Āra mēbeles
Ceļvedis pircējiem 2019

Daži šajā izdevumā redzamie priekšmeti var nebūt
pieejami veikalā. Lai uzzinātu vairāk, jautā IKEA
veikala darbiniekiem vai ienāc IKEA.lv. Preču
aprakstus var izlasīt cenuzīmē vai tiešsaistē.
Attēlos mēbeles redzamas saliktā veidā.

Satura
rādītājs
TIEKAMIES ĀRĀ! ......................................03
MALTĪTE ĀRĀ. Vairāk uzzināsi 10. lpp.

Laiks gardai maltītei .............................................. 04
Nekā nedarīšanas burvība .......................................05

KĀ IEKĀRTOT ATPŪTAS ZONU ĀRĀ? ...........06
MALTĪTE SVAIGĀ GAISĀ............................ 10
Mūsu favorīti ..........................................................12
Galdi ar krēsliem ....................................................14
Krēsli un soli ..........................................................18
Kā izvēlēties krēslu paliktņus? .................................21
Ēdamgaldi..............................................................22

ĀRA MĒBELES BĒRNIEM ............................24
ATPŪTA ĀRĀ ............................................26
ATPŪTA ĀRĀ. Vairāk uzzināsi 26. lpp.

Āra moduļu dīvāni ..................................................28
SOLLERÖN moduļu dīvāni........................................30
ÄPPLARÖ moduļu dīvāni ..........................................36
KUNGSHOLMEN moduļu dīvāni ................................42
HAVSTEN dīvāni .................................................... 46
Āra atpūtas krēsli, dīvāni, galdi un pufi .....................50
Āra zviļņi, krēsli, šūpuļtīkli un
citas preces atpūtai ārā ...........................................52

ĀRA SPILVENI ..........................................54
DEKORATĪVIE SPILVENI UN PLEDI..............60
NOJUMES, SAULESSARGI UN
AIZSLIETŅI..............................................64
MALTĪTES GATAVOŠANA ĀRĀ. Vairāk uzzināsi 80. lpp.

ĀRA APGAISMOJUMS ................................70
ĀRA GRĪDAS SEGUMI UN PAKLĀJI .............76
GATAVO MALTĪTI ĀRĀ ...............................80
Grila mēbeles .........................................................82

VISS DĀRZAM ..........................................86
MANTU GLABĀŠANA ĀRĀ ..........................92
VEĻAS ŽĀVĒŠANA ĀRĀ .............................96
KOPŠANA.................................................98
Aizsardzība ārā.....................................................100
VISS DĀRZAM. Vairāk uzzināsi 86. lpp.

MATERIĀLI............................................. 102
PAKALPOJUMI ........................................ 103

2

TIEKAMIES ĀRĀ!
Sapņo par diendusu saulītē? Vai par brīvdienu dārzā kopā ar draugiem? Vai
par rimtu mirkli vienatnē koku paēnā? Skaistu vietu tam var ierīkot gan pie
privātmājas ar lielu dārzu, gan uz balkona daudzdzīvokļu mājā. IKEA zina, cik
liela nozīme ir skaistai videi, tāpēc pie mums atradīsi visu nepieciešamo atpūtai
svaigā gaisā, sākot ar traukiem, mēbelēm un dārza piederumiem un beidzot ar
tekstilizstrādājumiem un augiem. Svini dzīvi ārā!
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Laiks gardai
maltītei
Vasarā krājam atmiņas, kas smaržo pēc ārā gatavotas un līksmā
draugu vai tuvinieku lokā notiesātas maltītes. Ikviena saulainā diena
ir svinēšanas vērta. Izvēlies piemērotākās āra mēbeles un preces
īstās noskaņas radīšanai, aicini ciemos draugus un kolekcionē skaistos
vasaras mirkļus.
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Nekā nedarīšanas
burvība
Dabas tuvums spēj darīt brīnumus – palēnināt dzīves tempu un
atgādināt to, kas dzīvē ir patiesi svarīgs. Atpūtas vietu, kur izjust
dabas spēku, var iekārtot ne tikai privātmājas dārzā vai jūras krastā,
bet pat uz daudzstāvu mājas balkona. Iekārto savu šīsvasaras mīļāko
stūrīti un ļaujies laiskai nekā nedarīšanai.
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KĀ IEKĀRTOT ATPŪTAS
Tas ir vienkāršāk nekā varētu iedomāties. Liec lietā mūsu daudzu gadu pieredzi
interjera dizaina jomā un iedzīvini mūsu idejas savās mājās. Izdomā, kā pavadīsi
laiku savā atpūtas stūrītī, ieklausies zinātāju padomos un neļauj nevienai
saulainajai dienai aizritēt velti. Uzzīmē vienkāršu sava balkona, terases vai dārza
plānu ar pareizām proporcijām, un izvēlies piemērotākās mēbeles.

Taupi laiku un vietu
Ja atpūtas zonu izmanto reti vai
ja vēlies panākt labu rezultātu,
veltot iekārtošanai pēc iespējas
mazāk laika, izvēlies salokāmas
mēbeles vai tādas, kas izgatavotas
no viegliem materiāliem. Padomā,
kur tās glabāsi, kad vasara būs
galā. Ja iekšā nepietiek vietas
āra mēbeļu glabāšanai, izmanto
ūdensnecaurlaidīgus pārklājus.

Augi un ziedi
Zaļie augi padarīs atpūtas vietu
mājīgāku. Noskaņas radīšanai
vienlīdz piemēroti ir gan dabiskie,
gan mākslīgie augi. Mākslīgie augi
vienmēr izskatīsies nevainojami un
neprasīs īpašas rūpes.

Paklājs un grīdas segums
Mājīga interjera koptēlu veido arī grīdas segums.
Izvēlies cieto grīdas segumu, ko ir īpaši viegli kopt,
vai paklāju, kas ir piemērots lietošanai ārā.
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S ZONU ĀRĀ?
Apgaismojums
Ar īsto apgaismojumu ir vērts sagaidīt mijkrēsli,
jo pat vienkārši iekārtots stūrītis, kas izgaismots
ar lampiņām, kļūst par mājīgāko vietu siltām
sarunām.

Spilveni
Spilveni ir viens no personības
izteiksmes veidiem. Tie var būt vienā
tonī vai kaut vispārdrošākajās krāsu
kombinācijās. Vasara ir īstais laiks
eksperimentēšanai ar krāsām un
rakstiem. Kad spilvenus nelieto, glabā
tos ūdensnecaurlaidīgās somās vai
kastēs.

Izpaudies!
Atbrīvo interjera dizaineri sevī un
radi skaistu vidi ne tikai istabā,
bet arī uz balkona vai terases.
Materiālam ir nozīme
Apzini savas iespējas un izdomā,
kādu rezultātu vēlies panākt.
Ņem vērā, ka koka virsmas būs
īpaši jākopj. Plastmasas, tērauda
un alumīnija mēbeles prasīs
daudz mazāk rūpju.
Padomā arī par to, kā pasargāsi
mēbeles no laikapstākļu
nelabvēlīgās ietekmes. Rūpīgi
koptas mēbeles kalpos ilgāk.

Patvērums no saules
Saulessargs, nojume vai aizslietnis radīs veldzējošu
ēnu un pasargās no tiešiem saules stariem un
svešiem skatieniem.
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KĀ IEKĀRTOT ATPŪTAS ZONU ĀRĀ?

Kā iekārtot nelielu atpūtas stūrīti?
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Laiskai atpūtai un sapņošanai vaļējām acīm vajag pavisam nedaudz vietas. Pirms atpūtas stūrīša iekārtošanas, izdomā, kā tajā pavadīsi
laiku – guļot, sēžot, lasot grāmatu, nodarbojoties ar jogu, vakariņot vai malkojot tēju divatā?

Kam paredzēts tavs atpūtas stūrītis?
1. Laikam divatā vai vienatnē
Izvēlies savu mīļāko sēdmēbeli – atpūtas krēslu,
divvietīgo dīvānu, šūpuļkrēslu vai šūpuļtīklu. Kur
sēdēs pārējie? Saliekamajos krēslos, uz sola vai
uz pufiem? Vienvietīgam modulim pieliekot kāju
soliņu, iegūsi zvilni, kur pietiks vietas diviem
sarunbiedriem vai kur izlaisties vienam.

4. Vieta tavām mantām
Pat nelielā platībā var paslēpt milzum daudz
mantu. Solu-mantu glabātuvi var lietot arī
kā galdiņu, tāpēc tā ir praktiskākā izvēle,
iekārtojot nelielu telpu. Tu būsi pārsteigts, cik
mantām atradīsies vietas, tās sakārtojot kastēs,
uz āķiem, plauktos un skapīšos.

2. Mierpilnām maltītēm
Izvēlies galdiņu ar krēsliem. Ja ir par maz
vietas veselam komplektam, pērc katru
mēbeli atsevišķi. Un bez galda var pat iztikt, jo
uzkodām un tējas krūzei pietiks vietas arī uz
naktsgaldiņa vai uz glītas mantu kastes.
3. Vaļaspriekam un sīkiem darbiņiem
Ja uz balkona vingrosi vai nodosies citām
nodarbēm, kam vajag vairāk vietas, atrodi
mantām vietu citur. Piemēram, kad veļa nav
jāžāvē, saliekamo veļas žāvētāju paslēp kaut
kur istabā.
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Padoms!

Pirms atpūtas stūrīša iekārtošanas, izdomā, ko vēlies vai
nevēlies tur darīt. Ja varēsi tur nodoties savām mīļākajām
nodarbēm, ieguldījums atmaksāsies daudzkārtīgi.

KĀ IEKĀRTOT ATPŪTAS ZONU ĀRĀ?

Kā iekārtot plašu atpūtas zonu?
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Iekārtojot plašu telpu, var atvēzēties ar vispārdrošākajām idejām. Lai atrastu pareizo ceļu, domā par savu mīļāko vietu mājās. Kas tev
tajā patīk vislabāk? Ar ko tā atšķiras no citām vietām? Atbildot uz šiem jautājumiem, zināsi, kas nepieciešams tavā jaunajā atpūtas zonā.

Ārā var būt tikpat labi, cik tavā
mīļākajā vietā mājās

2

1. Centrālais elements
Vispirms izvēlies mēbeli, kas aizņems visvairāk vietas, piemēram,
moduļu dīvānu vai ēdamgaldu. Atrodi tam vislabāko vietu, lai to
varētu kombinēt ar citām mēbelēm.
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2. Zonējums
Iekārto dažādas zonas, piemēram, vietu laiskai atpūtai, spēlēm,
maltītes gatavošanai, kā arī ērtu ēdamzonu. Mājīgumu var viegli
radīt ar paklājiem, nojumi, apgaismojumu un augiem.
3. Ērta vieta ikvienam
Iekārto vietu, kas paver plašākas iespējas laika pavadīšanai. Gādā,
lai ikvienam būtu kur piesēst un nolikt savas mantas. Padomā arī
par bērniem, kuru vajadzības var atšķirties no tavējām.
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4. Svarīgākās lietas turi pa rokai
Lai nebūtu jāiet pakaļ te vienai, te otrai lietai, glabā visu
vajadzīgo – galda piederumus, pledus vai rotaļlietas – turpat uz
vietas plauktos, skapīšos vai mantu kastēs.
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MALTĪTE
SVAIGĀ GAISĀ
Izcilas maltītes noslēpums
Kas ir kopīgs romantiskai pasēdēšanai uz balkona, brīvdienu brančam tavā
pagalmā un svinīgām vakariņām uz terases? Gaisotne, svaigs gaiss un kopā
būšanas prieks. Arī tavās mājās var iekārtot tik skaistu vakariņu vietu kā uz
glancēta žurnāla vāka. Īstais galds, krēsli un apgaismojums ir tikai sākums.
Izsapņotajai noskaņai sagādā arī augus, traukus un tekstilizstrādājumus.
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MALTĪTE SVAIGĀ GAISĀ

Mūsu favorīti
Vēlies iekārtot atpūtas zonu ārā, bet nezini, ar ko sākt? Iepazīsties ar mūsu
mīļākajām āra mēbelēm, ar kurām patiesi lepojamies. Šeit uzzināsi, kur un
kādam nolūkam tās kalpos vislabāk. Atrodi vajadzīgo modeli, izmēru un krāsu
un kļūsti par sava atpūtas stūrīša dizaineru.

ÄPPLARÖ kolekcijas mēbeles izgatavotas no
izturīga, ilgtspējīgi iegūta akācijas koka. Dažādu
izmēru mēbeles, kas piemērotas gan šauram
balkonam, gan plašam pagalmam – sākot ar
saliekamajiem krēsliem un beidzot ar lielu
izvelkamo galdu. Lielākā ÄPPLARÖ kolekcijas
priekšrocība ir plašais sortiments, sākot ar
ēdamgaldiem un beidzot ar mēbelēm mantu
glabāšanai, kā arī liela sēdmēbeļu izvēle –
saliekamie krēsli, atpūtas krēsli, šūpuļkrēsli,
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zviļņi, soli, bāra krēsli un moduļu dīvāni. Arī
galdu piedāvājums ir ļoti daudzveidīgs, sākot ar
izvelkamo galdu, divvietīgu kvadrātveida galdu vai
augsto bāra galdu un beidzot ar nolokāmu gladu,
ko stiprina pie balkona sienas. Šīs mēbeles var
kombinēt ar mantu glabātuvēm, ratiņiem un sienas
paneļiem, lai, gatavojot maltīti ārā, viss vajadzīgais
būtu pa rokai un lai apkārt valdītu kārtība. Ja lielāka
izvēle tevi tikai samulsinātu, tad ÄPPLARÖ ir viss,
kas tev ir vajadzīgs.

MALTĪTE SVAIGĀ GAISĀ

SJÄLLAND ir izturīgas
un viegli kopjamas
mēbeles, kas
izgatavotas no eikalipta
koka un alumīnija.
Pieejami divi izmēri.

ASKHOLMEN mēbeles
izgatavotas no izturīga
un ilgtspējīgi iegūta
akācijas koka. Gaiši
brūnā beice mēbeles
aizsargā no ārējās vides
nelabvēlīgās ietekmes.
Šajā kolekcijā ietilpst
saliekamas mēbeles,
kam pietiks vietas arī uz
neliela balkona.

TÄRNÖ ir eleganta
dizaina saliekamas un
izturīgas mēbeles, kas
izgatavotas no ilgtspējīgi
iegūta akācijas koka un
tērauda. Brūnā beice
mēbeles aizsargā no
ārējās vides ietekmes.

SALTHOLMEN ir
saliekamo mēbeļu
kolekcija, kas labi
iederēsies uz maza
balkona, kur notiek liela
rosība. Šīs mēbeles
izgatavotas no tērauda
ar pulvera pārklājumu,
un tām nepieciešama
pavisam minimāla
kopšana. Pārdod saliktā
veidā.

FALHOLMEN mēbeles
izgatavotas no
izturīgas, ilgtspējīgi
iegūtas akācijas koka
cietkoksnes. Mēbeles ir
pārklātas ar pelēkbrūnu
beici, lai tās izskatītos
vēl labāk un kalpotu
ilgāk. Krēslus var
glabāt, saliktus vienu uz
otra, tādējādi ietaupot
vietu.

LÄCKÖ ir tradicionāla
kaltā metāla dizaina
āra mēbeles. Tās ir
izgatavotas no tērauda
ar pulvera pārklājumu
un plastmasas. Šīs
mēbeles ir viegli kopt,
un tās pārdod saliktā
veidā.

VÄDDÖ kolekcijas
mēbeles var salocīt
vai glabāt vienu uz
otras, tāpēc tās ir
vietas taupīšanas
brīnumdari. Tās
izgatavotas no tērauda
ar pulvera pārklājumu
un plastmasas, tāpēc
nav īpaši jākopj un spēj
izturēt pat visskarbākos
laikapstākļus.
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MALTĪTE SVAIGĀ GAISĀ

Ar šo simbolu apzīmējam mēbeles, kas prasa pavisam maz rūpju un ir viegli kopjamas. Vairāk par
āra mēbeļu kopšanu uzzināsi 98. lpp.

Galds ar 2 krēsliem

TÄRNÖ, 37,97 €
Saliekams galds (G55×P54 cm) un saliekami
krēsli. Melnā krāsā un pelēkbrūni beicēts.
Akācijas masīvkoks un tērauds ar pulvera
pārklājumu. 698.984.15

ASKHOLMEN, 99 €
Saliekams galds (G70×P44 cm) un saliekami
krēsli. Gaiši brūni beicēts. Akācijas masīvkoks.
191.779.18

ÄPPLARÖ, 139 €
Saliekams galds (G80×P56 cm), saliekami krēsli
un sienas panelis (G158×P80 cm). Sienas paneļa
plaukts (G68×P27 cm). Brūni beicēts. Akācijas
masīvkoks. 892.911.52

ÄPPLARÖ, 129 €
Galds (G20/77/133×P62 cm) un saliekami krēsli.
Brūni beicēts. Akācijas masīvkoks. 092.901.04

SJÄLLAND, 229 €
Apakšrāmis (G71xP71xA73 cm), galda
virsma (G68xP68 cm) un krēsli ar roku
balstiem. Var glabāt, liekot vienu uz
otra. Alumīnijs ar pulvera pārklājumu.
592.649.42

SJÄLLAND, 229 €
Apakšrāmis (G71×P71×A73 cm), galda virsma
(G68×P68 cm), krēsli ar roku balstiem. Var
glabāt, liekot vienu uz otra. Eikalipta masīvkoks
un alumīnijs ar pulvera pārklājumu. 592.649.04

SJÄLLAND, 249 €
Apakšrāmis (G71×P71×A103 cm), galda virsma
(G68×P68 cm) un bāra krēsli ar atzveltni.
Eikalipta masīvkoks un alumīnijs ar pulvera
pārklājumu. 392.678.47

SJÄLLAND, 249 €
Apakšrāmis (G71×P71×A103 cm),
galda virsma (G68×P68 cm) un bāra
krēsli ar atzveltni. Alumīnijs ar pulvera
pārklājumu. 792.678.50

VÄDDÖ, 69 €
Galds (G74×P58 cm) un krēsli, ko var
glabāt, liekot vienu uz otra. Baltā krāsā.
Tērauds ar pulvera pārklājumu un
plastmasa. 090.484.13

SALTHOLMEN, 59 €
Saliekams galds (Ø 65 cm) un saliekami
krēsli. Smilškrāsā. Tērauds ar pulvera
pārklājumu. 191.838.15

LÄCKÖ, 65 €
Galds (Ø 70 cm) un krēsli, ko var
glabāt, liekot vienu uz otra. Pelēkā
krāsā. Tērauds ar pulvera pārklājumu.
498.984.35
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Viegli kopjamas mēbeles. Vairāk uzzināsi 98. lpp.

