
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.

Radi savu mīļāko dīvānu
VIMLE kolekcijas moduļus var brīvi kombinēt, lai radītu tavām 
mājām ideāli piemērotu, skaistu dīvānu, kas liks smaidīt gadiem 
ilgi – sākot ar klasisku divvietīgu dīvānu un beidzot ar plašu “U“ 
formas dīvānu ar atvērtu galu. Zvilnī un kāju soliņā ir praktiski 
nodalījumi tādām mantām kā segas un žurnāli. Kad būsi izvēlējies 
dīvāna formu, izvēlies īsto pārvalku – tie visi ir izturīgi un viegli 
kopjami.

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

DIZAINS
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Johansson)

DAĻAS
Roku balsts
Modulis ar 1 sēdvietu
Modulis ar 2 sēdvietām
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Stūra modulis
Zvilņa modulis
Kāju soliņš ar nodalījumu mantu 
glabāšanai

Noņemams pārvalks
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Mazgājams pārvalks

Mākslīgā āda

Mantu glabāšanas nodalījums 
zvilnī un kāju soliņā

Uzzini vairāk garantijas brošūrā.
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KOMBINĀCIJAS

Šeit atradīsi dažas kombinācijas iedvesmai, bet atceries – 
tava VIMLE dīvāna dizains ir tavās rokās. Izvēlies, cik vietu 
tajā būs, kāda būs tā forma, kādas funkcijas tam būs un, 
protams, kāds tam būs pārvalks. Iesakām izmantot mūsu 

praktisko plānotāju, ar kuru varēsi izpētīt visas iespējas un 
kombinācijas. Plānotāju atradīsi veikalā un tīmekļa vietnē 
www.IKEA.lv.

VIMLE trīsvietīgs dīvāns ar atvērtu galu
Izmērs: 227×98×80 cm. 
Mantu glabāšanas nodalījums kāju soliņā/atvērtajā galā.

Cena ar pārvalku: 
ORRSTA: zili melns 492.113.55 459 €
ORRSTA: zeltaini dzeltens 492.113.60 459 €
GUNNARED: smilškrāsā 292.113.37 519 €
GUNNARED: tumši zaļš 092.113.43 519 €
GUNNARED: pelēks 792.113.49 519 €
FARSTA: melns 792.113.25 559 €
FARSTA: tumši brūns 792.113.30 559 €

VIMLE trīsvietīgs dīvāns
Izmērs: 241×98×80 cm.

Cena ar pārvalku:
ORRSTA: zili melns 592.069.14 499 €
ORRSTA: zeltaini dzeltens 492.069.19 499 €
GUNNARED: smilškrāsā 492.068.96 549 €
GUNNARED: tumši zaļš 092.069.02 549 €
GUNNARED: pelēks 792.069.08 549 €
FARSTA: melns 092.068.84 599 €
FARSTA: tumši brūns 992.068.89 599 €

VIMLE trīsvietīgs stūra dīvāns ar atvērtu galu
Izmērs: 179/237×98×80 cm.
Mantu glabāšanas nodalījums kāju soliņā/atvērtajā galā.

Cena ar pārvalku: 
ORRSTA: zili melns 192.115.64 769 €
ORRSTA: zeltaini dzeltens 092.115.69 769 €
GUNNARED: smilškrāsā 892.115.46 839 €
GUNNARED: tumši zaļš 692.115.52 839 €
GUNNARED: pelēks 392.115.58 839 €
FARSTA: melns 492.115.34 769 €
FARSTA: tumši brūns 392.115.39 769 €

VIMLE trīsvietīgs dīvāns ar zvilni
Izmērs: 252×164×80 cm. 
Mantu glabāšanas nodalījums zvilnī.

