
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.

Tieši tā, kā tev patīk, un tik ilgi, cik vēlies
Ar EKTORP sēdmēbelēm var iekārtot atpūtas stūrīti vai pat visu 
dzīvojamo istabu. Pārvalku izvēle ir ļoti plaša, tāpēc ar tiem var 
izveidot unikālu interjeru. Ražošanas procesā esam padomājuši 
pat par mazākajiem sīkumiem, lai EKTORP mēbeles piestāvētu 
ikvienās mājās un kalpotu pēc iespējas ilgāk. Maināmos pārvalkus 
var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā. 

Ērtākai ikdienai
EKTORP mīkstie spilveni pielāgojas ķermeņa formai, stingri balsta 
muguru un ir nodilumizturīgi, tāpēc piemēroti lietošanai ikdienā. 
Vienkārša un atjautīga nianse – atzveltnes spilvenus var lietot 
uz abām pusēm, lai tie nolietotos vienmērīgāk un kalpotu ilgāk. 
EKTORP pārvalki izgatavoti no izturīga auduma, un tiem ir stipras 
šuves, lai tie būtu piemēroti lielai ikdienas slodzei daudzu gadu 
garumā.

MODEĻI
Atpūtas krēsls
Divvietīgs dīvāns 
Trīsvietīgs dīvāns
Divvietīgs dīvāns ar zvilni
Četrvietīgs stūra dīvāns (2+2)
Kāju soliņš

Maināms pārvalks

Dažādi pārvalki

Mazgājams pārvalks

Mazgājams pārvalks

Drīkst ķīmiski tīrīt

Vairāk var uzzināt garantiju 
brošūrā.

Sēdmēbeles

EKTORP
CEĻVEDIS PIRCĒJIEM
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EKTORP dīvāna zvilni var pielikt jebkurā pusē, tāpēc dīvā-
nam atradīsies vieta gandrīz ikvienā mājoklī, neatkarīgi no 
istabas formas. Mainot telpas iekārtojumu, dīvānu ir viegli 
pārvietot. Ērta sēdvieta un arī vieta, kur apgulties. 

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Pārbaudīti audumi
IKEA dīvānu un atpūtas krēslu pārvalku audums ir ļoti kva-
litatīvs – 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 pārbau-
des 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 iz-
turību 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 da-
biskajiem 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 instrukcijas
Nodilumizturība 
(cikli)

Gaism‑ 
izturība 
(0–6)

LOFALLET: 55 % kokvilna, 45 % poliesters
Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C

25 000 5

NORDVALLA: 100 % poliesters
Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C

50 000 5

SKAFTARP: 100 % kokvilna
Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C

20 000 5

VIDESLUND: 100 % kokvilna
Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C

25 000 5

VITTARYD: 65 % poliesters, 35 % kokvilna
Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C

45 000 5
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MODEĻI UN CENAS

 

Atpūtas krēsls Divvietīgs dīvāns Trīsvietīgs 
dīvāns

Divvietīgs dīvāns 
ar zvilni

Kāju soliņš

Platums×dziļums×augstums 
(cm)

105×90×88 179×88×88 218×88×88 252×163×88 82×62×44

Ar pārvalku

LOFALLET: smilškrāsā 129 € 229 € 299 € 399 € 59 €

NORDVALLA: gaiši/tumši 
pelēks

179 € 279 € 399 € 499 € 79 €

NORDVALLA: tumšā 
smilškrāsā

179 € 279 € 399 € 499 € 79 €

SKAFTARP: dzeltens 179 € 279 € 399 € 499 € 79 €

LINGBO: daudzkrāsains 179 € 279 € 399 € 499 € 79 €

VITTARYD: balts 149 € 259 € 349 € 449 € 69 €

Papildu pārvalks   

LOFALLET: smilškrāsā   29 €   49 € 149 €   99 €   25 €

NORDVALLA: tumši pelēks   79 €   99 € 149 € 199 €   45 €

NORDVALLA: tumšā 
smilškrāsā

  79 €   99 € 149 € 199 €   45 €

SKAFTARP: dzeltens   79 €   99 € 149 € 199 €   45 €

LINGBO: daudzkrāsains   79 €   99 € 149 € 199 €   45 €

VITTARYD: balts  49 €  79 € 99 € 149 €   35 €



Pakalpojumi
IKEA produkti ir izstrādāti tā, lai preces varētu sameklēt, 
piegādāt un salikt tu pats. Ja tomēr nepieciešama palīdzība, 
izmantojiet mūsu pakalpojumus.

Piegāde
Lielākā daļa no mūsu precēm ir iepakotas tā, lai tu vari aiznest tās 
pats. Ja vēlies, aizvedīsim tavus pirkumus līdz mājām vai darba 
vietai. Šis ir maksas pakalpojums, tādēļ papildus informāciju jautā 
IKEA darbiniekam.
 

Montāža
Visiem nav jābūt mēbeļu montāžas speciālistiem, tāpēc mēbeļu 
salikšanu vari uzticēt mums.
Montāžas cenai tiek pieskaitīta maksa par meistara izsaukumu un 
sadzīves tehnikas uzstādīšanu. 

Finanšu pakalpojumi
Par pirkumu vari maksāt pa daļām, izvēloties sev 
piemērotāko atmaksas termiņu. Preču iegādi uz nomaksu nodrošina 
SIA “AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu var iegādāties preces vērtībā no 
70 € līdz 5000 €.

Uzzini vairāk IKEA.lv.



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. 
Preču piegāde ir maksas pakalpojums. Par to vairāk uzzināsi no 
veikala darbiniekiem.
 

Montāža
Visiem nav jābūt mēbeļu montāžas speciālistiem, tāpēc mēbeļu 
salikšanu vari uzticēt mums. Montāžas cenai tiek pieskaitīta maksa 
par meistara izsaukumu. 

Finanšu pakalpojumi
Par pirkumu vari maksāt pa daļām, izvēloties sev 
piemērotāko atmaksas termiņu. Preču iegādi uz nomaksu 
nodrošina SIA “AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu var iegādāties preces 
vērtībā no 70 € līdz 5000 €.

Uzzini vairāk IKEA.lv.