MALTĪTE SVAIGĀ GAISĀ

Galds ar 4 krēsliem

ASKHOLMEN, 125 €
Saliekams galds (G112×P62 cm) un saliekamie
krēsli. Gaiši brūni beicēts akācijas masīvkoks.
192.121.82

ÄPPLARÖ, 189 €
Saliekams galds (G20/77/133×P62 cm)
un saliekami krēsli. Brūni beicēts akācijas
masīvkoks. 398.984.45

FALHOLMEN, 189 €
Galds (G153×P73 cm), krēsli ar roku balstiem.
Var glabāt, liekot vienu uz otra. Pelēkbrūni
beicēts akācijas masīvkoks. 192.178.58

SJÄLLAND, 399 €
Apakšrāmis (G156×P90 cm), galda virsma
(G86×P72 cm, 2 gab.), sols (136 cm)
un krēsli ar roku balstiem. Var glabāt,
liekot vienu uz otra. Alumīnijs ar pulvera
pārklājumu. 992.523.72

SJÄLLAND, 399 €
Apakšrāmis (G156×P90 cm), galda virsma
(G86×P72 cm, 2 gab.), sols (136 cm), krēsli ar
roku balstiem. Var glabāt, liekot vienu uz otra.
Eikalipta masīvkoks un alumīnijs ar pulvera
pārklājumu. 992.651.57

SJÄLLAND, 449 €
Apakšrāmis (G156×P90 cm), galda virsma
(G86×P72 cm, 2 gab.), krēsli ar roku balstiem.
Var glabāt, liekot vienu uz otra. Eikalipta
masīvkoks un alumīnijs ar pulvera pārklājumu.
192.523.71

SJÄLLAND, 449 €
Apakšrāmis (G156×P90 cm), galda
virsma (G86×P72 cm, 2 gab.), krēsli ar
roku balstiem. Var glabāt, liekot vienu
uz otra. Alumīnijs ar pulvera pārklājumu.
292.650.14

Mēbeles no netīrumiem,
saules, lietus, putekļiem un
ziedputekšņiem pasargās
ūdensnecaurlaidīgais TOSTERÖ
pārvalks.
TOSTERÖ mēbeļu pārvalks
G100×P70×A90 cm. Der āra galdam ar
2 krēsliem.
Melnā krāsā

502.852.65

Visas āra mēbeles var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.

19,99 €
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MALTĪTE SVAIGĀ GAISĀ

Galds ar 4 krēsliem

ÄPPLARÖ, 299 €
Nolokāms galds (G140/200/260×P78 cm) un
krēsli ar roku balstiem. Var glabāt, liekot vienu
uz otra. Brūni beicēts akācijas masīvkoks.
990.483.95

VÄDDÖ, 129 €
Galds (G116×P74 cm) un krēsli. Var
glabāt, liekot vienu uz otra. Baltā krāsā.
Tērauds ar pulvera pārklājumu un
plastmasa. 590.484.15

SJÄLLAND, 489 €
Apakšrāmis (G156×P90 cm), galda virsma
(G86×P72 cm, 2 gab.) un nolaižami saliekamie
krēsli. Eikalipta masīvkoks un alumīnijs ar
pulvera pārklājumu. 792.654.84

SJÄLLAND, 489 €
Apakšrāmis (G156×P90 cm), galda virsma
(G86×P72 cm, 2 gab.) un nolaižami
saliekamie krēsli. Alumīnijs ar pulvera
pārklājumu. 392.654.81

SALTHOLMEN, 169 €
Galds (G115×P74×A72 cm) un saliekami
krēsli. Smilškrāsā. Tērauds ar pulvera
pārklājumu. 592.180.83

Mēbeles no netīrumiem, saules,
lietus, putekļiem un ziedputekšņiem
pasargās ūdensnecaurlaidīgais
TOSTERÖ pārvalks.

TOSTERÖ mēbeļu pārvalks
P145×G145×A120 cm. Der āra galdam ar 4 krēsliem.
Melnā krāsā

16

Viegli kopjamas mēbeles. Vairāk uzzināsi 98. lpp.

302.923.23

41,99 €

MALTĪTE SVAIGĀ GAISĀ

Galds ar 6 vai 8 krēsliem

ÄPPLARÖ, 389 €
Nolokāms galds (G140/200/260×P78 cm) un
krēsli ar roku balstiem. Var glabāt, liekot vienu
uz otra. Brūni beicēts akācijas masīvkoks.
398.984.74

ÄPPLARÖ, 469 €
Galds (G140×P140 cm) un krēsli ar roku
balstiem. Var glabāt, liekot vienu uz otra. Brūni
beicēts akācijas masīvkoks. 992.898.13

ÄPPLARÖ, 479 €
Nolokāms galds (G140/200/260×P78 cm) un
nolaižami saliekamie krēsli. Brūni beicēts
akācijas masīvkoks. 690.539.82

SJÄLLAND, 589 €
Apakšrāmis (G156xP90 cm), galda virsma
(G86xP72 cm, 2 gab.) un krēsli ar roku
balstiem. Var glabāt, liekot vienu uz
otra. Alumīnijs ar pulvera pārklājumu.
192.652.03

SJÄLLAND, 589 €
Apakšrāmis (G156xP90 cm), galda virsma
(G86xP72 cm, 2 gab.) un krēsli ar roku balstiem.
Var glabāt, liekot vienu uz otra. Eikalipta
masīvkoks un alumīnijs ar pulvera pārklājumu.
192.651.99

SJÄLLAND, 649 €
Apakšrāmis (G156xP90 cm), galda virsma
(G86xP72 cm, 2 gab.) un nolaižami
saliekamie krēsli. Alumīnijs ar pulvera
pārklājumu. 992.654.35

SJÄLLAND, 649 €
Apakšrāmis (G156xP90 cm), galda virsma
(G86xP72 cm, 2 gab.) un nolaižami saliekamie
krēsli. Eikalipta masīvkoks un alumīnijs ar
pulvera pārklājumu. 692.654.32

Mēbeles no netīrumiem,
saules, lietus, putekļiem un
ziedputekšņiem pasargās
ūdensnecaurlaidīgais TOSTERÖ
pārvalks.

TOSTERÖ mēbeļu pārvalks
G215×P135×A105 cm.
Der āra galdam ar 6 krēsliem.
Melnā krāsā

802.923.25

46,99 €

Visas āra mēbeles var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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Krēsli un soli

TÄRNÖ saliekams krēsls
Sēdvieta: P39×Dz28×A45 cm. Akācijas
masīvkoks un tērauds ar pulvera pārklājumu.

ASKHOLMEN saliekams krēsls
Sēdvieta: P36×Dz30×A46 cm. Akācijas
masīvkoks.

Melnā krāsā un pelēkbrūni
beicēts
900.954.28 11,99 €

Gaiši brūni beicēts

ÄPPPLARÖ saliekams krēsls
Sēdvieta: P40×Dz41×A44 cm. Akācijas
masīvkoks.

ÄPPLARÖ krēsls ar roku balstiem
Sēdvieta: P49×Dz49×A41 cm. Akācijas
masīvkoks. Var glabāt, liekot vienu uz otra,
tādējādi ietaupot vietu.

Brūni beicēts

404.131.31

30 €

Brūni beicēts

ÄPPLARÖ sols
Piemērots 2 personām. G114×P41×A44 cm.
Akācijas masīvkoks.
Brūni beicēts

102.051.81

502.400.31

202.085.27

ÄPPPLARÖ taburete
P40×Dz38×A42 cm. Akācijas masīvkoks.
Brūni beicēts

802.085.29

Brūni beicēts

103.865.01

70 €

70 €

SJÄLLAND krēsls ar roku balstiem
Sēdvieta: P44×Dz46×A43 cm. Eikalipta
masīvkoks un alumīnijs ar pulvera pārklājumu.
Var glabāt, liekot vienu uz otra, tādējādi ietaupot
vietu.
Gaiši pelēkā un gaiši brūnā
krāsā
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Viegli kopjamas mēbeles. Vairāk uzzināsi 98. lpp.

703.865.03

45 €

FALHOLMEN krēsls ar roku balstiem
Sēdvieta: P50×Dz42×A42 cm. Akācijas
masīvkoks. Var glabāt, liekot vienu uz otra,
tādējādi ietaupot vietu.
Pelēkbrūni beicēts

Gaiši un tumši pelēkā krāsā

702.085.39

45 €

45 €

SJÄLLAND krēsls ar roku balstiem
Sēdvieta: P44×D46×H43 cm. Alumīnijs
ar pulvera pārklājumu. Var glabāt, liekot
vienu uz otra, tādējādi ietaupot vietu.

14,99 €

ÄPPLARÖ nolaižams saliekamais krēsls
Sēdvieta: P44×Dz48×A41 cm. Akācijas
masīvkoks.

ÄPPPLARÖ sols ar atzveltni
G117×P65×A80 cm. Akācijas masīvkoks.
Brūni beicēts

202.049.25

20 €

70 €

503.130.94

30 €

SJÄLLAND sols
Sēdvieta: G127×P42×A52 cm. Alumīnijs
ar pulvera pārklājumu.
Gaiši un tumši pelēkā
krāsā

704.017.06

90 €

MALTĪTE SVAIGĀ GAISĀ

SJÄLLAND sols
Sēdvieta: G127×P42×A52 cm. Eikalipta
masīvkoks un alumīnijs ar pulvera pārklājumu.

SJÄLLAND nolaižams saliekamais
krēsls. Sēdvieta: P45×Dz43×A42 cm.
Alumīnijs ar pulvera pārklājumu.

Gaiši pelēkā un gaiši
brūnā krāsā

Gaiši un tumši pelēkā
krāsā

504.019.86

90 €

80 €

SALTHOLMEN saliekams krēsls
Sēdvieta: P38×Dz35×A46 cm. Tērauds ar
pulvera pārklājumu.

FEJAN saliekams krēsls
Sēdvieta: P40×Dz39×A45 cm. Tērauds ar
pulvera pārklājumu un plastmasa.
Baltā krāsā

504.053.38

SJÄLLAND nolaižams saliekamais krēsls
Sēdvieta: P45×Dz43×A42 cm. Eikalipta
masīvkoks un alumīnijs ar pulvera pārklājumu.

9€

102.553.07

Smilškrāsā

803.118.28 20 €

Gaiši pelēkā un gaiši brūnā
krāsā

VÄDDÖ taburete
P36×Dz33×A46 cm. Cinkots tērauds ar
pulvera pārklājumu un plastmasa. Var
glabāt, liekot vienu uz otra, tādējādi
ietaupot vietu.
Baltā krāsā

PRÄSTHOLM sols ar atzveltni
Piemērots 2–3 personām. Tērauds ar pulvera
pārklājumu un dižskābarža masīvkoks.
Pelēkā krāsā

704.181.70 119 €

Sarkanā krāsā

104.114.21

702.671.33 9,99 €

LÄCKÖ krēsls
Sēdvieta: P37×Dz38×A44 cm. Tērauds
ar pulvera pārklājumu. Var glabāt, liekot
vienu uz otra, tādējādi ietaupot vietu.
Pelēkā krāsā

TRANARÖ taburete/galdiņš lietošanai
telpās vai ārā. G56×P41×A43 cm.
Tērauds ar pulvera pārklājumu un
plastmasa. Lai taburetes aizņemtu
mazāk vietas, kad tās nelieto, tās var
glabāt, liekot vienu uz otra.

304.053.39 80 €

601.518.40

20 €

OTTERÖN/INNERSKÄR pufs lietošanai telpās
vai ārā. Ø 48 cm, A41 cm. Tērauds ar pulvera
pārklājumu un polipropilēns.
Zilā krāsā

092.875.59

49,99 €

Sarkanā krāsā

792.875.65

49,99 €

STACKHOLMEN taburete
G48×P35×A43 cm. Gaiši brūni beicēts akācijas
masīvkoks un plastmasa.
204.114.25 19,99 €

19 €

Visas āra mēbeles var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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Krēsli un soli

VÄDDÖ krēsls
Sēdvieta: P39×Dz46×A46 cm. Tērauds
ar pulvera pārklājumu, cinkots tērauds
un plastmasa. Var glabāt, liekot vienu
uz otra, tādējādi ietaupot vietu.
Baltā krāsā

802.671.37

INNAMO krēsls ar roku balstiem
Sēdvieta: P37×Dz45×A45 cm.
Plastmasa. Var glabāt, liekot vienu uz
otra, tādējādi ietaupot vietu.
20 €

Baltā krāsā

503.124.24

35 €

LÄCKÖ krēsls ar roku balstiem
Sēdvieta: P42×Dz42×A42 cm. Tērauds
ar pulvera pārklājumu un plastmasa.
Var glabāt, liekot vienu uz otra, tādējādi
ietaupot vietu.

Tumši pelēkā krāsā

103.124.21

35 €

Pelēkā krāsā

TÄRNÖ galds ar 2 krēsliem
lietošanai ārā. Pelēkbrūni beicēts
698.984.15

37,97 €
20
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401.604.78

25 €

MALTĪTE SVAIGĀ GAISĀ

Kā izvēlēties krēslu paliktņus?
HÅLLÖ
melnā krāsā
un smilškrāsā

FRÖSÖN/DUVHOLMEN
smilškrāsā, tumši pelēkā,
zilā un sarkanā krāsā

NÄSTÖN
zaļā un zilā
krāsā

KUDDARNA
smilškrāsā,
gaiši zilā un
pelēkā krāsā

YTTERÖN
zilā krāsā

BENÖ
tumši pelēkā
krāsā

—

Ø 35 cm

40×40 cm

32×36 cm

40×40 cm

Ø 35 cm

Krēsls ar roku balstiem

50×50 cm

50×50 cm

—

50×50 cm

92×50 cm

—

Nolaižams saliekamais
krēsls

116×47 cm

116×45 cm

116×47 cm

116×47 cm

—

—

Sols ar atzveltni

50×50 cm

50×50 cm

—

50×50 cm

92×50 cm

—

Krēsls ar roku balstiem

44×44 cm

44×44 cm

—

44×44 cm

—

—

Nolaižams saliekamais
krēsls

116×47 cm

116×45 cm

116×47 cm

116×47 cm

—

—

Sols

—

Ø 35 cm

—

32×36 cm

—

Ø 35 cm

Bāra krēsls ar atzveltni

—

Ø 35 cm

40×40 cm

—

40×40 cm

Ø 35 cm

—

Ø 35 cm

—

32×36 cm

Ø 35 cm

Ø 35 cm

44×44 cm

44×44 cm

—

44×44 cm

92×50 cm

—

—

Ø 35 cm

—

32×36 cm

Ø 35 cm

Ø 35 cm

50×50 cm

50×50 cm

—

50×50 cm

—

—

—

Ø 35 cm

—

—

Ø 35 cm

Ø 35 cm

—

Ø 35 cm

—

32×36 cm

Ø 35 cm

Ø 35 cm

44×44 cm

44×44 cm

—

44×44 cm

—

—

Ēdamgalda krēsls

Paliktnis
ÄPPLARÖ
Saliekams krēsls

SJÄLLAND

ASKHOLMEN
Saliekams krēsls
FALHOLMEN
Krēsls ar roku balstiem
TÄRNÖ
Saliekams krēsls
LÄCKÖ
Krēsls ar roku balstiem
Krēsls
SALTHOLMEN
Saliekams krēsls
PRÄSTHOLM
Sols ar atzveltni

Pārējos IKEA krēslu paliktņus var apskatīt 54. lpp.

Visas āra mēbeles var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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Ēdamgaldi

TÄRNÖ saliekams galds. Piemērots
2 personām. G55×P54×A70 cm. Akācijas
masīvkoks un tērauds ar pulvera pārklājumu.
Melnā krāsā un pelēkbrūni
beicēts
700.954.29 13,99 €

ASKHOLMEN saliekams galds. Piemērots
2 personām. G60×P62×A73 cm. Akācijas
masīvkoks.

ASKHOLMEN saliekams galds. Piemērots
4 personām. G112×P62×A73 cm. Akācijas
masīvkoks.

ÄPPLARÖ saliekams sienas galds. Piemērots
1–2 personām. G80×P56×A72 cm. Var kombinēt
ar ÄPPLARÖ sienas paneli vai piestiprināt tieši
pie balkona sienas. Akācijas masīvkoks.

Pelēkbrūni beicēts

45 €

103.378.17

Pelēkbrūni beicēts

Brūni beicēts

ÄPPLARÖ galds. Piemērots 4–8 personām.
G140×P140×A72 cm. Galda vidū ir atvere
saulessargam. Akācijas masīvkoks.
Brūni beicēts

704.197.87

129 €

992.624.32

22

89 €

802.917.31

25 €

402.085.31

SJÄLLAND galds. Piemērots
4–6 personām. G156×P90×A75 cm.
Galda vidū ir atvere saulessargam.
Alumīnijs ar pulvera pārklājumu.
492.648.72

Viegli kopjamas mēbeles. Vairāk uzzināsi 98. lpp.

Pelēkbrūni beicēts

803.210.21

19 €

ÄPPLARÖ saliekams galds. Piemērots
2–4 personām. G20/77/133×P62×A71 cm.
Akācijas masīvkoks.
Brūni beicēts

502.085.35

69 €

39 €

ÄPPLARÖ nolokāms galds. Piemērots
4–8 personām. G140/200/260×P78×A72 cm.
Galda vidū ir atvere saulessargam. Akācijas
masīvkoks.
Brūni beicēts

SJÄLLAND galds. Piemērots 2 personām.
G71×P71×A73 cm. Eikalipta masīvkoks un
alumīnijs ar pulvera pārklājumu.

602.400.35

ASKHOLMEN saliekams sienas galds.
Piemērots 2 personām. G70×P44×A71 cm. Galds
jāpiestiprina pie sienas. Akācijas masīvkoks.

119 €

SJÄLLAND galds. Piemērots
2 personām. G71×P71×A73 cm.
Alumīnijs ar pulvera pārklājumu.
292.624.35

89 €

SJÄLLAND galds. Piemērots 4–6 personām.
G156×P90×A75 cm. Galda vidū ir atvere
saulessargam. Eikalipta masīvkoks un alumīnijs
ar pulvera pārklājumu.
169 €

792.624.47

169 €

MALTĪTE SVAIGĀ GAISĀ

SALTHOLMEN saliekams galds.
Piemērots 2 personām. Ø 65 cm, A71 cm.
Tērauds ar pulvera pārklājumu.
Smilškrāsā

803.118.33 19 €

SALTHOLMEN saliekams
galds. Piemērots 4 personām.
G115×P74×A71 cm. Galda vidū ir atvere
saulessargam. Tērauds ar pulvera
pārklājumu.
Smilškrāsā

LÄCKÖ galds. Piemērots 2 personām.
Ø 70 cm, A71 cm. Tērauds ar pulvera
pārklājumu.
Pelēkā krāsā

401.518.41 25 €

Pelēkbrūni beicēts

903.130.92 69 €

603.684.96 89 €

VÄDDÖ galds. Piemērots 2 personām.
G74×P58×A71 cm. Glabājot aizņem maz
vietas, jo apakšrāmi var noņemt un
salocīt. Tērauds ar pulvera pārklājumu,
cinkots tērauds un plastmasa.
Baltā krāsā

FALHOLMEN galds. G153×73×72 cm.
Piemērots 4 personām. Akācijas masīvkoks.

