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

VALLENTUNA dīvāni ir daudzfunkcionāli un pielāgojami. Moduļus 
var lietot atsevišķi vai kopā kā dīvānu. Pagriez un pārvieto kā 
vēlies. Pārveido dīvānu, kad rīko ballīti, kad jāizgulda viesi vai kad 
vienkārši vēlies pārmaiņas. Pieliec roku balstus un atzveltni. Visi 
moduļi var būt vienā krāsā vai dažādās krāsās un dažādos stilos. 
Kombinē tos, kā vien vēlies!

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

DIZAINS
Andreass Fredriksons 
(Andreas Fredriksson)
Eva Lilja Lovenjelma  
(Eva Lilja Löwenhielm)
Lisa Hilanda 
(Lisa Hilland)

MODEĻI
Sēdvietas modulis
Sēdvietas modulis ar mantu 
glabātuvi 
Sēdvietas modulis ar guļvietu 
Atzveltne: 80×80 cm
Atzveltne: 80×100 cm
Atzveltne: 100×80 cm 
Roku balsts
Atzveltnes spilvens

Maināms pārvalk

Dažādi pārvalki

Mazgājams pārvalks

Mākslīgā āda

Vairāk var uzzināt garantiju 
brošūrā.

VALLENTUNA
sēdmēbeles
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VALLENTUNA preču sērijā ir atsevišķi sēdmēbeļu modu-
ļi, no kuriem var izveidot visdažādāko izmēru un formu 
dīvānus. Šīs mēbeles var pielāgot gandrīz jebkurai telpai un 
atšķirīgām vajadzībām, un tās var bezgalīgi pārveidot.

Var izvēlēties pārvalkus un pielikt arī guļvietu vai mantu 
glabātuvi. Neskaitāmi varianti.

KĀ SALIKT?

DĪVĀNS VISIEM DZĪVES GADĪJUMIEM
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Sēdvietas modulis ar 
guļvietu

+

+

+

+

=

Atzveltne: 
80×80 cm

Atzveltne: 
80×80 cm

Atzveltne: 
100×80 cm

Atzveltne: 
100×80 cm

Atzveltnes 
spilvens (2 gab.)

Atzveltnes 
spilvens (2 gab.)

Sēdvietas modulis

+

+
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SĒDMĒBEĻU KOMPLEKTI

Vienvietīgs modulis. Vienvietīgs modulis ar atzveltni un 
roku balstiem ērtai sēdēšanai. Pieliekot tam citus moduļus, 
var izveidot dīvānu.
Kopējais izmērs: P113×Dz93×A84 cm.

Šeit redzami daži moduļu kombinēšanas piemēri. Par krāsām, izmēriem un detaļām var uzzināt 7. lpp.

Kopējā cena (ar pārvalku):

MURUM: melns 492.774.74 390 €
HILLARED: tumši pelēks 092.769.71 339 €
ORRSTA: gaiši pelēks 792.774.44 304 €
HILLARED: gaiši zils 592.774.16 339 €
ORRSTA: olīvu zaļš 692.774.30 304 €

Komplektā ietilpst:
Sēdvietas modulis: 80×100 cm 1 gab.
Atzveltne: 80×80 cm 1 gab.
Atzveltne: 100×80 cm 1 gab.
Atzveltnes spilvens 2 gab.

Visiem pietiks vietas. Var salikt kopā bezgalīgi daudz 
moduļu, un var pielikt atzveltnes un roku balstus. Lai būtu 
ērti pilnīgi visiem ģimenes locekļiem, var pielikt arī guļam-
krēslus.
Kopējais izmērs: P346×Dz286×A84 cm.

