.948.29 13 €

TALLMYRA balts/melns

403.948.30 13 €

DELAKTIG atzveltne ar polsterējumu
HILLARED antracīta krāsā

892.599.39 57 €

HILLARED tumši zils

092.599.43 57 €

TALLMYRA balts/melns

192.599.47 57 €

PAPILDU PRECES
DELAKTIG sānu galdiņš dīvāna rāmim, 47×22 cm.
Melns

003.860.97 49 €

DELAKTIG LED grīdas lampa
Melna

003.965.86 79 €

6

NODERĪGA INFORMĀCIJA
Pārbaudīti audumi
IKEA dīvānu un atpūtas krēslu pārvalku audums ir ļoti kvalitatīvs – tas ir izturējis visstingrākās pārbaudes. Auduma
nodilumizturību pārbauda ar ierīci, auduma virsmas spēcīgi
berzējot vienu pret otru. Audumam, kas paredzēts mājās
lietojamām mēbelēm, jāspēj izturēt vismaz 15 000 pārbaudes ciklu, bet īpaši izturīgam audumam – 30 000. Audumi
mēdz izbalēt, tāpēc mēs pārbaudām arī krāsu noturību
saules gaismā.

Izturība
Ar stingrajām pārbaudēm vien nepietiek, jo auduma izturību ietekmē arī materiāls, ražošanas veids un mēbeles
lietojums. Nodilumizturīgāki ir biezi audumi, kas izgatavoti
no cieši saaustiem pavedieniem. Audumi, kuros izmantoti
gan dabiskie, gan sintētiskie materiāli, ir izturīgāki par dabiskajiem audumiem. No krāsotiem kokvilnas pavedieniem
izgatavotie ir izturīgāki par audumiem ar apdruku. Netīrs
pārvalks nolietojas ātrāk par tīru. Auduma kalpošanas laiku
ietekmē arī lietošana.

Mazgāšanas norādījumi
Drīkst mazgāt veļas
mazgājamajā mašīnā 40°C

HILLARED: dažādu šķiedru krāsots audums
TALLMYRA: mīksta šenila kvalitātes, maigas tekstūras audums divos toņos ar nelielu spīdumu
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Drīkst mazgāt veļas
mazgājamajā mašīnā 40°C

Nodilum
-izturība
(cikli)

Gaism
izturība
(0-6)

30 000

5

30 000
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