VÄDDÖ galds. Piemērots 4 personām.
G116×P74×A71 cm. Tērauds ar pulvera
pārklājumu, cinkots tērauds un
plastmasa.
Baltā krāsā

802.595.14 49 €

402.595.11 29 €

Visas āra mēbeles var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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ĀRA MĒBELES
BĒRNIEM
Rotaļas visas dienas garumā
Gada siltākās dienas ir kā radītas laika pavadīšanai ārā – ballītēm, skriešanas
sacensībām un jebkādām citām aktivitātēm svaigā gaisā, kas vairo dzīvesprieku
un rosina vēlmi izzināt pasauli. Bērnu ērtībām esam sarūpējuši atbilstoša izmēra,
viegli kopjamas āra mēbeles – krēslus, galdus, taburetes, atpūtas krēslus un pat
pufus lietošanai gan telpās, gan ārā. Plastmasas mēbeles ir ļoti vieglas, lai bērni
paši varētu tās pārnēsāt. Mēbeles, kas ražotas, domājot par bērniem.
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MAMMUT bērnu krēsls lietošanai
telpās vai ārā. P39×A67 cm. Sēdvieta:
Dz26×A30 cm. Polipropilēna plastmasa.
Zilā krāsā

603.653.46 9,49 €

Baltā krāsā

403.653.71 9,49 €

Sarkanā krāsā

403.653.66 9,49 €

Rozā

803.823.21 9,49 €

MAMMUT bērnu galds lietošanai telpās
vai ārā. Ø 85 cm, A48 cm. Polipropilēna
plastmasa.
Zilā krāsā

903.651.80 28,99 €

RESÖ bērnu piknika galds. G92×P89×A49 cm.
Beicēts akācijas masīvkoks.
Pelēkbrūni beicēts

702.283.25 34,99 €

MAMMUT bērnu taburete lietošanai
telpās vai ārā. Ø 30 cm, A30 cm.
Polipropilēna plastmasa.

MAMMUT bērnu galds lietošanai
telpās vai ārā. G77×P55×A48 cm.
Polipropilēna plastmasa.

Dzeltenā krāsā

203.823.24 5,49 €

Oranžā krāsā

503.653.61 5,49 €

UTTER bērnu taburete lietošanai telpās
vai ārā. P28×Dz28×A27 cm. Stiprināta
polipropilēna plastmasa.
Baltā krāsā

Baltā krāsā

503.651.77 19,99 €

Sarkanā krāsā

603.651.67 19,99 €

UTTER bērnu galds lietošanai telpās
vai ārā. G58×P42×A43 cm. Stiprināta
polipropilēna plastmasa.

503.577.85 3,5 €

BUNSÖ viegli kopjams bērnu
krēsls. Sēdvieta: P37×Dz36×A26 cm.
Polipropilēna plastmasa.
Baltā krāsā

902.874.13 11,99 €

Dzeltenā krāsā

304.314.75

9,99 €

Baltā krāsā

603.577.37 7,99 €

BUSSAN pufs lietošanai telpās vai ārā.
G94/187×P67×A20/70 cm. Poliesters un
plastmasa. Pufu var lietot dažādos veidos –
salocīt kā krēslu vai izlaist kā zvilni.
Pelēkā krāsā

503.129.09

89 €
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ATPŪTA ĀRĀ
Atjauno spēkus
Iztēlojies savu mīļāko vietu mājās. Tagad iztēlojies to ārā. Savu mīļāko atpūtas
stūrīti var iekārtot gan uz balkona, gan dārzā. IKEA āra mēbeļu piedāvājums ir tik
plašs, lai tu varētu iekārtot savu ideālo atpūtas zonu. Sāc ar lielākajām mēbelēm –
pirms izvēlies sēdmēbeles un galdiņu, un vēlamās noskaņas radīšanai – siltu
apgaismojumu, telpaugus un spilvenus. Piepildi sapni par skaistiem atpūtas
mirkļiem.
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ATPŪTA ĀRĀ

Āra moduļu dīvāni
Vai labprātāk atpūties, saritinoties nelielā divvietīgā dīvānā vai izlaižoties plašā
dīvānā? Ar moduļu dīvāniem var izveidot visneiedomājamākos iekārtojumus
un kombinēt tos tā, kā patīk tieši tev. Moduļus var papildināt, savienot, atdalīt,
pārkārtot – iespējas ir teju bezgalīgas. IKEA piedāvā trīs moduļu āra dīvānu
kolekcijas – SOLLERÖN, KUNGSHOLMEN un ÄPPLARÖ. Sēdmēbeļu kolekcijā
HAVSTEN ietilpst atpūtas krēsli un dažādu izmēru dīvāni.

SOLLERÖN mēbeles izgatavotas no viegli kopjamas,
izturīgas rotangpalmas plastmasas imitācijas, kas izskatās
kā dabisks materiāls. Zem sēdekļa ir ietilpīga mantu
glabātuve. Vairāk uzzināsi 30. lpp.

ÄPPLARÖ mēbeles izgatavotas no izturīga tumšā akācijas
masīvkoka. Lai beicētas mēbeles kalpotu ilgāk, beice ik pa
laikam jāatjauno. Vairāk uzzināsi 36. lpp.

KUNGSHOLMEN mēbeles izgatavotas no nerūsējošā
alumīnija un izturīgās rotangpalmas plastmasas imitācijas,
ko ir ļoti viegli kopt. Tumši brūnā krāsā.
Vairāk uzzināsi 42. lpp.

HAVSTEN kolekcijā ietilpst daudzveidīgi kombinējamas
un izturīgas mēbeles, kuras visvieglāk atpazīt pēc viegla
tērauda rāmja un plastmasas režģa sēdvietas. Modernas,
viegli pārvietojamas, ērtas un viegli kopjamas mēbeles.
Vairāk uzzināsi 46. lpp.
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ATPŪTA ĀRĀ

SOLLERÖN moduļu dīvāni

SOLLERÖN mēbeles izgatavotas no viegli kopjamas, izturīgas rotangpalmas plastmasas imitācijas, kas
izskatās kā dabisks materiāls. Zem sēdekļa ir ietilpīga mantu glabātuve spilveniem un plediem. Lai
pasargātu mantas no putekļiem un netīrumiem, tās ieteicams glabāt TOSTERÖ somā (62×62 cm), kas labi
der šajā mantu glabātuvē.

30

Viegli kopjamas mēbeles. Vairāk uzzināsi 98. lpp.

ATPŪTA ĀRĀ

Moduļu veidi

SOLLERÖN vienvietīgs modulis. Tērauds ar pulvera pārklājumu
un plastmasa. P62×Dz82×A74 cm. Sēdvieta: P62×Dz62×A32 cm.
Var papildināt ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUNGSÖ vai HÅLLÖ
atzveltnes vai sēdvietas spilveniem. Zem sēdekļa ir mantu glabātuve
dekoratīvajiem spilveniem un plediem. Var papildināt ar TOSTERÖ
somu spilvenu (G62×P62 cm) glabāšanai.

SOLLERÖN stūra modulis. Tērauds ar pulvera pārklājumu un
plastmasa. P82×Dz82×A74 cm. Sēdvieta: P62×Dz62×A32 cm.
Var papildināt ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUNGSÖ vai HÅLLÖ
atzveltnes un sēdvietas spilveniem. Zem sēdekļa ir mantu glabātuve
dekoratīvajiem spilveniem un plediem. Var papildināt ar TOSTERÖ
somu spilvenu (G62×P62 cm) glabāšanai.

Brūnā krāsā

603.736.24 75 €

Brūnā krāsā

203.736.21

100 €

Tumši pelēkā krāsā

504.245.96 75 €

Tumši pelēkā krāsā

204.245.93

100 €

SOLLERÖN taburete. Tērauds ar pulvera pārklājumu un plastmasa.
G62×P62×A32 cm. Var papildināt ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUNGSÖ
vai HÅLLÖ sēdvietas spilveniem. Zem sēdekļa ir mantu glabātuve
dekoratīvajiem spilveniem un plediem. Var papildināt ar TOSTERÖ
somu spilvenu (G62×P62 cm) glabāšanai.

SOLLERÖN roku balsti, 2 gab. Tērauds ar pulvera pārklājumu un
plastmasa. P18×G82×A53 cm.

Brūnā krāsā

403.736.15

70 €

Brūnā krāsā

103.864.50

99 €

Tumši pelēkā krāsā

904.245.99

70 €

Tumši pelēkā krāsā

604.245.86

99 €

Izveido savu kombināciju
Ar SOLLERÖN moduļiem var izveidot visdažādākās
kombinācijas. Ja pēc kāda laika vēlēsies mainīt
iekārtojumu, moduļus varēsi atvienot, pārkārtot un

+
+
+

atkal savienot. Izveido savu kombināciju vai izvēlies
kādu no gatavajiem modeļiem.

+
=
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SOLLERÖN moduļu dīvāni
Divvietīgs dīvāns ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 349 €. Brūnā krāsā: 392.523.70, tumši pelēkā
krāsā: 892.877.44. Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem smilškrāsā.
Izmērs: P161×Dz82×A88 cm. Sēdvieta: A44 cm.

Šīs kombinācijas cena: 349 €. Brūnā krāsā: 592.523.88, tumši pelēkā
krāsā: 592.877.50. Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem tumši pelēkā krāsā.
Izmērs: P161×Dz82×A88 cm. Sēdvieta: A44 cm.

Šīs kombinācijas cena: 349 €. Brūnā krāsā: 892.671.47, tumši pelēkā
krāsā: 292.877.56. Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem zilā krāsā.
Izmērs: P161×Dz82×A88 cm. Sēdvieta: A44 cm.

Divvietīgs dīvāns ar HÅLLÖ spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 319 €. Brūnā krāsā: 192.414.86, tumši
pelēkā krāsā: 792.884.71. Ar HÅLLÖ spilveniem smilškrāsā. Izmērs:
P161×Dz82×A82 cm. Sēdvieta: A40 cm.
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Šīs kombinācijas cena: 319 €. Brūnā krāsā: 192.611.39 ar HÅLLÖ
spilveniem melnā krāsā. Izmērs: P161×Dz82×A82 cm. Sēdvieta: A40 cm.

ATPŪTA ĀRĀ

Trīsvietīgs dīvāns ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 474 €. Brūnā krāsā: 292.524.84, tumši pelēkā
krāsā: 192.877.66. Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem smilškrāsā.
Izmērs: P223×Dz82×A88 cm. Sēdvieta: A44 cm.

Šīs kombinācijas cena: 474 €. Brūnā krāsā: 392.524.74, tumši pelēkā
krāsā: 992.877.72. Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem tumši pelēkā krāsā.
Izmērs: P223×Dz82×A88 cm. Sēdvieta: A44 cm.

Šīs kombinācijas cena: 474 €. Brūnā krāsā: 592.524.49, tumši pelēkā
krāsā: 492.877.84. Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem zilā krāsā.
Izmērs: P223×Dz82×A88 cm. Sēdvieta: A44 cm.

Trīsvietīgs dīvāns ar HÅLLÖ spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 429 €. Brūnā krāsā: 892.611.45, tumši pelēkā
krāsā: 392.884.87. Ar HÅLLÖ spilveniem melnā krāsā.
Izmērs: P223×Dz82×A82 cm. Sēdvieta: A40 cm.

Šīs kombinācijas cena: 429 €. Brūnā krāsā: 092.413.83, tumši
pelēkā krāsā: 592.884.86. Ar HÅLLÖ spilveniem smilškrāsā. Izmērs:
P223×Dz82×A82 cm. Sēdvieta: A40 cm.

Visas āra mēbeles var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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SOLLERÖN moduļu dīvāni
Trīsvietīgs dīvāns ar kāju soliņu un FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 574 €. Brūnā krāsā: 192.526.82, tumši pelēkā
krāsā: 392.878.26. Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem smilškrāsā.
Izmērs: P223×Dz144×A88 cm. Sēdvieta: A44 cm.

Šīs kombinācijas cena: 574 €. Brūnā krāsā: 392.527.04 ar FRÖSÖN/
DUVHOLMEN spiveniem tumši pelēkā krāsā. Izmērs: P223×Dz144×A88 cm.
Sēdvieta: A44 cm.

Šīs kombinācijas cena: 574 €. Brūnā krāsā: 792.527.21,
tumši pelēkā krāsā: 492.878.78. Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN
spilveniem zilā krāsā.
Tumši pelēkā krāsā: 092.878.37. Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN
spilveniem pelēkā krāsā. Izmērs: P223×Dz144×A88 cm.
Sēvieta: A44 cm.

Trīsvietīgs dīvāns ar kāju soliņu un HÅLLÖ spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 524 €. Brūnā krāsā: 192.611.77, tumši pelēkā
krāsā: 292.885.10. Ar HÅLLÖ spilveniem melnā krāsā.
Izmērs: P223×Dz144×A82 cm. Sēdvieta: A40 cm.
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Šīs kombinācijas cena: 524 €. Brūnā krāsā: 192.414.48, tumši pelēkā
krāsā: 292.885.05. Ar HÅLLÖ spilveniem smilškrāsā.
Izmērs: P223×Dz144×A82 cm. Sēdvieta: A40 cm.
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Četrvietīgs stūra dīvāns ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 644 €. Brūnā krāsā: 492.526.09, tumši pelēkā
krāsā: 392.877.89. Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem smilškrāsā.
Izmērs: Dz82×A88 cm. Platums labajā pusē: 225 cm, platums kreisajā
pusē: 162 cm. Sēdvieta: A44 cm.

Šīs kombinācijas cena: 644 €. Brūnā krāsā: 592.526.56, tumši pelēkā
krāsā: 092.877.95. Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem tumši pelēkā krāsā.
Izmērs: Dz82×A88 cm. Platums labajā pusē: 225 cm, platums kreisajā
pusē: 162 cm. Sēdvieta: A44 cm.

Šīs kombinācijas cena: 644 €. Brūnā krāsā: 392.526.76, tumši pelēkā
krāsā: 492.878.16. Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem zilā krāsā.
Izmērs: Dz82×A88 cm. Platums labajā pusē: 225 cm, platums kreisajā
pusē: 162 cm. Sēdvieta: A44 cm.

Četrvietīgs stūra dīvāns ar HÅLLÖ spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 574 €. Brūnā krāsā: 792.611.55, tumši
pelēkā krāsā: 092.884.98. Ar HÅLLÖ spilveniem melnā krāsā. Izmērs:
Dz82×A82 cm. Platums labajā pusē: 225 cm, platums kreisajā pusē:
162 cm. Sēdvieta: A40 cm.

Šīs kombinācijas cena: 574 €. Brūnā krāsā: 092.417.07, tumši
pelēkā krāsā: 192.884.93. Ar HÅLLÖ spilveniem smilškrāsā. Izmērs:
Dz82×A82 cm. Platums labajā pusē: 225 cm, platums kreisajā pusē: 162 cm.
Sēdvieta: A40 cm.
Visas āra mēbeles var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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ÄPPLARÖ moduļu dīvāns

ÄPPLARÖ mēbeles izgatavotas no tumšā akācijas masīvkoka. Akācijas koka šķiedras ir ļoti blīvas, tāpēc
šis materiāls ir īpaši piemērots āra mēbeļu ražošanai. Lai beicētas mēbeles kalpotu ilgāk, beice ik pa laikam
jāatjauno.
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Moduļu veidi

ÄPPLARÖ vienvietīgs modulis. Akācijas masīvkoks. P63×Dz80×A73 cm.
Sēdvieta: P63×Dz63×A28 cm. Var papildināt ar HÅLLÖ, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN vai KUNGSÖ atzveltnes un sēdvietas spilveniem.
Brūni beicēts

50 €

602.051.88

ÄPPLARÖ stūra modulis. Akācijas masīvkoks. P80×Dz80×A73 cm.
Sēdvieta: P63×Dz63×A28 cm. Var papildināt ar HÅLLÖ, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN vai KUNGSÖ atzveltnes un sēdvietas spilveniem.
Brūni beicēts

502.051.79

65 €

ÄPPLARÖ galds/taburete. Akācijas masīvkoks. P63×G63×A28 cm.
Var papildināt ar HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN vai KUNGSÖ sēdvietas
spilveniem.
Brūni beicēts

802.134.46

35 €

Izveido savu kombināciju
Ar SOLLERÖN moduļiem var izveidot visdažādākās
kombinācijas – divvietīgas, trīsvietīgas vai vēl
lielākas. Izveido savu kombināciju vai izvēlies kādu
no gatavajiem modeļiem.