Cena ar pārvalku: 
ORRSTA: zili melns 892.070.16 609 €
ORRSTA: zeltaini dzeltens 892.070.21 609 €
GUNNARED: smilškrāsā 892.069.98 679 €
GUNNARED: tumši zaļš 492.070.04 679 €
GUNNARED: pelēks 192.070.10 679 €
FARSTA: melns 392.069.86 719 €
FARSTA: tumši brūns 392.069.91 719 €
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KOMBINĀCIJAS

VISAS DAĻAS

VIMLE vienvietīgs modulis, 71×98×80 cm

ORRSTA: zili melns 892.201.31 179 €
ORRSTA: zeltaini dzeltens 792.201.36 179 €
GUNNARED: smilškrāsā 792.201.03 189 €
GUNNARED: tumši zaļš 492.201.09 189 €
GUNNARED: pelēks 192.201.15 189 €
FARSTA: melns 803.533.90 139 €
FARSTA: tumši brūns 803.534.13 139 €

VIMLE divvietīgs modulis, 141×98×80 cm

ORRSTA: zili melns 692.195.05 269 €
ORRSTA: zeltaini dzeltens 692.195.10 269 €
GUNNARED: smilškrāsā 792.194.87 299 €
GUNNARED: tumši zaļš 592.194.93 299 €
GUNNARED: pelēks 292.194.99 299 €
FARSTA: melns 303.533.97 309 €
FARSTA: tumši brūns 003.534.26 309 €

VIMLE trīsvietīgs modulis, 211×98×80 cm

ORRSTA: zili melns 092.194.57 399 €
ORRSTA: zeltaini dzeltens 092.194.62 399 €
GUNNARED: smilškrāsā 492.194.41 429 €
GUNNARED: tumši zaļš 592.194.45 429 €
GUNNARED: pelēks 392.194.51 429 €
FARSTA: melns 503.534.00 439 €
FARSTA: tumši brūns 203.534.30 439 €

VIMLE zviļņa modulis, 81×164×80 cm

ORRSTA: zili melns 591.975.99 240 €
ORRSTA: zeltaini dzeltens 691.976.12 240 €
GUNNARED: smilškrāsā 591.974.48 260 €
GUNNARED: tumši zaļš 591.975.75 260 €
GUNNARED: pelēks 091.975.87 260 €
FARSTA: melns 803.534.08 250 €
FARSTA: tumši brūns 103.534.21 250 €

VIMLE stūra modulis, 93×93×80 cm

ORRSTA: zili melns 292.200.11 221 €
ORRSTA: zeltaini dzeltens 192.200.16 221 €
GUNNARED: smilškrāsā 092.199.33 241 €
GUNNARED: tumši zaļš 792.199.39 241 €
GUNNARED: pelēks 492.199.45 241 €
FARSTA: melns 803.534.08 250 €
FARSTA: tumši brūns 303.534.20 241 €

VIMLE roku balsts, 15×93×61 cm

ORRSTA: zili melns 992.200.41 50 €
ORRSTA: zeltaini dzeltens 892.200.46 50 €
GUNNARED: smilškrāsā 792.200.23 60 €
GUNNARED: tumši zaļš 492.200.29 60 €
GUNNARED: pelēks 192.200.35 60 €
FARSTA: melns 603.534.85 80 €
FARSTA: tumši brūns 803.534.89 80 €

VIMLE kāju sols ar vietu mantu glabāšanai 
73×98×45 cm
ORRSTA: zili melns 792.054.52 140 €
ORRSTA: zeltaini dzeltens 692.054.57 140 €
GUNNARED: smilškrāsā 592.054.34 160 €
GUNNARED: tumši zaļš 292.054.40 160 €
GUNNARED: pelēks 992.054.46 160 €
FARSTA: melns 103.534.97 170 €
FARSTA: tumši brūns 003.535.01 170 €

VIMLE sešvietīgs “U” formas dīvāns ar atvērtu galu
Izmērs: 327×249×80 cm.
Mantu glabāšanas nodalījums kāju soliņā/atvērtajā galā.

