
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.

Tavā rīcībā jebkurā diennakts laikā
Izturīgs un gaumīgs dīvāns dienā, ērta un plata gulta naktī. FRIHETEN 
kolekcijas dīvāni noder jebkurā diennakts laikā. Izvelkot vai saliekot, 
tos viegli pārveidot no dīvāna par gultu un otrādi. Gultasveļu un citus 
gultas piederumus ērti glabāt praktiskajā mantu glabātuvē zem dīvāna 
sēžamās daļas. Viegli un ērti!

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

MODEĻI
Trīsvietīgs dīvāns un stūra 
dīvāns

Oriģinālais pārvalks

Dažādi pārvalki

Pieejams noliktavā

FRIHETEN
Dīvāni
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IZVILKŠANA UN SALIKŠANA

FRIHETEN dīvānu viegli pārveido par ērtu gultu. Vispirms 
noņem polsterētos muguras balstus. Pēc tam paceļ un 
pavelk sēžamo daļu un apakšējo rāmi uz priekšu.       

Zem sēžamās daļas atveras mantu glabātuve. Dīvāna 
atzveltnes daļu noloka uz leju un pārklājot ar to mantu 
glabātuvi. Gulta gatava!

FRIHETEN stūra dīvānu viegli pārvērst platā un ērtā gultā – 
apakšējo rāmi pavelk uz priekšu un izvelk matrača daļu. 

Sēžamajā daļā iebūvēta mantu glabātuve gultasveļai vai 
dīvāna spilveniem.
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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
TAr 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.

VISAS DAĻAS

Trīsvietīgs dīvāns

Platums×dziļums×augstums (cm) 230×91×79 

Gultas izmērs (cm) 140×200

Komplekts ar matraci un pārvalku
BOMSTAD melns 329 €
SKIFTEBO smilškrāsā 329 €
SKIFTEBO brūns 329 €
SKIFTEBO tumši pelēks 329 €
SKIFTEBO tumši oranžs 329 €

BOMSTAD: mākslīgā āda. Kokvilnas un poliestera pārvalks ar poliuretāna pārklājumu.

Mākslīgā āda
Šīm mēbelēm izmantots audums ar speciālu pārklājumu, 
kas izskatās kā dabiskā āda. Izturīgs un ļoti viegli kopjams 
materiāls, ko var tīrīt ar putekļsūcēju un mīkstu birsti vai 
mitru drānu.

Dažādu krāsu audumiem ir speciāls aizsargslānis, 
lai tos būtu vieglāk kopt. Dīvānu un atpūtas krēslu 
nodilumizturība, elastība un gaismizturība ir stingri 
pārbaudīta, lai tie kalpotu gadiem ilgi.

Nodilumizturība 
(cikli)

Gaism‑
izturība
(0‑6)

SKIFTEBO: smilškrāsā. Oriģinālais pārvalks: 100 % poliesters 35 000 5

SKIFTEBO: brūns. Oriģinālais pārvalks: 100 % poliesters 35 000 5

SKIFTEBO: tumši pelēks. Oriģinālais pārvalks: 100 % poliesters 35 000 5

SKIFTEBO: tumši oranžs. Oriģinālais pārvalks: 100 % poliesters 35 000 5



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.