+
+

=

+
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ÄPPLARÖ moduļu dīvāni
Divvietīgs dīvāns ar HÅLLÖ spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 220 €
Ar HÅLLÖ spilveniem melnā krāsā.
Izmērs: P160×Dz80×A78 cm. Sēdvieta: A36 cm. 490.247.35

Šīs kombinācijas cena: 220 €
Ar HÅLLÖ spilveniem smilškrāsā. Izmērs: P160×Dz80×A78 cm.
Sēdvieta: A36 cm. 790.203.21

Divvietīgs dīvāns ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 270 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem smilškrāsā.
Izmērs: P160×Dz80×A84 cm. Sēdvieta: A40 cm. 192.599.09

Šīs kombinācijas cena: 270 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem tumši pelēkā krāsā.
Izmērs: P160×Dz80×A84 cm. Sēdvieta: A40 cm. 092.600.55

Šīs kombinācijas cena: 270 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem zilā krāsā.
Izmērs: P160×Dz80×A84 cm. Sēdvieta: A40 cm. 192.600.69

Trīsvietīgs dīvāns ar HÅLLÖ spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 305 €
Ar HÅLLÖ spilveniem melnā krāsā. Izmērs: P223×Dz80×A78 cm.
Sēdvieta: A36 cm. 890.540.42
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Šīs kombinācijas cena: 305 €
Ar HÅLLÖ spilveniem smilškrāsā. Izmērs: P223×Dz80×A78 cm.
Sēdvieta: A36 cm. 890.203.54
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Trīsvietīgs dīvāns ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 370 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem smilškrāsā.
Izmērs: P223×Dz80×A84 cm. Sēdvieta: A40 cm. 892.600.75

Šīs kombinācijas cena: 370 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem Tumši pelēkā krāsā.
Izmērs: P223×Dz80×A84 cm. Sēdvieta: A40 cm. 892.608.48

Šīs kombinācijas cena: 370 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem zilā krāsā.
Izmērs: P223×Dz80×A84 cm. Sēdvieta: A40 cm. 392.608.60

Visas āra mēbeles var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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ÄPPLARÖ moduļu dīvāni
Trīsvietīgs dīvāns ar kāju soliņu un HÅLLÖ spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 365 €
Ar HÅLLÖ spilveniem melnā krāsā. Izmērs: Dz80×A78 cm.
Platums labajā pusē: 223 cm, platums kreisajā pusē: 143 cm.
Sēdvieta: A36 cm. 990.547.44

Šīs kombinācijas cena: 365 €
Ar HÅLLÖ spilveniem smilškrāsā. Izmērs: Dz80×A78 cm.
Platums labajā pusē: 223 cm, platums kreisajā pusē: 143 cm.
Sēdvieta: A36 cm. 190.546.96

Trīsvietīgs dīvāns ar kāju soliņu un FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 435 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem smilškrāsā. Izmērs: Dz80×A84 cm.
Platums labajā pusē: 223 cm, platums kreisajā pusē: 143 cm. Sēdvieta:
A40 cm. 292.673.34

Šīs kombinācijas cena: 435 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem tumši pelēkā krāsā.
Izmērs: Dz80×A84 cm. Platums labajā pusē: 223 cm, platums kreisajā
pusē: 143 cm. Sēdvieta: A40 cm. 792.620.32

Šīs kombinācijas cena: 435 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem zilā krāsā. Izmērs: Dz80×A84 cm.
Platums labajā pusē: 223 cm, platums kreisajā pusē: 143 cm.
Sēdvieta: A40 cm. 592.608.78

Četrvietīgs stūra dīvāns ar HÅLLÖ spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 390 €
Ar HÅLLÖ spilveniem melnā krāsā. Izmērs: Dz80×A78 cm.
Platums labajā pusē: 223 cm, platums kreisajā pusē: 143 cm.
Sēdvieta: A36 cm. 890.540.23
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Šīs kombinācijas cena: 390 €
Ar HÅLLÖ spilveniem smilškrāsā. Izmērs: Dz80×A78 cm.
Platums labajā pusē: 223 cm, platums kreisajā pusē: 143 cm.
Sēdvieta: A36 cm. 290.203.33
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Četrvietīgs stūra dīvāns ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 470 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem smilškrāsā. Izmērs: Dz80×A84 cm.
Platums labajā pusē: 223 cm, platums kreisajā pusē: 143 cm.
Sēdvieta: A40 cm. 592.621.46

Šīs kombinācijas cena: 470 €
AR FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem tumši pelēkā krāsā.
Izmērs: Dz80×A84 cm. Platums labajā pusē: 223 cm, platums kreisajā
pusē: 143 cm. Sēdvieta: A40 cm. 592.621.94

Šīs kombinācijas cena: 470 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem zilā krāsā. Izmērs: Dz80×A84 cm.
Platums labajā pusē: 223 cm, platums kreisajā pusē: 143 cm.
Sēdvieta: A40 cm. 992.621.68

Visas āra mēbeles var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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KUNGSHOLMEN moduļu dīvāni

KUNGSHOLMEN mēbeles izgatavotas no alumīnija, kas nerūsē, un no tumši brūnas izturīgās rotangpalmas
plastmasas imitācijas, ko ir ļoti viegli kopt.
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Moduļu veidi

KUNGSHOLMEN stūra modulis. Alumīnijs ar pulvera pārklājumu
un plastmasa. P80×Dz80×A73 cm. Sēdvieta: P62×Dz62×A34 cm. Var
papildināt ar KUNGSÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN vai HÅLLÖ atzveltnes un
sēdvietas spilveniem.
Tumši brūnā krāsā

102.670.46

KUNGSHOLMEN vienvietīgs modulis. Alumīnijs ar pulvera
pārklājumu un plastmasa. P62×Dz80×A73 cm.
Sēdvieta: P62×Dz62×A34 cm. Var papildināt ar KUNGSÖ, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN vai HÅLLÖ atzveltnes un sēdvietas spilveniem.
90 €

Tumši brūnā krāsā

502.670.49

70 €

KUNGSHOLMEN taburete. Alumīnijs ar pulvera pārklājumu un
plastmasa. P62×G62×A34 cm. Var papildināt ar KUNGSÖ, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN vai HÅLLÖ sēdvietas spilveniem.
Tumši brūnā krāsā

102.670.51

60 €

Izveido savu kombināciju
atvienot, pārkārtot un atkal savienot. Izveido
savu kombināciju vai izvēlies kādu no gatavajiem
modeļiem.

Ar KUNGSHOLMEN moduļiem var izveidot
visdažādākās kombinācijas. Ja pēc kāda laika
vēlēsies mainīt iekārtojumu, moduļus varēsi

+
+

+
=

+
Visas āra mēbeles var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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KUNGSHOLMEN moduļu dīvāni
Divvietīgs dīvāns ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 280 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem smilškrāsā.
Izmērs: P160×Dz80×A90 cm. Sēdvieta: A46 cm. 292.577.97

Šīs kombinācijas cena: 280 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem tumši pelēkā krāsā.
Izmērs: P160×Dz80×A90 cm. Sēdvieta: A46 cm. 692.578.56

Šīs kombinācijas cena: 280 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem zilā krāsā.
Izmērs: P160×Dz80×A90 cm. Sēdvieta: A46 cm. 692.579.17

Trīsvietīgs dīvāns ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 400 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem smilškrāsā.
Izmērs: P222×Dz80×A90 cm. Sēdvieta: A46 cm. 492.580.17

Šīs kombinācijas cena: 400 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem zilā krāsā.
Izmērs: P222×Dz80×A90 cm. Sēdvieta: A46 cm. 692.579.98
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Šīs kombinācijas cena: 400 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem tumši pelēkā krāsā.
Izmērs: P222×Dz80×A90 cm. Sēdvieta: A46 cm. 992.580.05
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Trīsvietīgs dīvāns ar kāju soliņu un FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 490 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem smilškrāsā. Izmērs: Dz80×A90 cm.
Platums labajā pusē: 222 cm, platums kreisajā pusē: 142 cm.
Sēdvieta: A46 cm. 592.684.31

Šīs kombinācijas cena: 490 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem tumši pelēkā krāsā.
Izmērs: Dz80×A90 cm. Platums labajā pusē: 222 cm, platums kreisajā
pusē: 142 cm. Sēdvieta: A46 cm. 992.689.19

Šīs kombinācijas cena: 490 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem zilā krāsā. Izmērs: Dz80×A90 cm.
Platums labajā pusē: 222 cm, platums kreisajā pusē: 142 cm.
Sēdvieta: A46 cm. 592.689.40

Četrvietīgs stūra dīvāns ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem

Šīs kombinācijas cena: 540 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem smilškrāsā. Izmērs: Dz80×A90 cm.
Platums labajā pusē: 222 cm, platums kreisajā pusē: 142 cm.
Sēdvieta: A46 cm. 792.582.71

Šīs kombinācijas cena: 540 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem tumši pelēkā krāsā.
Izmērs: Dz80×A90 cm. Platums labajā pusē: 222 cm, platums kreisajā
pusē: 142 cm. Sēdvieta: A46 cm. 292.582.59

Šīs kombinācijas cena: 540 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem zilā krāsā.
Izmērs: Dz80×A90 cm. Platums labajā pusē: 222 cm, platums kreisajā
pusē: 142 cm. Sēdvieta: A46 cm. 592.582.53

Visas āra mēbeles var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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HAVSTEN dīvāns

HAVSTEN kolekcijas mēbeles ir izturīgas un viegli kombinējamas. Tās var atpazīt pēc viegla tērauda rāmja
un plastmasas režģa sēdvietas. Modernas, viegli pārvietojamas, ērtas un viegli kopjamas mēbeles.
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HAVSTEN dīvāns laiskai atpūtai
HAVSTEN sēdmēbeles ir ērtas, izturīgas un viegli
pielāgojamas tev un tavām vajadzībām. Rāmis
izgatavots no izturīga, bet viegla tērauda, tāpēc
šīs mēbeles ir viegli pārvietot, un plastmasas
režģa sēdvietu ir viegli kopt. Biezajiem spilveniem
nekaitēs ne spoža saule, ne viegls lietus. HAVSTEN
kolekcijā ietilpst gan atpūtas krēsli, gan divvietīgi,
trīsvietīgi un pat četrvietīgi dīvāni.

+
2 sēdekļi ar
atzveltni

+
1 karkass

HAVSTEN sēdmēbeles var sakombinēt no dažādām
daļām. Piemēram, sēdeklis un atzveltne ir viena
daļa, roku balsti – otra. Sēdmēbeļu moduļiem
nepieciešams arī karkass. Kombinē pēc sirds patikas vai izvēlies kādu no gatavajām kombinācijām.
Ja vēlies vēl lielāku dīvānu, pieliec papildu moduļus.

+
2 atzveltnes
spilveni

+
2 sēdvietas
spilveni

=
2 roku balsti

2017. gada Red Dot Award
godalgas laureāts
HAVSTEN dīvāns ir atzinīgi
novērtēts vienā no pasaulē
prestižākajiem dizaina
konkursiem – Red Dot Design
Award – preču dizaina kategorijā.
To slavē galvenokārt tāpēc,
ka to ir viegli pārvietot un
kombinēt visdažādākajos
veidos. Tas izgatavots no viegla
tērauda, un plastmasas režģa
sēdvietu ir viegli kopt. Biezajiem
spilveniem nekaitēs ne spoža
saule, ne viegls lietus. Var
izveidot neskaitāmas moduļu
kombinācijas.

Visas āra mēbeles var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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ATPŪTA ĀRĀ

HAVSTEN sēdmēbeles

Atpūtas krēsls, 245 €
Izmērs: P98×Dz94×A90 cm. Sēdvieta: Dz62×A42 cm. Smilškrāsā.
392.519.26

Divvietīgs dīvāns, 435 €
Izmērs: P179×Dz94×A90 cm. Sēdvieta: Dz62×A42 cm. Smilškrāsā.
092.519.56

Divvietīgs dīvāns bez roku balstiem, 405 €
Izmērs: P164×Dz94×A90 cm. Sēdvieta: Dz62×A42 cm. Smilškrāsā.
092.519.61

Trīsvietīgs dīvāns, 625 €
Izmērs: P260×Dz94×A90 cm. Sēdvieta: Dz62×A42 cm. Smilškrāsā.
992.519.66

Trīsvietīgs dīvāns bez roku balstiem, 595 €
Izmērs: P245×Dz94×A90 cm. Sēdvieta: Dz62×A42 cm. Smilškrāsā.
492.519.83

Četrvietīgs dīvāns, 815 €
Izmērs: P341×Dz94×A90 cm. Sēdvieta: Dz62×A42 cm. Smilškrāsā.
292.520.78

Četrvietīgs dīvāns bez roku balstiem, 785 €
Izmērs: P326×Dz94×A90 cm. Sēdvieta: Dz62×A42 cm. Smilškrāsā.
492.672.86

Papildu modulis. 190 €
Izmērs: P83×Dz94×A90 cm. Sēdvieta: Dz62×A42 cm. Smilškrāsā.
392.519.93
Izveido savu HAVSTEN dīvānu, izmantojot papildu moduļus.
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Visas āra mēbeles var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.

HAVSTEN divvietīgs dīvāns
lietošanai telpās un ārā,
smilškrāsā. 092.519.56

435 €
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ATPŪTA ĀRĀ

Āra atpūtas krēsli,
dīvāni, galdi un pufi
Laiks pelnītai atpūtai
Paplašini apvāršņus un dzīvojamo platību, iekārtojot atpūtas zonu ārā.
Vispirms izvēlies sēdmēbeles – dīvānu, atpūtas krēslus vai pufus –, jo tās
aizņems visvairāk vietas. Pēc tam atrodi ērtu vietu arī galdiņam.
Nomaini vidi! Lasīt grāmatu, spēlēt galda spēles un laiski zvilnēt var arī
ārā, svaigā gaisā.
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ATPŪTA ĀRĀ

Atpūtas krēsli un dīvāni

BROMMÖ zvilnis lietošanai telpās
vai ārā
P48×Dz92×A89 cm. Sēdvieta:
P43×Dz39×A43 cm. Akācijas
masīvkoks, beice uz akrila bāzes.
Polipropilēna plastmasa
Brūni beicēts

403.326.82

41,99 €

Galdiņi

ÄPPLARÖ galdiņa modulis
P63×G63×A28 cm. Akācijas masīvkoks.
Brūni beicēts

802.134.46

35 €

SOLLERÖN galdiņš
G92×P62×A51 cm. Tērauds ar pulvera
pārklājumu, alumīnijs un plastmasa.

KUNGSHOLMEN galdiņš
P62×G62×A35 cm. Plastmasa, alumīnijs
ar pulvera pārklājumu un rūdītais stikls.
Tumši brūnā krāsā

602.700.32

59 €

Antracīta un brūnā krāsā

803.736.18

79 €

Pufs

KROKHOLMEN galdiņš
Ø 73 cm, A44 cm. Tērauds ar pulvera
pārklājumu, cinkots tērauds un plastmasa.
Smilškrāsā

803.364.66

39 €

OTTERÖN/INNERSKÄR pufs lietošanai
telpās vai ārā
Ø 48 cm, A41 cm. Tērauds ar pulvera pārklājumu
un polipropilēns.

TRANARÖ taburete/galdiņš lietošanai
telpās vai ārā
P56×Dz41×A43 cm. Tērauds ar pulvera
pārklājumu un plastmasa. Kad taburetes
nelieto, tās var glabāt, saliktas vienu otrai
virsū, lai tās aizņemtu mazāk vietas.
Sarkanā krāsā

104.114.21

Zilā krāsā

092.875.59

49,99 €

Sarkanā krāsā

792.875.65

49,99 €

19 €

Viegli kopjamas mēbeles. Vairāk uzzināsi 00. lpp.
Visas āra mēbeles var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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ATPŪTA ĀRĀ

Zviļņi, krēsli, šūpuļtīkli
un citas preces atpūtai
ārā
Atpūta tavā stilā
Domājot par ideālo atpūtu, katrs iztēlojas ko citu. Kāds sapņo par zvilnēšanu
paēnā, cits par sauļošanos pie baseina. Veidojot IKEA āra preču klāstu, ir
padomāts par dažādiem cilvēkiem un atpūtas veidiem, tāpēc piedāvājam zviļņus,
pludmales krēslus un pat āra pufus un šūpuļtīklus. Saulainajās dienās obligāts
aksesuārs ir platmale. Pie mums vari iegādāties arī to.
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ATPŪTA ĀRĀ

Zviļņi, krēsli, šūpuļtīkli un citas preces atpūtai ārā

Iesakām
arī
biznesa
klientiem
ÄPPLARÖ zvilnis
G199×P71×A33 cm. Akācijas masīvkoks.
Brūni beicēts

902.085.43

99 €

TORHOLMEN zvilnis
G219×P70×A47 cm. Alumīnijs ar pulvera
pārklājumu.
Pelēkā krāsā

BUSSAN pufs lietošanai telpās vai ārā
G94/187×P67×A20/70 cm. Poliesters un
plastmasa. Pufu var lietot dažādos veidos –
saliktu kā krēslu vai izlaistu kā zvilni.
Pelēkā krāsā

503.129.09

Dzeltenā krāsā

704.256.65

29,99 €

89 €

Sarkanā krāsā

304.256.67

19,99 €

Zaļā krāsā

504.267.84

19,99 €

Baltā krāsā

FREDÖN šūpuļtīkls
G200×P100 cm. 100 % poliesters, eikalipta
masīvkoks un plastmasa. Maksimālā
slodze: 120 kg. Var papildināt ar GÅRÖ šūpuļtīkla
statīvu.
Smilškrāsā

802.873.62

45 €

104.433.61

101.746.41

19,99 €

HÅMÖ saliekams krēsls
P54×Dz65×A63cm. Sēdvieta:
P40×Dz38×A37 cm. Tērauds ar pulvera
pārklājumu un 100 % poliesters.
Zilā krāsā

DYNKOBB platmale, jūraszāles

GÅRÖ šūpuļtīkla statīvs
G301×P119×A129 cm. Tērauds ar pulvera
pārklājumu un plastmasa.
Maksimālā slodze: 120 kg.
802.515.13

203.123.26 139 €

HÅMÖ zvilnis
G190×P59×A28 cm. Tērauds ar pulvera
pārklājumu, poliesters un plastmasa.

HÅMÖ nolaižams saliekamais krēsls
P60×Dz66×A97 cm. Sēdvieta:
P45×Dz37×A44 cm. Tērauds ar pulvera
pārklājumu un 100 % poliesters.

Pelēkā krāsā

IKEA PS VÅGÖ krēsls
Sēdvieta: P55×Dz50×A36 cm.
Plastmasa.

804.256.60 12,99 €

RISÖ šūpuļtīkls
G265×P150 cm. 100 % poliesters un plastmasa.
Maksimālā slodze: 120 kg. Var papildināt ar
GÅRÖ šūpuļtīkla statīvu.
Tumši zaļā krāsā

704.323.26

29 €

AXELSÖ soma, jūraszāles
2,99 €

704.433.58

7,99 €

60 €

Visas āra mēbeles var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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ĀRA SPILVENI
Uzkavējies vēl mazliet
Omulīga un ērta atpūtas zona nav iedomājama bez spilveniem. Turklāt to
nekad nevar būt par daudz. Izvēlies spilvenus neuzkrītošās krāsās saskaņotam
noformējumam vai gluži pretēji – izteiksmīgās krāsās, lai koši spilveni būtu kā
akcents tavā atpūtas stūrītī. Lielākā daļa IKEA spilvenu ir krāsoti, izmantojot
speciālu metodi, lai tie neizbalētu. Un tie ir ūdensnecaurlaidīgi. Āra spilveni
kalpo ilgi, ja tos ik pa laikam apgriež uz otru pusi. Pārvalkus drīkst mazgāt veļas
mazgājamajā mašīnā.
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ĀRA SPILVENI

FRÖSÖN/DUVHOLMEN
FRÖSÖN spilvenu pārvalkus un DUVHOLMEN spilvenus var
iegādāties atsevišķi, lai dotu tev lielākas izvēles iespējas.
Vieglākais veids, kā atsvaidzināt interjeru, ir uzlikt citas krāsas
spilvena pārvalku. Āra spilveni krāsoti, izmantojot speciālu
metodi, lai krāsa būtu noturīgāka, turklāt tā palīdz ietaupīt
ūdeni. Sēdvietas spilveniem ir lentītes, kas tos notur vietā.

FRÖSÖN spilvenu pārvalki izgatavoti no ūdensnecaurlaidīga
materiāla, tāpēc viegls lietus tiem nekaitēs. Tos drīkst mazgāt
veļas mazgājamajā mašīnā. Lai saudzētu dabu un samazinātu
atkritumu daudzumu, šie pārvalki izgatavoti no pārstrādātām
PET pudelēm.

FRÖSÖN spilvena pārvalki: 100 % poliesters; drīkst mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā.