Kopējā cena (ar pārvalku):  

MURUM: melns 1880 €
HILLARED: tumši pelēks 1632 €
ORRSTA: gaiši pelēks 1442 €
ORRSTA: olīvu zaļš 1467 €
HILLARED: gaiši zils 1737 €

Komplektā ietilpst:
Sēdvietas modulis: 80×100 cm 3 gab.
Sēdvietas modulis ar mantu glab.: 80×80 cm 3 gab.
Atzveltne: 80×80 cm 6 gab.
Atzveltne: 100×80 cm 1 gab.
Roku balsts 2 gab.
Atzveltnes spilvens 7 gab.
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GUĻAMMĒBEĻU KOMPLEKTI

Atpūtai vai diendusai. Šī mēbele ir kā radīta daudzfunk-
cionālai istabai. Vienlaikus viens var lasīt grāmatu, bet otrs 
– nosnausties.
Kopējais izmērs: P266×Dz213×A84 cm.

Sēdēšanai vai gulēšanai. Sēdvietas moduli ar guļvietu 
var viegli pārveidot.
Kopējais izmērs: P93×Dz213×A84 cm.

Kopējā cena (ar pārvalku):

MURUM: melns 1137 €
HILLARED: tumši pelēks   952 €
ORRSTA: gaiši pelēks   837 €
ORRSTA: olīvu zaļš   857 €
HILLARED: gaiši zils 952 €

Komplektā ietilpst:
Sēdvietas modulis ar guļvietu: 80×100 cm* 1 gab.
Sēdvietas modulis: 80×80 cm 2 gab.
Atzveltne: 80×80 cm 3 gab.
Roku balsts 2 gab.
Atzveltnes spilvens 3 gab.

* Guļvietas izmērs: 80×200 cm.

Kopējā cena (ar pārvalku):

MURUM: melns 592.775.05  567 €
HILLARED: tumši pelēks 492.770.73 469 €
ORRSTA: gaiši pelēks 392.774.98 424 €
ORRSTA: olīvu zaļš 692.774.92 434 €
HILLARED: gaiši zils 892.774.86 469 €

Komplektā ietilpst:
Sēdvietas modulis ar guļvietu: 80×100 cm* 1 gab.
Atzveltne: 80×80 cm                 1 gab.
Atzveltne: 100×80 cm 1 gab.
Atzveltnes spilvens 2 gab.

* Guļvietas izmērs: 80×200 cm.

Šeit redzami daži moduļu kombinēšanas piemēri. Par krāsām, izmēriem un detaļām var uzzināt 7. lpp. 
Tālāk redzamajos piemēros pielikti 1 vai 2 moduļi ar guļvietu. 
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GUĻAMMĒBEĻU KOMPLEKTI

Vajag vairāk guļvietu? Atrisini to ar šiem moduļiem un 
izveido pat divas guļvietas.
Kopējais izmērs: P293×Dz293×A84 cm.

Konstrukcija ar gultām. Plašs dīvāns ar diviem sēdvie-
tas moduļiem ar guļvietu. Īstā izvēle tiem, kam vajag gan 
dīvānu, gan gultu.
Kopējais izmērs: P346×Dz286×A84 cm.

Kopējā cena (ar pārvalku):

MURUM: melns 1284 €
ORRSTA: gaiši pelēks   948 €
ORRSTA: olīvu zaļš   973 €
HILLARED: gaiši zils 1088 €

Komplektā ietilpst:
Sēdvietas modulis ar guļvietu: 80×100 cm* 2 gab.
Sēdvietas modulis ar mantu glab.: 80×80 cm 1 gab.
Atzveltne: 80×80 cm 4 gab.
Atzveltnes spilvens 4 gab.

* Guļvietas izmērs: 80×200 cm.

 

Kopējā cena (ar pārvalku):

MURUM: melns 2234 €
HILLARED: tumši pelēks 1892 €
ORRSTA: gaiši pelēks 1682 €  
ORRSTA: olīvu zaļš 1727 €
HILLARED: gaiši zils 1997 €

Komplektā ietilpst:
Sēdvietas modulis ar guļvietu: 80×100 cm* 2 gab.
Sēdvietas modulis: 80×100 cm 1 gab.
Sēdvietas modulis ar mantu glab.: 80×80 cm 3 gab.
Atzveltne: 80×80 cm 6 gab.
Atzveltne: 100×80 cm 1 gab.
Roku balsts 2 gab.
Atzveltnes spilvens 7 gab.