Cena ar pārvalku: 
ORRSTA: zili melns 592.116.04 1349 €
ORRSTA: zeltaini dzeltens 492.116.09 1349 €
GUNNARED: smilškrāsas 492.115.86 1489 €
GUNNARED: tumši zaļš 292.115.92 1489 €
GUNNARED: pelēks 992.115.98 1489 €
FARSTA: melns 092.115.74 1489 €
FARSTA: tumši brūns 992.115.79 1489 €

VIMLE četrvietīgs stūra dīvāns ar atvērtu galu
Izmērs: 235/249×98×80 cm.
Mantu glabāšanas nodalījums kāju soliņā/atvērtajā galā.

Cena ar pārvalku: 
ORRSTA: zili melns 792.115.18 859 €
ORRSTA: zeltaini dzeltens 792.115.23 859 €
GUNNARED: smilškrāsas 592.115.00 949 €
GUNNARED: tumši zaļš 292.115.06 949 €
GUNNARED: pelēks 092.115.12 949 €
FARSTA: melns 392.114.88 939 €
FARSTA: tumši brūns 392.114.93 939 €

Cena ar pārvalku.



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.

Mazgāšanas norādes

Nodilum-
izturība 
(cikli)

Gaism-
izturība 
(0-6)

GRÄSBO (TIKAI LIELBRITĀNIJĀ): daudzkrāsainu šķiedru pārvalks, 100 % kokvilna
Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā 
mašīnā 40 °C.

20,000 5

GUNNARED: blīvs audekla pinuma pārvalks ar saskaņotiem toņiem, 100 % poliesters
Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā 
mašīnā 40 °C.

50,000 6

ORRSTA: smalka divtoņu auduma pārvalks, 65 % poliesters, 35 % kokvilna
Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā 
mašīnā 40 °C. 

20,000 5

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Mākslīgā āda
Mākslīgā āda ir auduma materiāls ar pārklājumu, kas 
apstrādāts tā, lai izskatītos pēc ādas. Tas ir izturīgs 
un viegli kopjams materiāls – gružus var savākt ar 
putekļsūcēju un traipus notīrīt ar mitru drānu.

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.

Mēs esam pārbaudījuši mūsu dažādo mākslīgās ādas 
pārvalku izturību pret plīšanu, to elastību un krāsas 
izturību, lai tu varētu būt drošs – jaunais dīvāns un atpūtas 
krēsls tev kalpos ilgus gadus.

FARSTA: Mākslīgā āda. Poliesters (29%), kokvilna (7%) un viskoze (2%), 
pārklāts ar poliuretānu (62%). 
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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. 
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. 

Uzstādīšana
Mēs saliksim mēbeles un uzstādīsim nepieciešamo sadzīves tehniku 
tavā virtuvē. Montāžas cenai tiek pieskaitīta maksa par meistara 
izsaukumu un sadzīves tehnikas uzstādīšanu.

Mērīšana
Mēs ātri un kvalitatīvi izmērīsim jebkuru vajadzīgo telpu tavās 
mājās vai darba vietā. Mērīšana ir maksas pakalpojums. Par to 
vairāk uzzināsi no veikala darbiniekiem.

Pasūtījuma sagatavošana ar piegādi
Mēs sagatavosim tavu pasūtījumu un pirkumus piegādāsim. Tieši 
tik vienkārši! Tu pasūti, bet mēs izdarīsim pārējo. Iedod mums 
veikalā savu vēlmju sarakstu, mēs sagatavosim pasūtījumu un 
pirkumus tev aizvedīsim.

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 €.

Atpakaļatdošana 
Tu vari atdot iegādātās preces vai apmainīt tās 90 dienu laikā no 
iegādes brīža, uzrādot pirkuma čeku. Pilnu samaksāto summu 
atmaksā tikai par neizmantotām, neizpakotām un nesamontētām 
precēm.

90

Uzzini vairāk IKEA.lv.