FRÖSÖN sēdvietas paliktņa pārvalks
Ø 35 cm. Papildināt ar DUVHOLMEN spilvenu,
kas piemērots krēslam, kura diametrs ir 35 cm.

FRÖSÖN sēdvietas paliktņa pārvalks
P44×G44 cm. Papildināt ar DUVHOLMEN
spilvenu, kas piemērots krēslam (P44×G44 cm).

FRÖSÖN sēdvietas paliktņa pārvalks
P50×G50 cm. Papildināt ar DUVHOLMEN
spilvenu, kas piemērots krēslam (P50×G50 cm).

Smilškrāsā

303.917.09

4€

Smilškrāsā

103.917.10

7€

Smilškrāsā

904.129.35

7€

Tumši pelēkā krāsā

803.917.16

4€

Tumši pelēkā krāsā

603.917.17

7€

Tumši pelēkā krāsā

504.129.42

7€

Zilā krāsā

803.918.20

4€

Zilā krāsā

503.918.26

7€

Zilā krāsā

504.129.37

7€

FRÖSÖN sēdvietas un atzveltnes paliktņa
pārvalks
P45×G116 cm. Papildināt ar DUVHOLMEN
spilvenu sēdvietai un atzveltnei.
Smilškrāsā

303.917.14

15 €

Tumši pelēkā krāsā

203.917.19

15 €

Zilā krāsā

303.918.08

15 €

FRÖSÖN sēdvietas paliktņa pārvalks
P62×G62 cm. Papildināt ar DUVHOLMEN
spilvenu, kas piemērots krēslam (P62×G62 cm).

FRÖSÖN atzveltnes paliktņa pārvalks
P44×G62 cm. Papildināt ar DUVHOLMEN
spilvenu atzveltnei (P44×G62 cm).

Smilškrāsā

903.917.11

10 €

Smilškrāsā

703.917.12

7,5 €

Tumši pelēkā krāsā

403.917.18

10 €

Tumši pelēkā krāsā

003.917.15

7,5 €

Zilā krāsā

103.918.14

10 €

Zilā krāsā

303.918.32

7,5 €

DUVHOLMEN spilveni. Pildījums: poliesters un poliuretāna putas. Nemazgāt!

DUVHOLMEN spilvens, kas piemērots krēslam,
kura diametrs ir 35 cm, biezums: 4 cm.
Pelēkā krāsā

803.918.39

4€

DUVHOLMEN spilvens, kas piemērots krēslam,
kura izmērs ir P44×G44 cm, biezums: 5 cm.
Pelēkā krāsā

803.918.44

8€

DUVHOLMEN spilvenu, kas piemērots
krēslam, kura izmērs ir P50×P50 cm,
biezums: 5 cm.
Pelēkā krāsā

DUVHOLMEN sēdvietas un atzveltnes
spilvens. Komplektā ietilpst 1 sēdvietas
spilvens (P45×G42 cm) un 1 atzveltnes spilvens
(P45×G71 cm). Biezums: 5 cm.
Pelēkā krāsā
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203.918.56

15 €

DUVHOLMEN sēdvietas spilvens
P62×G62 cm, biezums: 12 cm.
Pelēkā krāsā

503.918.50

604.178.97

8€

DUVHOLMEN atzveltnes spilvens
P44×G62 cm, biezums: 14 cm.
20 €

Pelēkā krāsā

103.918.33

12,5 €

ĀRA SPILVENI

HÅLLÖ
HÅLLÖ spilveni kalpo ilgāk, jo tos var lietot uz abām pusēm.
Audums krāsots, izmantojot metodi, kas aizsargā pret izbalēšanu,
krāsojot pavedienus pirms auduma aušanas.

HÅLLÖ sēdvietas un atzveltnes spilvenu auduma krāsošanas
procesā izmantots mazāk ūdens un krāsas, vienlaikus uzlabojot
krāsas noturību.

Audums: 100 % poliesters. Pildījums: Poliesters un poliuretāna putas. Mazgāt ar rokām.

HÅLLÖ sēdvietas paliktnis
P44×G44 cm, biezums: 6 cm.

HÅLLÖ sēdvietas paliktnis
P50×G50 cm, biezums: 6 cm.

Melnā krāsā

504.222.10

8,99 €

Melnā krāsā

402.644.85

11,99 €

HÅLLÖ sēdvietas un atzveltnes paliktnis
Sēdvieta: Dz48 cm, atzveltne: P47×A68 cm.
Biezums: 6 cm.

Smilškrāsā

104.222.45

8,99 €

Smilškrāsā

502.616.79

11,99 €

Melnā krāsā

702.644.60

25 €

Smilškrāsā

602.616.93

25 €

HÅLLÖ zviļņa paliktnis
P60×G190 cm, biezums: 5 cm.
Melnā krāsā

302.645.65

40 €

Smilškrāsā

802.616.92

40 €

HÅLLÖ sēdvietas spilvens
P62×G62 cm, biezums: 8 cm. Spilvena
pārvalks: 100 % poliesters. Iekšējais audums:
neausts polipropilēns. Pildījums: poliesters
un poliuretāna putas. Pārvalku drīkst mazgāt
veļas mazgājamajā mašīnā. Iekšējo spilvenu
nemazgāt.
Melnā krāsā

602.645.40

25 €

Smilškrāsā

002.600.74

25 €

HÅLLÖ atzveltnes spilvens
P42×G62 cm, biezums: 18 cm. Spilvena
pārvalks: 100 % poliesters. Iekšējais audums:
Neausts polipropilēns. Pildījums: poliestera
dobšķiedras. Pārvalku un spilvenu drīkst mazgāt
veļas mazgājamajā mašīnā.
Melnā krāsā

802.644.93

10 €

Smilškrāsā

002.616.72

10 €

NÄSTÖN

YTTERÖN

BENÖ

NÄSTÖN paliktņi kalpo ilgāk, ja tos ik pa
laikam apgriež uz otru pusi.

YTTERÖN paliktņi kalpo ilgāk, ja tos ik pa
laikam apgriež uz otru pusi.

Audums: 100 % poliesters. Pildījums:
poliuretāna putas. Mazgāt ar rokām.

Audums: 100 % poliesters. Pildījums:
poliuretāna putas. Mazgāt ar rokām.

BENÖ paliktņi kalpo ilgāk nekā citu
ražotāju paliktņi, jo to var lietot uz abām
pusēm. Audums krāsots, izmantojot ūdeni
un krāsu taupošu metodi, kas uzlabo
krāsas noturību pret izbalēšanu.
Audums: 100 % poliesters. Pildījums: poliesters.
Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā.

NÄSTÖN sēdvietas paliktnis
P40×G40 cm, biezums: 2 cm.
Zilā krāsā

104.257.29

4,99 €

Zaļā krāsā

704.280.65

4,99 €

YTTERÖN sēdvietas paliktnis
Ø 35 cm, biezums: 8 cm.
Zilā krāsā
703.192.88
YTTERÖN sēdvietas paliktnis
P40×G40 cm, biezums: 8 cm.
Zilā krāsā
203.146.98

BENÖ krēsla paliktnis
Ø 35 cm, biezums: 3 cm.
4,99 €

Tumši pelēkā krāsā

903.365.50

1,49 €

6,99 €

YTTERÖN sēdvietas un atzveltnes paliktnis
Sēdvieta: Dz47 cm, atzveltne: P50×A45 cm.
Biezums: 8 cm.
NÄSTÖN sēdvietas un atzveltnes paliktnis
Sēdvieta: Dz48 cm, atzveltne: P47×A68 cm.
Biezums: 2 cm.
Zilā krāsā

804.257.35

14,99 €

Zaļā krāsā

804.279.80

14,99 €

Zilā krāsā

803.147.04

20 €

Visas āra mēbeles var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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KUDDARNA
Ar KUDDARNA sēdvietas un atzveltnes paliktņiem var pilnīgi izmainīt noskaņu āra
atpūtas zonā. Lentītes paliktņus notur vietā, un tie kalpo ilgāk, ja tos ik pa laikam
apgriež uz otru pusi. Audums krāsots, izmantojot ilgtspējīgas metodes, patērējot mazāk
ūdens un uzlabojot krāsas noturību, salīdzinot ar tradicionālajām auduma krāsošanas
metodēm.
Audums: 100 % poliesters. Pildījums: poliuretāna putas. Mazgāt ar rokām.

KUDDARNA sēdvietas paliktnis
P36×32 cm, biezums: 6 cm.

KUDDARNA sēdvietas paliktnis
P44×G44 cm, biezums: 7 cm.

KUDDARNA sēdvietas paliktnis
P50×G50 cm, biezums: 7 cm.

Smilškrāsā

204.110.67

5€

Smilškrāsā

004.110.87

7€

Smilškrāsā

904.179.09

9€

Gaiši zilā krāsā

204.110.72

5€

Gaiši zilā krāsā

004.110.92

7€

Gaiši zilā krāsā

904.179.14

9€

Pelēkā krāsā

104.110.82

5€

Pelēkā krāsā

504.111.03

7€

Pelēkā krāsā

804.179.19

9€

KUDDARNA sēdvietas un atzveltnes
paliktnis
Sēdvieta: Dz42 cm, atzveltne: P45×G72 cm.
Biezums: 7 cm.
Smilškrāsā

204.111.28

20 €

Gaiši zilā krāsā

204.111.33

20 €

Pelēkā krāsā

104.111.43

20 €

TOSTERÖ somas
Mēbeles no netīrumiem, saules, lietus, putekļiem un ziedputekšņiem
pasargās ūdensnecaurlaidīgas TOSTERÖ somas.

TOSTERÖ soma spilveniem
P49×G116×A35 cm. Der ÄPPLARÖ mantu
glabātuvē (P57×G128 cm).
Melnā krāsā

58

202.923.28 19,99 €

TOSTERÖ soma spilveniem
P62×G62×A25 cm. Der SOLLERÖN dīvāna
moduļiem.
Melnā krāsā

604.098.21

14,99 €

TOSTERÖ kaste
P44×G129×A79 cm
Melnā krāsā

104.114.40

39,99 €

TOSTERÖ kaste
G129×P44×A79 cm,
melnā krāsā. 104.114.40

39,99 €
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DEKORATĪVIE
SPILVENI UN
PLEDI
Parādi savu stilu
Mājīga interjera dizaina un ērtuma noslēpums ir spilveni. Ar tiem var panākt tik
dažādu efektu – spilveni neuzkrītošos toņos radīs pabeigtības un mājīguma sajūtu,
bet ar košiem spilveniem kontrastējošās krāsās var radīt pavisam citādu noskaņu.
Parādi savu stilu ar āra spilveniem. IKEA spilveni izgatavoti no materiāla, kas ir
īpaši piemērots lietošanai ārā, un audums krāsots, izmantojot ilgtspējīgu, ūdeni
un krāsas taupošu metodi. Gandrīz visi āra spilveni ir ūdensnecaurlaidīgi – tikai
nokrati ūdeni, un spilvens ir drošībā. Kad spilvenus nelieto, tos ieteicams glabāt
TOSTERÖ somās vai kastēs.
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DEKORATĪVIE SPILVENI UN PLEDI

Spilveni lietošanai telpās vai ārā
Šie spilveni ir piemēroti lietošanai ārā. Tie ir
ūdensnecaurlaidīgi, tāpēc viegls lietutiņš tiem
nekaitēs. Pārvalka audums ir noturīgāks pret

SÖTHOLMEN spilvena pārvalks
P50×G50 cm. Spilvenam ir
ūdensnecaurlaidīga odere, un pārvalka
krāsa ir noturīga pret izbalēšanu.
Spilvena pārvalks: 100 % polipropilēns.
Odere: 100 % poliesters. Drīkst mazgāt
veļas mazgājamajā mašīnā. Lietojot
ārā, papildināt ar INNER spilvenu
(P50×G50 cm).
003.940.02

14,99 €

Zilā krāsā

703.940.08

14,99 €

Smilškrāsā

503.940.66

6,99 €

Tumši zilā krāsā

303.940.53

6,99 €

INNER spilvens
Baltā krāsā. Polipropilēns un poliesters. Drīkst
mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā.

FESTHOLMEN spilvena pārvalks
Smilškrāsā. 100 % poliesters. Drīkst
mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā. Der
šāda izmēru spilvenam: P50×G50 cm.
Lietojot ārā, papildināt ar INNER
spilvenu (P50×G50 cm).

FUNKÖN spilvens
P30×G60 cm. Spilvena pārvalku var
noņemt un mazgāt veļas mazgājamajā
mašīnā. Spilvena pārvalks:
100 % poliesters. Odere: neausts
polipropilēns. Pildījums: poliestera
dobšķiedras.
404.113.87

SÖTHOLMEN spilvena
pārvalks var kļūt par āra
atpūtas zonas noformējuma
odziņu. Pārvalki ir Vjetnamā
radīts meistarīgu amatnieku
roku darbs.

GULLINGEN spilvena pārvalks
P40×G65 cm. 100 % poliesters. Drīkst
mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā. Der
P40×G65 cm lielam spilvenam. Lietojot
ārā, papildināt ar INNER spilvenu.

Oranžā krāsā

Daudzkrāsains

izbalēšanu nekā citiem spilveniem. Šie spilveni ir
piemēroti lietošanai gan telpās, gan ārā.

P50×G50 cm

404.112.50

P50×G50 cm

602.621.93

2,49 €

P40×G65 cm

102.308.97

4€

6,99 €

6,99 €

PIEEJAMS, SĀKOT AR
2019. GADA APRĪLI

INGABRITTA pleds
P130×G170 cm. Materiāls: 80 % akrils, 20 %
kokvilna. Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā
mašīnā.

INGRUN pleds
P130×G170 cm. Materiāls: 87 % akrils, 13 %
kokvilna. Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā
mašīnā.

Gaiši zilā krāsā

603.740.63

29,99 €

Pelēkā krāsā

204.093.90

9,99 €

Pienbaltā krāsā

903.522.72

29,99 €

Baltā krāsā

404.093.94

9,99 €
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Ūdensnecaurlaidīgais un pret izbalēšanu noturīgais spilvens ir piemērots lietošanai gan telpās, gan ārā.

DEKORATĪVIE SPILVENI UN PLEDI

Spilveni lietošanai telpās
Spilveni, kas paredzēti lietošanai telpās, nav
mitrumizturīgi un noturīgi pret izbalēšanu, tomēr
īslaicīgi tos var lietot arī ārā.

Lai tie kalpotu ilgāk un saglabātu sākotnējo izskatu,
atceries pēc katras pasēdēšanas ārā tos ienest
telpās.

SOMMAR 2019 spilvena pārvalks
P50×G50 cm. 100 % kokvilna. Drīkst mazgāt
veļas mazgājamajā mašīnā. Der spilvenam, kura
izmērs ir P50×G50 cm.
Gaiši zilā krāsā,
504.262.08
3,99 €
daudzkrāsains

SOMMAR 2019 spilvena pārvalks
P50×G50 cm. 100 % kokvilna. Drīkst mazgāt
veļas mazgājamajā mašīnā. Der spilvenam, kura
izmērs ir P50×G50 cm.
Baltā un zaļā/dzeltenā
404.262.04
3,99 €
krāsā, svītrains

MAJALISA spilvena pārvalks
P50×G50 cm.100 % kokvilna. Drīkst mazgāt
veļas mazgājamajā mašīnā. Der spilvenam, kura
izmērs ir P50xG50 cm.

GURLI spilvena pārvalks
P50×G50 cm, 100 % kokvilna. Drīkst mazgāt
veļas mazgājamajā mašīnā. Der spilvenam, kura
izmērs ir P50×G50 cm.

GURLI spilvena pārvalks
P50×G50 cm, 100 % kokvilna. Drīkst mazgāt
veļas mazgājamajā mašīnā. Der spilvenam, kura
izmērs ir P50×G50 cm.

MAJALOTTA spilvena pārvalks
P50xG50 cm. 100 % kokvilna. Drīkst mazgāt
veļas mazgājamajā mašīnā. Der spilvenam, kura
izmērs ir P50xG50 cm.

Tumši zilā krāsā

004.262.01

2,49 €

Gaiši zilā krāsā

504.334.16

2,49 €

Zilā, zaļā un dzeltenā krāsā 504.257.65

Zilā un koši oranžā krāsā

404.258.03

3,99 €

3,99 €

Kā veidot noformējumu ar spilveniem?
Iekārto āra atpūtas zonu tikpat mājīgi, cik savu
mīļāko stūrīti mājās. Ar spilveniem var paveikt
brīnumu lietas. Ar ko sākt?

1. Vispirms izvēlies sēdmēbeļu spilvenu
pārvalkus savā mīļākajā neitrālā krāsā,
piemēram, FRÖSÖN kolekcijas spilvenus ar
pārvalkiem, par kuriem vairāk uzzināsi 54. lpp.
2. Izvēlies vienas vai divu akcentējošu krāsu
spilvenus, piemēram, koši oranžus vai
kādā citā tonī. SÖTHOLMEN un GULLINGEN
pārvalku krāsas ir viegli kombinēt.
3. Izvēlies vienotu stilu, piemēram, svītrainus
pārvalkus vai pārvalkus ar abstraktiem
rakstiem – FESTHOLMEN, FUNKÖN vai citus
pārvalkus.

Padoms!
Šeit ir uzskaitīti tikai spilvenu pārvalki – spilveni
jāpiemeklē atsevišķi. Vari sākt, no kura gala vēlies – vai nu
ar smukāko pārvalku vai vajadzīgo spilvena izmēru.

Visus pārvalkus var apskatīt tekstilizstrādājumu vai āra preču sadaļā IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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NOJUMES,
SAULESSARGI UN
AIZSLIETŅI
Gan ēnai, gan privātumam
Pavadot laiku ārā, jābūt gataviem laikapstākļu maiņām. Savlaicīgi nodrošinoties,
ne saule, ne lietus netraucēs labi pavadīt laiku ārā. Nojumes un saulessargi
gādās par paēnu un aizsargās pret ultravioleto starojumu. Daži IKEA saulessargi
ir ūdensnecaurlaidīgi un pasargās arī no lietus. Romantiskākam noformējumam
nojumei var pielikt LAPPÖN tīklu vai aizkarus. No garāmgājēju vai kaimiņu
ziņkārīgiem skatieniem var paslēpties, pieliekot aizslietni.

Visas IKEA nojumes un saulessargi
izgatavoti no poliestera, kas aizsargā
pret ultravioletajiem stariem.

Teicama aizsardzība (50+):
auduma UPF (ultravioleto staru
aizsardzības faktors) ir 50+. Tas spēj
aizturēt līdz pat 98 % ultravioletās
radiācijas.
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Apzīmējumi aizsardzībai pret saules
starojumu:

Ļoti laba aizsardzība (25+):
auduma UPF (ultravioleto staru
aizsardzības faktors) ir 25+. Tas spēj
aizturēt līdz pat 96 % ultravioletās
radiācijas.

Laba aizsardzība (15+): auduma
UPF (ultravioleto staru aizsardzības
faktors) ir 15+. Tas spēj aizturēt līdz
pat 93 % ultravioletās radiācijas.
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NOJUMES, SAULESSARGI UN AIZSLIETŅI

Saulessargi
FLISÖ saulessargs. G160×P100×A150–230 cm,
kāts: Ø 32 mm. Tērauds ar pulvera pārklājumu
un 100 % poliesters. Auduma svars: 170 g/m².
Audums: UPF 25+. Der BRAMSÖN saulessarga
pamatnei.
Melnā krāsā

602.602.50

16,99 €

RAMSÖ saulessargs. Ø 160 cm, A143–190 cm,
kāts: Ø 22 mm. Tērauds ar pulvera pārklājumu
un 100 % poliesters. Auduma svars: 140 g/m².
Audums: UPF 25+. Der FISKÖ saulessarga
pamatnei.
Zaļā krāsā

504.258.93

9,99 €

HÖGÖN saulessargs. Ø 270 cm, A239 cm,
kāts: Ø 38 mm. Alumīnijs ar pulvera pārklājumu
un 100 % poliesters. Auduma svars: 170g/m².
Audums: UPF 25+. Saulessarga pārsegu var
noņemt un mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā.
Der GRYTÖ vai LÖKÖ saulessarga pamatnei.
Baltā krāsā

204.114.30

39,99 €

Gaiši zilā krāsā

904.114.36

39,99 €

RAMSÖ saulessargs. Ø 125 cm, A90 cm,
kāts: Ø 14 mm. Tērauds ar pulvera pārklājumu
un 100 % poliesters. Auduma svars: 140 g/m².
Audums: UPF 25+. Pieskrūvējams stiprinājums.
Stiprinājuma maksimālais atvērums: 35 mm.
Zilā krāsā

204.267.28

7,99 €

Sarkanā krāsā

704.256.70

7,99 €

SAMSÖ nolokāms saulessargs. Ø 200 cm,
A165–230 cm, kāts: Ø 32 mm. Tērauds ar pulvera
pārklājumu un 100 % poliesters. Auduma svars:
170 g/m². Audums: UPF 25+. Der GRYTÖ vai LÖKÖ
saulessarga pamatnei.
Smilškrāsā

503.118.15

24,99 €

KUGGÖ/LINDÖJA noliecams saulessargs.
Ø 300 cm, A240 cm, kāts: Ø 38 mm. Alumīnijs
ar pulvera pārklājumu un 100 % poliesters.
Auduma svars: smilškrāsā: 200g/m², melnā
krāsā un zilā krāsā: 180g/m². Audums: UPF 50+.
Saulessarga pārsegu var noņemt un mazgāt
veļas mazgājamajā mašīnā. Der GRYTÖ vai LÖKÖ
saulessarga pamatnei.
Smilškrāsā

192.674.62

69 €

Melnā krāsā

892.678.02

69 €

Tumši zilā krāsā

492.914.46

69 €

LÅNGHOLMEN saulessargs.
G300×P250×260 cm, kāts: Ø 48 mm. Beicēts
eikalipta masīvkoks un 100 % poliesters. Auduma
svars: 200 g/m². Audums: UPF 50+. Der GRYTÖ
vai LÖKÖ saulessarga pamatnei.
Brūnā krāsā un smilškrāsā304.014.78

129 €

Iekarams saulessargs
KARLSÖ iekarams saulessargs. Ø 300 cm,
A260 cm. Tērauds ar pulvera pārklājumu un
100 % poliesters. Auduma svars: smilškrāsā:
200 g/m², melnā krāsā: 180 g/m². Audums: UPF
50+. Papildināt ar SVARTÖ saulessarga pamatni
(vai 4 betona plāksnēm. Minimālais izmērs:
P30×G30 cm, kopējais minimālais svars: 50 kg).
Smilškrāsā

102.602.95

55 €

SEGLARÖ iekarams un nolokāms saulessargs.
G330×P240×A260 cm. Alumīnijs ar pulvera
pārklājumu un 100 % poliesters. Auduma svars:
200 g/m². Audums: UPF 50+. Saulessargu var
pagriezt par 360 grādiem. Papildināt ar SVARTÖ
saulessarga pamatni (vai 4 betona plāksnēm.
Minimālais izmērs: P50×G50 cm, kopējais
minimālais svars: 90 kg).
Smilškrāsā

OXNÖ/LINDÖJA iekarams un nolokāms
saulessargs. Ø 300 cm, A265 cm. Alumīnijs
ar pulvera pārklājumu un 100 % poliesters.
Auduma svars: smilškrāsā: 200g/m², melnā
krāsā un zilā krāsā: 180g/m². Audums: UPF 50+.
Saulessarga pārsegu var noņemt un mazgāt
veļas mazgājamajā mašīnā. Papildināt ar SVARTÖ
saulessarga pamatni (vai 4 betona plāksnēm.
Minimālais izmērs: P50×G50 cm, kopējais
minimālais svars: 90 kg).
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Smilškrāsā

692.914.50

119 €

Melnā krāsā

992.914.58

119 €

Tumši zilā krāsā

892.914.54

119 €

303.878.68

159 €

BAGGÖN iekarams saulessargs. Ø250 cm,
A 250 cm. Tērauds ar pulvera pārklājumu
un 100 % poliesters. Auduma svars: 150 g/
m². Audums: UPF 15+. Papildināt ar SVARTÖ
saulessarga pamatni (vai 4 betona plāksnēm.
Minimālais izmērs: P30×G30 cm, kopējais
minimālais svars: 50 kg).
Balts

502.602.84

59 €

NOJUMES, SAULESSARGI UN AIZSLIETŅI

Viegli kopjamas lietas, kas kalpos gadiem ilgi
melnā krāsā, tumši zilā krāsā vai smilškrāsā. Lai
saulessargs būtu stabilāks, tam var pielikt pamatni.
Ļaujies saulaino dienu valdzinājumam!

KUGGÖ un OXNÖ saulessargs sastāv no kāta un
saulessarga spieķiem. Saulessargi ir nolokāmi.
LINDÖJA saulessarga pārsegs der gan KUGGÖ,
gan OXNÖ saulessarga rāmim, un tas ir pieejams

KUGGÖ/LINDÖJA saulessarga sastāvdaļas

+
+
+
KUGGÖ saulessarga rāmis

LINDÖJA saulessarga
pārsegs. Melnā un tumši zilā
krāsā vai smilškrāsā

=

GRYTÖ
saulessarga
pamatne

=
LÖKÖ
saulessarga
pamatne

OXNÖ/LINDÖJA iekaramā saulessarga sastāvdaļas

+

OXNÖ iekaramas
saulessarga rāmis

+

LINDÖJA saulessarga
pārsegs. Melnā un tumši
zilā krāsā vai smilškrāsā

=

SVARTÖ saulessarga
pamatne

Saulessarga pamatnes
GRYTÖ saulessarga pamatne. Ø 60 cm.
Polipropilēna plastmasa. Der šiem saulessargiem:
KUGGÖ/LINDÖJA, KARLSÖ (Ø 300 cm),
LÅNGHOLMEN, LJUSTERÖ, HÖGÖN, SAMSÖ. Kāta
min. Ø 30 mm, kāta maks. Ø 50 mm. Saulessarga
pamatne jāpiepilda ar smiltīm. Nepieciešami
apmēram 25 litri smilšu (apmēram 35 kg).
Tumši pelēkā krāsā

903.146.90

Pelēkā krāsā

901.150.73

40 €

30 €

FISKÖ saulessarga pamatne. P39×G39. Kāta
maks. Ø 32 mm, kāta min. Ø 18 mm. Polietilēna
plastmasa. Piepildīt ar ūdeni vai smiltīm Piepildīt
ar ūdeni vai smiltīm. Ja pamatne piepildīta ar
ūdeni, sezonas beigās ūdens jāizlej. Der RAMSÖ
saulessargam (Ø 160 cm).
Baltā krāsā

LÖKÖ saulessarga pamatne. Ø 59 cm. Svars:
40 kg. Betons. Der šiem saulessargiem: KUGGÖ/
LINDÖJA, KARLSÖ (Ø 300 cm), LÅNGHOLMEN,
LJUSTERÖ, HÖGÖN, SAMSÖ (Ø 200 cm).

BRAMSÖN saulessarga pamatne. G40×P29 cm.
Svars: 15 kg. Kāta maks. Ø 38 mm, kāta
min. Ø 25 mm. Betons un plastmasa. Der FLISÖ
saulessargam.
Melnā krāsā

902.657.60

20 €

8€

100.967.52

SVARTÖ saulessarga pamatne.
G99×P99×A11 cm. Polipropilēna plastmasa.
Der iekaramajam saulessargam ar krustveida
pamatni. Saulessarga pamatne jāpiepilda ar
smiltīm. Nepieciešami apmēram 64 litri smilšu
(apmēram 90 kg).
Tumši pelēkā krāsā

102.853.28

40 €
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Nojumes
KARLSÖ nojume ar aizkariem. Baltā krāsā.
Tērauds ar pulvera pārklājumu un 100 %
poliesters. Audums: UPF 50+. Var kombinēt ar
LAPPÖN nojumes tīklu.
P300×G300×A258 cm

304.114.58

149 €

AMMERÖ nojume. Tumši brūnā krāsā un
smilškrāsā. Tērauds ar pulvera pārklājumu
un 100 % poliesters. Audums: UPF 50+. Var
kombinēt ar LAPPÖN nojumes tīklu.
P300×G300×A260 cm

601.988.47

199 €

LAPPÖN nojumes tīkls. Platums ir regulējams
– tīkls derēs gan 300 × 300 cm lielai nojumei,
gan 300 × 400 cm lielai nojumei. Augstums: 205
cm. 100 % poliesters. Der AMMERÖ un KARLSÖ
nojumei.
Balts

202.877.08

30 €

Aizslietņi
DYNING balkona aizslietnis
G250×A80 cm. 100 % poliesters. Audums:
UPF 25+. Aizslietnis pasargā no vēja, saules un
ziņkārīgiem skatieniem.
Baltā krāsā

803.407.84

12,99 €

Melnā krāsā

803.380.12

12,99 €

Saulessarga pārvalks
Saulessargu no netīrumiem, saules, lietus,
putekļiem un ziedputekšņiem pasargās
ūdensnecaurlaidīgais TOSTERÖ pārvalks.

TOSTERÖ saulessargs pārvalks
G220 cm, maks. Ø 38 cm, min. Ø 35 cm. Der
šiem saulessargiem: OXNÖ/LINDÖJA, SEGLARÖ,
KARLSÖ (hanging), BAGGÖN, LÅNGHOLMEN un
LJUSTERÖ.
Melnā krāsā
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003.245.61

14,99 €

Visas āra mēbeles var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.

SOLIG tīkls
Ø 150 cm, A300 cm. 100 % poliesters.
Baltā krāsā

101.481.57

12,99 €

BRAMSÖN/FLISÖ
saulessargs ar pamatni,
melnā krāsā
290.109.75

36,99 €
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ĀRA
APGAISMOJUMS
Naksnīgs mirdzums
Jautrībai nav jābeidzas līdz ar tumsas iestāšanos. Apgaismojums palīdzēs
radīt romantisku un mājīgu atmosfēru pat ārā. Variantu ir ļoti daudz – galda
lampas, stāvlampas, iekaramās lampas, laternas vai lampiņu virtenes. Lielākā
daļa SOLVINDEN gaismas avotu darbojas ar saules baterijām – samazini
elektroenerģijas rēķinu un atbrīvojies no vadu mudžekļiem.
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ĀRA APGAISMOJUMS

Galda lampas un stāvlampas

SOLVINDEN LED lampa ar saules baterijām
Pusaplis, Ø 18 cm, A9 cm
Baltā krāsā

504.219.46

9,99 €

Mārīte

004.221.56

12,99 €

SOLVINDEN LED lampa ar saules baterijām
Sarkanā un baltā krāsā
Ø 13 cm, A30 cm
Ø 17 cm, A42 cm

SOLVINDEN LED dārza lampa ar saules
baterijām
Zieda forma, A38 cm, vada garums: 3 m.
Sarkanā krāsā

704.219.45

9,99 €

Dzeltenā krāsā

004.219.44

9,99 €

MULLBACKA LED galda lampa
Mājīgu stūrīti var iekārtot jebkur, pat ārā, jo šī
lampa ir pārnēsājama un darbojas ar baterijām.
Nav nepieciešama kontaktligzda.
503.423.36
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39,99 €

404.221.02

9,99 €

404.220.98

14,99 €

Zilā un baltā krāsā

SOLVINDEN LED galda lampa ar saules
baterijām
A45 cm
Svītraina, dzeltenā krāsā 204.219.43

19,99 €

MULLBACKA stāvlampa
Lampa ir mitrumizturīga, tāpēc to var lietot arī
ārā.
803.423.54

79,99 €

SOLVINDEN LED laterna ar saules baterijām
A30 cm
Sarkanā krāsā

304.220.94

12,99 €

Baltā krāsā

104.220.90

12,99 €

SOLVINDEN LED stāvlampa ar saules
baterijām
A150 cm
Punktaina, sarkanā krāsā 404.219.42

29,99 €

SOMMAR 2019, LED laterna, A11 cm, darbojas
ar baterijām. Lietošanai telpās vai ārā.
Dzeltenā krāsā

504.183.12

3,49 €

ĀRA APGAISMOJUMS

Iekaramās lampas

SOLVINDEN LED iekaramā lampa ar saules
baterijām
Apaļa, Ø 22 cm, A19 cm

SOLVINDEN LED iekaramā lampa ar saules
baterijām
Apaļa, Ø 30 cm, A26 cm

SOLVINDEN LED iekaramā lampa ar saules
baterijām
Apaļa, Ø 45 cm, A40 cm

Baltā krāsā

004.219.39

5,99 €

Baltā krāsā

804.219.35

7,99 €

Baltā krāsā

104.219.34

8,99 €

Svītraina, sarkanā krāsā

904.219.30

5,99 €

Svītraina, dzeltenā krāsā

104.219.29

7,99 €

Daudzkrāsaina

304.219.33

9,99 €

Ziedu raksts zaļā krāsā

504.219.32

5,99 €

Svītraina, zilā krāsā

704.219.26

7,99 €

Ziedu raksts dzeltenā krāsā 204.219.24

9,99 €

Punktaina, zilā krāsā

704.219.31

5,99 €

Ziedu raksts zilā krāsā

304.219.28

7,99 €

Punktaina, zaļā krāsā

9,99 €

Punktaina, sarkanā krāsā

504.219.27

7,99 €

904.219.25

SOLVINDEN LED iekaramā lampa ar saules
baterijām
Apaļa, Ø 70 cm, A65 cm
204.219.19

19,99 €

Punktaina, dzeltenā krāsā 404.219.23

19,99 €

Svītraina, sarkanā krāsā

Laternas

BORRBY laterna svecei lietošanai telpās vai
ārā. Tērauds un stikls. P15×G15 cm

GOTTGÖRA laterna lietošanai telpās vai ārā.
Tērauds ar pulvera pārklājumu un stikls.

ROTERA laterna tējas svecei lietošanai telpās
vai ārā, A21 cm.
Baltā krāsā

301.229.86

2,99 €

Melnā krāsā

101.229.87

2,99 €

Gaiši rozā krāsā

504.224.27

2,99 €

Gaiši zaļā krāsā

304.224.28

2,99 €

A28 cm, melnā krāsā

101.561.09

6,99 €

Laterna svecei.

A28 cm, baltā krāsā

302.701.42

6,99 €

A26 cm, baltā krāsā

103.414.71

9,99 €

Visas āra lampas var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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ĀRA APGAISMOJUMS

Lampiņu virtenes

LEDLJUS LED virtene ar 12 lampiņām
Darbojas ar baterijām. Vada garums: 3,2 m.
Melnā krāsā

LEDLJUS LED virtene ar 24 lampiņām
Vada garums: 7,5 m.

003.574.29

3,49 €

LEDLJUS LED virtene ar 64 lampiņām
Vada garums: 13,5 m.
Melnā krāsā

603.574.31

803.574.30

14,99 €

804.211.48

29,99 €

Melnā krāsā

004.211.33

SVARTRÅ LED virtene ar 12 lampiņām
Vada garums: 8,4 m.
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503.908.22

29,99 €

12,99 €

SOLARVET LED virtene ar 24 lampiņām
Darbojas ar saules baterijām. Viegli lietot – bez vadiem un
kontaktdakšas. Komplektācijā ietilpst 1 lādējama AA 1,2V baterija
gaismekļiem, kas darbojas ar saules baterijām. Vada garums: 7,3 m.
004.214.06

Melnā krāsā

9,99 €

UTSUND LED virtene ar 12 lampiņām
Darbojas ar baterijām. Vada garums: 4,9 m.

UTSUND LED virtene ar 24 lampiņām
Vada garums: 10,9 m.
Melnā krāsā

Melnā krāsā

19,99 €

ĀRA APGAISMOJUMS

SOLVINDEN LED virtene ar 12 lampiņām
Darbojas ar baterijām. Vada garums: 3,4 m.
Daudzkrāsaina

304.221.07

SOLVINDEN LED virtene ar 12 lampiņām
Darbojas ar baterijām. Vada garums: 2,1 m.
14,99 €

SOLVINDEN LED virtene ar 24 lampiņām.
Darbojas ar saules baterijām. Vada garums: 4 m.
Daudzkrāsaina

304.221.31

Kamene

204.221.36

12,99 €

Mārīte

204.221.41

12,99 €

SOLVINDEN LED virtene ar 12 lampiņām
Darbojas ar saules baterijām. Vada garums: 2,1 m.
19,99 €

Sarkanā un baltā krāsā

604.219.41

14,99 €

Zilā un baltā krāsā

304.221.26

14,99 €

Visas āra lampas var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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ĀRA GRĪDAS
SEGUMI UN
PAKLĀJI
Telpas pārvērtības
Ja kādreiz ir gadījies atrullēt tikko iegādātu paklāju vai mainīt grīdas segumu
telpās, tu noteikti zini, cik šādas pārmaiņas ir patīkamas. Ar āra grīdas segumu ir
gluži tāpat. Pa paklāju ir ne tikai patīkami staigāt, bet tas labi noder, arī veidojot
telpas zonējumu. IKEA var iegādāties dažādu izmēru paklājus ar drosmīgiem
rakstiem vai neitrālās krāsās. Cietam pamatam zem kājām izvēlies RUNNEN grīdas
segumu. To ir viegli ierīkot – tikai saklikšķini daļas kopā. Izvēlies vienas krāsas vai
viena veida grīdas segumu vai kombinē dažādus veidus, vai tikai izklāj mākslīgo
zālāju. Dari, kā tev tīk!
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ĀRA GRĪDAS SEGUMI UN PAKLĀJI

Āra grīdas segumi
Izrēķini nepieciešamo iepakojumu skaitu
1. Āra platību aprēķina, sareizinot
vietas platumu un garumu.
Piemērs: P3×G5 m = 15 m²
2. Aprēķini zonas, kas jāatņem no
kopējās platības, piemēram,
stūra vai sienas izvirzījuma
izmēru.
Piemērs:
Stūris: P0,5×G1 m = 0,5 m²
15 m² – 0,5 m² = 14,5 m²
3. Summu izdali ar 0,81 un noapaļo
uz augšu (lai nepietrūktu grīdas
seguma):
Piemērs:
14,5 m² ÷ 0,81 = 17,90 gab.
Noapaļo līdz
18 iepakojumiem.

Gatavo aprēķinu tabula
Platība

Iepakojumu
skaits

Kopējā cena
Kopējā cena
(brūni beicēts) (pelēkā krāsā vai
tumši pelēkā
krāsā)

Kopējā cena
(mākslīgais
zālājs)

2 m²

3 iepakojumi

53,97 €

44,97 €

89,97 €

5 m²

7 iepakojumi

125,93 €

104,93 €

209,93 €

7 m²

9 iepakojumi

161,91 €

134,91 €

269,91 €

10 m²

13 iepakojumu

233,87 €

194,87 €

389,87 €

12 m²

15 iepakojumu

269,85 €

224,85 €

449,85 €

18 m²

23 iepakojumi

413,77 €

344.77 €

689,77 €

20 m²

25 iepakojumi

449,75 €

374,75 €

749,75 €

25 m²

31 iepakojums

557,69 €

464,69 €

929,69 €

30 m²

37 iepakojumi

665,63 €

554,63 €

1109,63 €

1

RUNNEN terases dēļi lietošanai ārā: 0,81 m², komplektā: 9 gab. G30×P30×A2 cm
Plastmasa tumši pelēkā
902.381.11
krāsā
Plastmasa pelēkā krāsā 702.381.12

2

14,99 €
14,99 €

Brūni beic. akācijas
koks
Mākslīgais zālājs

902.342.26

17,99 €

503.131.31

29,99 €

Ar noapaļotajām apmalēm RUNNEN terases dēļi izskatīsies kā
profesionāļu ierīkoti un dabiski iekļausies kopainā.

RUNNEN apmale. Komplektā: 2 gab.
Paredzēts lietošanai ārā. G30×P6×A2 cm.
Tumši pelēkā krāsā

904.018.33

1,99 €

RUNNEN stūra uzlika. Komplektā: 2 gab.
Lietošanai ārā. G6×P6×A2 cm
Tumši pelēkā krāsā

RUNNEN terases dēļus var griezt
vajadzīgajā izmērā, lai aizpildītu vietu
stūros un pie izvirzījumiem.
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904.106.82

1,29 €

ĀRA GRĪDAS SEGUMI UN PAKLĀJI

Āra paklāji

MORUM gludi austs paklājs lietošanai telpās
vai ārā. P200×G300 cm. Virspuse: 100 %
polipropilēns. Pamatne: sintētiskais latekss.

MORUM gludi austs paklājs lietošanai telpās
vai ārā. P160×G230 cm. Virspuse: 100 %
polipropilēns. Pamatne: sintētiskais latekss.

Smilškrāsā

801.982.95 84,99 €

Smilškrāsā

202.035.63

59,99 €

Tumši pelēkā krāsā

301.982.93 84,99 €

Tumši pelēkā krāsā

402.035.57

59,99 €

LOBBÄK gludi austs paklājs lietošanai telpās
vai ārā. P200×G250 cm. 100 % polipropilēns.
Smilškrāsā

603.207.15

84,99 €

ROSKILDE gludi austs paklājs
lietošanai telpās vai ārā. P200×G250 cm.
100 % polipropilēns.
Zilā un zaļā krāsā

603.221.06

84,99 €

HODDE gludi austs paklājs lietošanai telpās
vai ārā. 100 % polipropilēns. Pelēkā krāsā.
P200×G300 cm

202.987.97

99 €

P160×G230 cm

003.378.70

59,99 €

SOMMAR 2019 gludi austs paklājs
lietošanai telpās vai ārā, P180×G240 cm.
100 % polipropilēns.
Zilā, baltā un sarkanā
404.297.40 29,99 €
krāsā
Zaļā un baltā krāsā
804.297.43 29,99 €

Grīdceliņi

SOMMAR 2019 gludi austs paklājs lietošanai
telpās vai ārā, P75×G150 cm.
Dzeltenā un baltā krāsā

604.297.44

9,99 €

MORUM gludi austs paklājs lietošanai
telpās vai ārā. P80×G200 cm. Virspuse: 100 %
polipropilēns. Pamatne: sintētiskais latekss.
Tumši pelēkā krāsā

102.035.73

24,99 €

Kājslauķi

OPLEV kājslauķis lietošanai telpās vai ārā
P50×G80 cm.
Zaļā krāsā

304.297.31 8,99 €

Visus paklājus var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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GATAVO MALTĪTI
ĀRĀ
Lai pavards nenodziest!
Kas šodien pusdienās? Veģetāra maltīte, zivs vai kaut kas pavisam eksotisks,
piemēram, cepti ananāsi? Uz āra grila gatavota maltīte ir daudz gardāka. KLASEN
grilam ir atjautīgas, modernas funkcijas, piemēram, iebūvēts termometrs, īpaši
izturīga nerūsējošā tērauda reste, izvelkams pelnu nodalījums un taukvielu
trauks, kā arī neuzkarstoši rokturi. Lai āra maltīti būtu vieglāk gan pagatavot,
gan pasniegt, noderēs arī ratiņi vai mantu glabātuve. TOSTERÖ grila pārvalks to
aizsargās pret netīrumiem, putekļiem un ziedputekšņiem. Pārnēsājamo KORPÖN
ogļu grilu ir ērti lietot arī parkā, pludmalē vai jebkur citur āra ballītes epicentrā.
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GATAVO MALTĪTI ĀRĀ

Ogļu grils –
pārbaudīta vērtība
Uz ogļu grila gatavota maltīte garšo īpaši labi.
Ar oglēm vai briketēm var izveidot karsto zonu
cepšanai un vēsāku zonu – sildīšanai. Uz šī grila
var gatavot ēdienu vokpannā vai pat cept picu.
Ogļu grili uzkarst līdz augstākai termperatūrai nekā
gāzes grili, tomēr tie uzsilst lēnāk. Ēdienu uz grila
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ieteicams likt apmēram 30 vai 40 minūtes pēc grila
iedegšanas vai tiklīdz ogles pārklājas ar pelēkiem
pelniem. Temperatūru var regulēt, mainot atvērumu
grila vākā un grila priekšpusē. Kad maltīte gatava,
ogles var nodzēst, aizverot šīs atveres.

GATAVO MALTĪTI ĀRĀ

Kā izveidot grilēšanas zonu?
Izveido savu grila komplektu vai izvēlies kādu no gatavajām
kombinācijām.

+
Apakšrāmis

+
Apakšrāmis

+

+
Skapītis

Plaukts:
G70×P50 cm

=
Ogļu grils

Grilēšanas zonas mēbeles

KLASEN ogļu grils. Papildināt ar KLASEN vai
ÄPPLARÖ apakšrāmi.
Melnā krāsā

504.122.25 140 €

ÄPPLARÖ skapītis
G77×P58 cm. Var lietot tikai kopā ar KLASEN
plauktu (G70×P50 cm)
Brūni beicēts

603.128.57

89 €

KLASEN apakšrāmis
G70×P50 cm
Nerūsējošais tērauds

ÄPPLARÖ apakšrāmis
G77×P58 cm
602.333.13

69 €

KLASEN plaukts
G70×P50 cm
Brūni beicēts

702.926.94

20 €

Nerūsējošais tērauds

502.421.72

40 €

Brūni beicēts

902.880.40

59 €

KORPÖN pārnēsājams, saliekams ogļu grils
Nerūsējošais tērauds, emaljēts tērauds un
tērauds ar pulvera pārklājumu.
Melnā krāsā

502.834.31 19,99 €

Grila piederumi

GRILLTIDER grila piederumu komplekts
3 vienības. Nerūsējošais tērauds un plastmasa.
004.447.28

4,99 €

GRILLTIDER pudele
330 ml. Caurspīdīga plastmasa.
Komplektā: 2 gab.
804.446.06

GRILLTIDER birste grila tīrīšanai
Cinkots tērauds, nerūsējošais tērauds un
plastmasa.
1,99 €

804.446.92

Visus piederumus maltītes gatavošanai ārā var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.

3,99 €
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GATAVO MALTĪTI ĀRĀ

Grila piederumi
KLASEN

KLASEN ogļu grils. Nerūsējošais tērauds.
G74×P57×A109 cm

KLASEN ratiņi. G74×P57×A90 cm
Šī kombinācija ar:

Šī kombinācija:
nerūsējošais tērauds

892.818.36

209 €

nerūsējošā tērauda plauktu

499.318.02

109 €

brūni beicētu plauktu

290.334.15

89 €

nerūsējošā tērauda plauktu

490.484.11

99 €

brūni beicētu plauktu

490.484.06

79 €

KLASEN ogļu grils ar ratiņiem
G144×P57×A109 cm
Šī kombinācija ar:
nerūsējošā tērauda plauktu

392.818.34

318 €

brūni beicētu plauktu

792.818.32

298 €

ÄPPLARÖ/KLASEN

ÄPPLARÖ/KLASEN ogļu grils
Brūni beicēts, G77×P58×A109 cm

ÄPPLARÖ/KLASEN ratiņi
G77×P58×A90 cm

Šī kombinācija

Šī kombinācija ar:
492.818.38

199 €

ÄPPLARÖ/KLASEN skapītis
G77×P58×A90 cm

ÄPPLARÖ/KLASEN ogļu grils ar ratiņiem un skapīti
G217×P58×A109 cm

Šī kombinācija ar:
nerūsējošā tērauda plauktu

091.299.99

129 €

brūni beicētu plauktu

991.299.90

109 €

84

Šī kombinācija ar:
nerūsējošā tērauda plauktu

992.289.66

427 €

brūni beicētu plauktu

492.796.23

387 €

GATAVO MALTĪTI ĀRĀ

Noderīga informācija

1

2

3

4

2
5

6

1. Vākā ir iebūvēts termometrs, lai maltītes
gatavošanas laikā varētu kontrolēt temperatūru
grilā, nepaceļot vāku.
2. Vajadzīgo temperatūru grilā var regulēt, mainot
atvērumu un gaisa plūsmu grila vākā un
priekšpusē.
3. Grila režģis izgatavots no kvalitatīva nerūsējošā
tērauda, tāpēc tas ir izturīgs un noturīgs pret
rūsu.

4. Nerūsējošā tērauda rokturi, kas neuzkarst.
5. Pelnu nodalījumu ir viegli iztīrīt, jo to var pilnīgi
izvilkt.
6. Apakšējais plaukts izgatavots no nerūsējošā
tērauda, tāpēc uz tā var likt arī karstus grila
piederumus.

Visus piederumus maltītes gatavošanai ārā var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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VISS DĀRZAM
Paša audzēti labumi
Augiem piemīt spēja uzlabot cilvēku pašsajūtu un padarīt mūs laimīgus. Dārziņu
var iekopt gan lauku mājas pagalmā, gan lielpilsētā uz balkona. IKEA atradīsi dārza
piederumus un visdažādākos puķupodus – gan lielus, gan pavisam mazus, kā arī
puķupodus no dažādiem materiāliem un piemērotus lietošanai telpās vai ārā. Ja
vēlies zaļumus, bet augu kopšana tev nepadodas, izvēlies FEJKA mākslīgos augus,
kas izskatās gluži kā īsti, tomēr neprasa nekādas rūpes. IKEA ir viss, kas vajadzīgs
rosīgiem “zaļajiem pirkstiņiem”.
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VISS DĀRZAM

Dārza piederumi

GRÄSMARÖ dārza piederumu komplekts,
3 vienības. Lietošanai telpās vai ārā
Sarkanā krāsā

904.185.84

2,49 €

ODLA augšanas substrāts, kokosa šķiedras
Sajaucot ar apmēram 2 l ūdens, katrs no
3 blokiem uzbriest, veidojot līdz 5 litriem
augsnes.
15 l

JACKFRUKT garšaugu šķēres
Sarkanā krāsā

404.185.67

TOMAT smidzinātājs, 350 ml. Plastmasa.
403.712.54

0,99 €

Gaiši zilā krāsā

504.185.95

0,99 €

Sarkanā krāsā

304.185.96

0,99 €

SOCKER lejkanna lietošanai telpās vai ārā.
Cinkots tērauds.
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701.556.73

2,99 €

Sarkanā krāsā

Sarkanā un zilā krāsā, S/M 904.185.60

1,99 €

Sarkanā krāsā, M/L

1,99 €

204.185.54

2,99 €

KRYDDNEJLIKA priekšauts

JACKFRUKT dārza šķēres
3,49 €

Baltā krāsā

2,6 l

202.871.00

KRYDDNEJLIKA dārza cimdi
Poliesters un gumija.

104.185.64

5,99 €

SOCKER lejkanna lietošanai telpās vai ārā.
Tērauds ar pulvera pārklājumu. Sarkanā krāsā.
1l

304.189.59

4,99 €

5l

704.189.62

9,99 €

SOCKER puķupoda paliktnis ar ritentiņiem,
Ø 31 cm, lietošanai telpās vai ārā. Cinkots.
101.556.66

4,99€

Rozā

004.189.70

6,99 €

Bērnu priekšauts, rozā

604.189.67

4,99 €

SOCKER spainis/puķupods lietošanai telpās
vai ārā. Cinkots tērauds.
Sarkanā krāsā, 10 l,
A27 cm

604.189.53

6,99 €

Sarkanā krāsā, 2,5 l,
A18 cm

904.189.56

3,99 €

VISS DĀRZAM

Āra puķupodi

BOYSENBÄR puķupods, Ø 15 cm, lietošanai
telpās vai ārā. Gaiši pelēkā krāsā. Betons.
Pieejami dažādi izmēri.
904.184.28

5,99 €

CITRONMELISS puķupods, Ø 19 cm,
lietošanai telpās vai ārā. Cinkots. Pieejami
dažādi izmēri.
204.185.30

603.873.86

3,99 €

INGEFÄRA puķupods ar paliktni, Ø 15 cm,
lietošanai ārā. Keramika. Pieejami dažādi izmēri.
302.580.41

2,49 €

3,49 €

CITRONMELISS puķupods, Ø 19 cm,
lietošanai telpās vai ārā. Baltā krāsā. Tērauds ar
pulvera pārklājumu.
504.185.38

CITRONSYRA puķupods, Ø 12 cm, lietošanai
telpās vai ārā. Baltā krāsā. Emaljēts tērauds.
Pieejami dažādi izmēri.

NYPON puķupods, Ø 15 cm, lietošanai telpās
vai ārā. Pelēkā krāsā. Plastmasa (vismaz 70 %
materiālu ir pārstrādāti). Pieejami dažādi izmēri.
603.956.16

2,99 €

RÅGKORN puķupods, Ø 32 cm, lietošanai
telpās vai ārā. Nekrāsots. Plastmasa. Pieejami
dažādi izmēri.
404.075.59

24,99 €

SOCKER puķupods, Ø 24 cm, lietošanai telpās
vai ārā. Cinkots. Pieejami dažādi izmēri.
301.556.70

3,99 €

11,99 €

ĀRA AUGI
IKEA veikala augu nodaļā
ir liela sezonālo dabisko un
mākslīgo āra augu izvēle.

Visus augus un puķupodus var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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VISS DĀRZAM

Āra siltumnīcas un augu statīvi

HYLLIS plaukts ar pārklāju lietošanai telpās
vai ārā. P60×Dz27×A140 cm. Cinkots tērauds,
100 % polietilēns.
Caurspīdīgs

992.917.45

13,99 €

ASKHOLMEN trellis. Beicēts akācijas
masīvkoks.
Pelēkbrūni beicēts

702.586.71

HYLLIS plaukts ar pārklāju lietošanai telpās
vai ārā. P60×Dz27×A74 cm. Cinkots tērauds,
100 % polietilēns.
Caurspīdīgs

692.859.39

Pelēkbrūni beicēts

302.586.73

Pelēkbrūni beicēts

Baltā krāsā

303.872.17

4,99 €

KRYDDPEPPAR augu statīvs
G33×P33 cm. Lietošanai telpās vai ārā.
Rozā, A54 cm

404.219.61

14,99 €

Zaļā krāsā, A65 cm

204.219.62

19,99 €

Smilškrāsā, A65 cm

004.219.58

19,99 €
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16,99 €

24,99 €

SVARTPEPPAR augu statīvs, Ø 26 cm,
lietošanai telpās vai ārā. Tērauds ar pulvera
pārklājumu.
Melnā krāsā

SKURAR puķupods ar turētāju, Ø 15 cm.
Puķupoda maks. Ø 15 cm, A22 cm, ārējais
Ø 17 cm. Tērauds ar pulvera pārklājumu.

102.586.69

11,99 €

ASKHOLMEN puķu kaste
G62×P39×A38 cm. Beicēts akācijas masīvkoks.
20 €

ASKHOLMEN augu statīvs. Beicēts akācijas
masīvkoks.

SKURAR iekarināms puķupods. Tērauds ar
pulvera pārklājumu.

004.221.99

3,99 €

SOCKER puķu kaste ar turētāju
P19×G51×A12 cm

Ø 30 cm, baltā krāsā

403.871.94

9,99 €

Cinkots

303.846.76

9,99 €

Ø 12 cm, pienbaltā krāsā

901.860.94

3,49 €

Baltā krāsā

103.846.77

9,99 €

VISS DĀRZAM

Sezonālie puķupodi

SOMMAR 2019 puķupods, Ø 10,5 cm.
Lietošanai telpās vai ārā. Tērauds ar pulvera
pārklājumu.
Ovāls, baltā krāsā

204.189.50

3,49 €

SOMMAR 2019 puķupods, Ø 9 cm. Lietošanai
telpās vai ārā. Tērauds ar pulvera pārklājumu.
Rozā

004.184.61

0,99 €

Dzeltenā krāsā

104.184.65

0,99 €

SOMMAR 2019 puķupoda paliktnis, Ø 11 cm.
Lietošanai telpās vai ārā. Tērauds ar pulvera
pārklājumu.
Sarkanā krāsā

304.184.74

0,79 €

Baltā krāsā

504.184.73

0,79 €

Mākslīgie āra augi

FEJKA mākslīgie augi puķupodā, Ø 6 cm,
3 gab. Lietošanai telpās vai ārā.
Sukulents

203.953.31

4,99 €

FEJKA mākslīgais augs puķupodā, Ø 12 cm.
Lietošanai telpās vai ārā.
Bendžamina fikuss

003.953.08

9,99 €

FEJKA mākslīgais augs puķupodā, Ø 15 cm.
Lietošanai telpās vai ārā.
Zāle

403.953.06 19,99 €

FEJKA mākslīgais augs puķupodā, Ø 9 cm.
Lietošanai telpās vai ārā.
Nokarenais augs

403.495.31

5,99 €

FEJKA mākslīgais augs puķupodā, Ø 12 cm.
Lietošanai telpās vai ārā.
Roze

203.952.89

9,99 €

FEJKA mākslīgais augs puķupodā, Ø 15 cm
Lietošanai telpās vai ārā.
Eikalipts

604.195.37

24,99 €

FEJKA mākslīgais augs, P26×G26 cm.
Stiprināms pie sienas, lietošanai telpās vai ārā.
Zaļā krāsā/ceriņkrāsā

203.495.32

2,99 €

FEJKA mākslīgais augs puķupodā, Ø 15 cm.
Lietošanai telpās vai ārā.
Eikalipts

304.195.72

14,99 €

FEJKA mākslīgais augs puķupodā, Ø 19 cm
Lietošanai telpās vai ārā.
Monstera

403.952.88

Visus augus un puķupodus var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.

39,99 €
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MANTU
GLABĀŠANA ĀRĀ
Visam ir sava vieta
Mazāk vietas mantām, vairāk vietas tev. Mantas sakārtot un noglabāt var ne
tikai skapī – spilvenu, pledu, trauku, rotaļlietu, sporta ekipējuma un citu mantu
glabāšanai var noderēt arī pakaramie vai kastes. Vaļējos plauktos mantas
būs viegli aizsniedzamas, bet slēgtā skapī, mantu kastē vai TOSTERÖ mantu
glabāšanas somā vai kastē tām nekaitēs nekādi laikapstākļi. Saulainās dienas
nenoglabāsi vēlākam laikam, tāpēc sakārto atpūtas vietu, lai mantas netraucē
izbaudīt siltos vasaras mirkļus.
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MANTU GLABĀŠANA ĀRĀ

Plaukti un skapīši

HYLLIS plaukts lietošanai telpās vai ārā.
P60×Dz27×A140 cm. Cinkots tērauds.
002.785.78 9,99 €

Pelēkā krāsā

HYLLIS plaukts ar pārklāju lietošanai telpās
vai ārā. P60×Dz27×A140 cm. Cinkots tērauds,
100 % polietilēns.
Ar caurspīdīgu pārklāju

LÄCKÖ plaukts. P61×Dz32×A160 cm. Tērauds
ar pulvera pārklājumu.
Pelēkā krāsā

201.518.37

34,99 €

992.917.45

13,99 €

JOSEF skapītis lietošanai telpās vai ārā,
P40×Dz35×A86 cm. Cinkots. Tērauds ar pulvera
pārklājumu.
Tumši pelēkā krāsā

001.689.90

HYLLIS plaukts ar pārklāju lietošanai telpās
vai ārā. P60×Dz27×A74 cm. Cinkots tērauds,
100 % polietilēns.
Ar caurspīdīgu pārklāju

692.859.39

11,99 €

KOLBJÖRN plaukts lietošanai ārā. Cinkots.
Tērauds ar pulvera pārklājumu.
P80×Dz35×A81 cm

604.092.94

49,99 €

39,99 €

Soli/mantu glabātuves

ÄPPLARÖ skapītis, P77×Dz58×A90 cm
Šī kombinācija ar:
129 €

nerūsējošā tērauda plauktu

091.299.99

brūni beicētu plauktu

991.299.90 109 €

ÄPPLARÖ sols ar sienas paneli un plauktu
G80×P44×A158 cm. Beicēts akācijas masīvkoks
un cinkots tērauds.
Brūni beicēts

298.979.79

99 €

Brūni beicēts

Ratiņi

ÄPPLARÖ/KLASEN ratiņi, P77×Dz58×A90 cm.
Brūni beicēts akācijas koks un nerūsējošais
tērauds.

KLASEN ratiņi, P74×Dz57×A90 cm.
Nerūsējošais tērauds un brūni beicēts akācijas
koks.

Šī kombinācija ar:

Šī kombinācija ar:

nerūsējošā tērauda plauktu

490.484.11

99 €

nerūsējošā tērauda plauktu

499.318.02

109 €

brūni beicētu plauktu

490.484.06

79 €

brūni beicētu plauktu

290.334.15

89 €
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ÄPPLARÖ sols/mantu glabātuve
G128×P57×A55 cm. Beicēts akācijas masīvkoks.
Var kombinēt ar TOSTERÖ somu spilvenu
glabāšanai.
902.342.07

99 €

MANTU GLABĀŠANA ĀRĀ

Kastes un somas mantu glabāšanai ārā

TOSTERÖ kaste mantu glabāšanai,
G129×P44×A79 cm.
Melnā krāsā

104.114.40

39,99 €

TOSTERÖ soma spilvenu glabāšanai,
G116×P49×A35 cm. Der ÄPPLARÖ solam
(G128×P57 cm).
Melnā krāsā

202.923.28 19,99 €

TOSTERÖ soma spilvenu glabāšanai,
P62×G62×A25 cm. Der SOLLERÖN dīvānu
modulim.
Melnā krāsā

604.098.21

14,99 €

KLÄMTARE kaste ar vāku lietošanai telpās
vai ārā. Polipropilēna plastmasa. Tumši pelēkā
krāsā.
P27×G45×A15 cm

102.923.62

5,99 €

P58×G45×A30 cm

702.923.64

12,99 €

Āķi lietošanai ārā

SKRÄLL āķis lietošanai telpās vai ārā. Tērauds
ar pulvera pārklājumu. P6,5×G30×A12 cm.
403.501.43

1,99 €

VAJERT sliede ar 4 āķiem lietošanai telpās vai
ārā. Cinkots. Tērauds ar pulvera pārklājumu.
703.501.51 12,99 €

Visas āra mēbeles un piederumus var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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VEĻAS ŽĀVĒŠANA
ĀRĀ
Žāvē veļu ārā!
Vieta, kur varētu ierīkot atpūtas zonu, var būt nepieciešama arī veļas žāvēšanai.
Visam vienmēr ir risinājums, pat tad, ja izmazgātās veļas mēdz būt daudz. Nelielā
telpā vieta jāizmanto lietderīgi. IKEA klāstā ir dažādu veidu un izmēru veļas
žāvētāji. Ja atradīsi vietu arī veļas groziem un pakaramajiem, pat vismazākā telpa
var pārtapt par parocīgu veļas telpu. Žāvējot veļu ārā, tā būs svaigāka un kalpos
ilgāk. Ja tavu veļu žāvēs vējš un saule, varēsi samazināt ikmēneša elektrības
rēķinu.
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Veļas žāvētāji

MULIG veļas žāvētājs lietošanai telpās vai ārā. G173×P57×A103 cm.
Tērauds ar pulvera pārklājumu.
Baltā krāsā

502.287.55

18,99 €

FROST veļas žāvētājs lietošanai telpās vai ārā. G134×P59×A93 cm.
Tērauds.
Baltā krāsā

402.448.31

12,99 €

Grozs un pakaramie

JÄLL veļas žāvētājs lietošanai telpās vai ārā. G79×P40×A82 cm.
Tērauds ar pulvera pārklājumu un plastmasa.
Baltā krāsā

802.428.92

4,99 €

002.914.19

Zilā krāsā

803.392.24

5,99 €

STAJLIG daudzfunkcionāls pakaramais lietošanai telpās vai ārā.

STAJLIG pakaramie lietošanai telpās vai ārā. 5 gab.
Baltā krāsā

TORKIS veļas grozs lietošanai telpās vai ārā. Tilpums: 35 litri.
G58×P38×A28 cm. Polietilēna plastmasa.

3,99 €

Baltā krāsā

103.170.70

0,99 €
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KOPŠANA
Viegli kopjams materiāls
Tādi materiāli kā alumīnijs,
plastmasa, rotangpalmas
plastmasas imitācija un tērauds ir
piemēroti lietošanai ārā un neprasa
īpašu kopšanu. No šiem materiāliem
gatavotas virsmas tikai jānoslauka ar
ziepjūdenī samērcētu drānu un jāļauj
tām nožūt. Pēc siltās sezonas beigām
āra mēbeles jāapsedz vai jāglabā vēsā,
sausā vietā garāžā, zem nojumes
vai pagrabā. No aukstuma jāpasargā
preces, kas izgatavotas no plastmasas
un rotangpalmas plastmasas imitācijas,
jo tās aukstumā var saplaisāt.
Materiāli, kas prasa maz rūpju
No akācijas, eikalipta un citiem
masīvkokiem izgatavotas mēbeles
prasa maz rūpju, un tās ir reti jākopj.
Šīs mēbeles jānoslauka ar ziepjūdenī
samērcētu drānu, un kad tās nelieto,
tās jāapklāj ar pārvalku. Beidzoties
siltajai sezonai, tās jāglabā vēsā un
sausā telpā. Visas IKEA āra koka
mēbeles ir beicētas vai krāsotas,
tomēr, lai tās neplaisātu un kalpotu
ilgāk, tās ieteicams ik pa laikam vēlreiz
nobeicēt. Beicēšanas biežums atkarīgs
no tā, kur mēbeles stāv, kā tās lieto un
cik lielā mērā tās ietekmē laikapstākļi.
Mēbeles, kas stāv ārā, jābeicē tad,
kad lietus lāses uz koka virsmas vairs
neveido pilienus, bet iesūcas kokā.
Kad krāsotu mēbeļu krāsa sāk lobīties
vai zaudē sākotnējo izskatu, mēbeles
jāpārkrāso ar āra mēbelēm piemērotu
krāsu.
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Saulessarga kopšana
Kad saulessargu nelieto, tas ir
jāsaloka, lai stiprs vējš to nesabojātu.
Saulessargs kārtīgi jātīra parasti
tikai reizi gadā, ievērojot kopšanas
norādījumus. Lai aizsargātu to no
netīrumiem, putekļiem, ziedputekšņiem
un lietus, ieteicams lietot TOSTERÖ
pārklāju un saulessargu glabāt
vēsā, sausā telpā. Pirms apklāšanas
jāpārliecinās, ka saulessargs ir pilnīgi
nožuvis.
Nojumes kopšana
Spēcīga vēja vai stipra lietus gadījumā
nojumes jumts jānoņem. Nojumes
iekšpuse un ārpuse ir regulāri jātīra,
ievērojot kopšanas norādījumus. Lai
koka nojumes rāmis neplaisātu, tas
regulāri jābeicē. Nojumes ar tērauda
rāmi ir vieglāk kopt, jo tās tikai jānotīra
ar ziepjūdenī samitrinātu drānu.
Beidzoties siltajai sezonai, nojumes
auduma daļas jānotīra, jāizžāvē un
jāglabā vēsā, sausā telpā. Nojumes
jumtu un aizkarus var glabāt TOSTERÖ
somā vai kastē.
Spilvena un sēdvietas paliktņa
kopšana
Āra spilveni un sēdvietas paliktņi kalpo
ilgāk, ja tos regulāri tīra, ievērojot
kopšanas norādījumus. Kad spilvenus
nelieto, tie jāglabā vēsā, sausā telpā.
Lai tie nemainītu formu, tos ieteicams
glabāt TOSTERÖ somā vai kastē. Pirms
spilvenu nolikšanas ilgākai glabāšanai,
jāpārliecinās, ka tie ir pilnīgi nožuvuši.
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KOPŠANA

Aizsardzība ārā
Āra mēbeles var kalpot gadiem ilgi, ja par tām
pienācīgi rūpējas. Pietiks, ja tās regulāri notīrīsi
un, atstājot ārā, pasargāsi, apsedzot ar pārklāju.
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Ieteicams izmantot ūdensnecaurlaidīgu pārklāju,
piemēram, TOSTERÖ, un, beidzoties siltajai sezonai,
glabāt vēsā, sausā telpā.

KOPŠANA

Pārvalki un kopšanas piederumi

TOSTERÖ mēbeļu pārvalks
G100×P70×A90 cm. Der āra galdam un
2 krēsliem.
Melnā krāsā

502.852.65

TOSTERÖ mēbeļu pārvalks
G145×P145×A120 cm. Der āra galdam
un 4 krēsliem.
19,99 €

302.923.23 39,99 €

TOSTERÖ kaste mantu glabāšanai
G129×P44×A79 cm.

TOSTERÖ zviļņa pārvalks
G200×P60×A40 cm.
Melnā krāsā

Melnā krāsā

TOSTERÖ mēbeļu pārvalks
G215×P135×A105 cm. Der āra galdam
un 6 krēsliem.

702.923.21 19,99 €

Melnā krāsā

104.114.40

39,99 €

Melnā krāsā

TOSTERÖ saulessarga pārvalks
G220 cm, maks. Ø 38 cm, min.
Ø 35 cm. Der šiem saulessargiem:
OXNÖ/LINDÖJA, SEGLARÖ, KARLSÖ
(iekarams), BAGGÖN, LÅNGHOLMEN un
LJUSTERÖ.
Melnā krāsā

TOSTERÖ grila pārvalks
G72×P52×A111 cm.
Melnā krāsā

802.923.30

19,99 €

VÅRDA beice āra mēbelēm, 500 ml. Lai
aizsargātu āra mēbeles un piešķirtu tām
mirdzumu, tās var pārklāt ar bezkrāsainu VÅRDA
beici. Mēbeļu krāsas atjaunināšanai ieteicams
izmantot VÅRDA tonētu beici.
Caurspīdīga

203.331.02

6,99 €

Ar brūnu toni

403.331.01

6,99 €

TOSTERÖ soma spilvenu glabāšanai
G116×P49×A35 cm. Der ÄPPLARÖ solam
(G128×P57 cm).
Melnā krāsā

802.923.25 49,99 €

003.245.61

14,99 €

TOSTERÖ soma spilvenu glabāšanai
G62×P62×A25 cm. Der SOLLERÖN dīvāna
modulī.

202.923.28

19,99 €

702.900.82

2,49 €

Melnā krāsā

604.098.21 14,99 €

FIXA otas, 3 gab.

Visas āra mēbeles un piederumus var apskatīt IKEA.lv vai IKEA veikalā.
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MATERIĀLI
Atpūšoties svaigā gaisā, tev būtu jādomā tikai par atpūtu un lielisku laika
pavadīšanu. Tieši tāpēc par āra mēbeļu drošumu un kvalitāti gādājam mēs.
Āra mēbeļu un ārā lietojamu preču kvalitāte mums ir tikpat svarīga, kā telpās
lietojamu mēbeļu kvalitāte. Pat vēl vairāk, jo āra mēbelēm jāiztur skarbāki
apstākļi – mainīgi laikapstākļi. Tāpēc preču materiālus izvēlamies ļoti rūpīgi.

Metāls
Āra mēbelēm izmantojam metālu,
kas spēj izturēt lietu un sniegu, kā arī
augstu un zemu temperatūru. Alumīnijs
ir viegls un ļoti izturīgs materiāls, tas
nerūsē, un tam nav nepieciešama
speciāla kopšana. Tērauds ir ļoti
izturīgs materiāls, un tā pasargāšanai
no rūsas to cinkojam vai izmantojam
pulvera pārklājumu.
Plastmasa
IKEA plastmasa un rotangpalmas
plastmasas imitācijas āra mēbeles
vienmēr izskatās kā jaunas un kalpo
ilgāk, jo tās ir noturīgas pret UV
starojumu un neizbalē. Turklāt tās ir
ļoti izturīgas un tām nekaitē ne lietus,
ne sniegs, ne augsta temperatūra.
Plastmasas mēbeles nav piemērotas
lietošanai salā.
Masīvkoks
Visas IKEA āra mēbeles ir speciāli
apstrādātas, lai paildzinātu to
kalpošanas laiku. Akācijas koks un
eikalipts ir blīvs un izturīgs materiāls.
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Tekstilizstrādājumi un saules
starojums
Lai mēbeles un ārā lietojamas preces
saules UV starojuma ietekmē tik drīz
neizbalētu, IKEA izmanto speciālu
metodi, krāsojot pavedienus pirms
auduma aušanas. Tā krāsu pigments
pilnīgi iesūcas šķiedrā, tāpēc krāsa ir
noturīgāka. Izmantojot šo krāsošanas
metodi, ūdens patēriņš samazinās par
80 %, un krāsas – par vairāk nekā
20 %, salīdzinot ar tradicionālajām
auduma krāsošanas metodēm.
Tekstilizstrādājumu noturība pret
lietu
Daži IKEA saulessargi un gandrīz visi
āra spilveni un spilvena pārvalki ir
ūdensnecaurlaidīgi un noturīgi pret
izbalēšanu. Ražošanas procesā nav
izmantotas perfluorētas ķimikālijas,
kas nesadalās dabā – labi gan tev,
gan apkārtējai videi. Beidzoties
saulainajai sezonai, sausu saulessargu
un spilvenus noglabā zem TOSTERÖ
pārvalka vai TOSTERÖ somā vai kastē.
Tā tos pasargāsi no laikapstākļu
nelabvēlīgās ietekmes, un tos būs
lielāks prieks lietot saulainajās dienās.

PAKALPOJUMI
Ļaujies pelnītai atpūtai un visus laikietilpīgos darbiņus atstāj mūsu rokās. Mēs
paveiksim visu, sākot ar pasūtījuma sagatavošanu un piegādi un beidzot ar tava
jaunā āra dīvāna salikšanu. IKEA vienmēr ir tavā rīcībā. Mums ir ko piedāvāt pat
tad, kad vēlmes pārsniedz iespējas.

Pasūtījuma sagatavošana ar piegādi
Iedod mums savu preču sarakstu, mēs
sagatavosim pasūtījumu un pirkumus tev
aizvedīsim
Cena, sākot no

34 €

Piegāde
Ja vēlies, aizvedīsim tavus pirkumus
līdz mājām vai darba vietai.

Cena, sākot no

17 €

Montāža
Visiem nav jābūt mēbeļu montāžas speciālistiem,
tāpēc mēbeļu salikšanu vari uzticēt mums.

Cena, sākot no

87 €

Finanšu pakalpojumi
Par pirkumu vari maksāt pa daļām, izvēloties sev
piemērotāko atmaksas termiņu.

Vairāk uzzināsi IKEA.lv vai IKEA veikalā.

Digitālais āra mēbeļu ceļvedis
Āra mēbeļu ceļveža digitālā versija pieejama
tīmekļa vietnē IKEA.lv. Tajā vari apskatīt un
salīdzināt visas IKEA āra preces.
Lai saulaina vasara!
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RUNNEN grīdas segums
lietošanai ārā. Brūni beicēts
902.342.26

22,21 €/m

2

Iepakojumā: 0,81 m2 (9 gab.)
Cena: 17,99 €

Ar grīdas segumu RUNNEN var pilnīgi mainīt balkona vai
terases izskatu. Šo grīdas segumu var zāģēt un griezt, lai
pielāgotu telpas formai, turklāt to ir viegli izjaukt, lai uzkoptu
grīdu zem tā, un pēc tam salikt kopā.