* Guļvietas izmērs: 160×200 cm.

Šeit redzami daži moduļu kombinēšanas piemēri. Par krāsām, izmēriem un detaļām var uzzināt 7. lpp.  
Tālāk redzamajos 6 piemēros pielikts modulis ar guļvietu. 
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MODEĻI

Sēdvietas modulis: 100×80 cm 
Ar pārvalku. 100×80×46 cm.
ORRSTA: gaiši pelēks 791.495.93 129 €
HILLARED: tumši pelēks 891.498.75 144 €
MURUM: melns* 203.294.83 180 €
ORRSTA: olīvu zaļš 792.794.24 129 €
HILLARED: gaiši zils 792.794.19 144 €

Papildu pārvalks

ORRSTA: gaiši pelēks 403.295.52 30 €
HILLARED: tumši pelēks 803.294.99 45 €
ORRSTA: olīvu zaļš 304.178.65 30 €
HILLARED: gaiši zils 804.181.17 45 €

Sēdvietas modulis ar mantu glab.: 80×80 cm 
Ar pārvalku. 80×80×46 cm.
ORRSTA: olīvu zaļš 592.794.44 135 €
ORRSTA: gaiši pelēks 691.496.02 130 €
HILLARED: tumši pelēks 091.498.84 145 €
MURUM: melns* 503.294.91 170 €
HILLARED: gaiši zils 592.794.39 180 €

Papildu pārvalks

ORRSTA: olīvu zaļš 304.178.70 25 €
ORRSTA: gaiši pelēks 703.295.60 20 €
HILLARED: tumši pelēks 603.295.08 35 €
HILLARED: gaiši zils 304.181.34 70 €

Sēdvietas modulis ar guļvietu 100×80 cm 
Ar pārvalku. 100×80×46 cm.  
Guļvietas izmērs: 80×200 cm.
ORRSTA: olīvu zaļš 692.794.34 259 €
ORRSTA: gaiši pelēks 891.495.97 249 €
MURUM: melns 303.294.87 357 €
HILLARED: gaiši zils 692.794.29 274 €
HILLARED: tumši pelēks 091.498.79 274 €

Papildu pārvalks

ORRSTA: olīvu zaļš 104.180.26 55 €
ORRSTA: gaiši pelēks 503.295.56 45 €
HILLARED: tumši pelēks 503.295.04 70 €
HILLARED: gaiši zils 504.180.34 70 €

Roku balsts 

ORRSTA: olīvu zaļš 992.793.76 50 €
ORRSTA: gaiši pelēks 791.495.69 45 €
MURUM: melns* 403.294.63 60 €
HILLARED: tumši pelēks 091.498.03 60 €
HILLARED: gaiši zils 092.793.71 60 €

Papildu pārvalks

ORRSTA: gaiši pelēks 903.295.64 10 €
ORRSTA: olīvu zaļš 904.179.71 15 €
HILLARED: tumši pelēks 603.294.95 25 €
HILLARED: gaiši zils 604.180.43 25 €

Atzveltne: 80×80 cm 
Ar pārvalku. 80×13×84 cm. Vēl ērtākai sēdēšanai var 
papildināt ar atzveltnes spilveniem.
ORRSTA: olīvu zaļš 092.794.13 60 €
ORRSTA: gaiši pelēks 591.495.89 60 €
HILLARED: gaiši zils 292.794.07 65 €
HILLARED: tumši pelēks 691.498.19 65 €
MURUM: melns* 003.294.79 70 €

Papildu pārvalks

ORRSTA: olīvu zaļš 804.180.18 20 €
ORRSTA: gaiši pelēks 203.295.48 20 €
HILLARED: gaiši zils 504.180.48 25 €
HILLARED: tumši pelēks 803.295.12 25  €

Atzveltne: 100x80 cm

ORRSTA: olīvu zaļš 592.794.01 75 €
ORRSTA: gaiši pelēks 291.495.81 75 €
HILLARED: gaiši zils 792.793.96 80 €
MURUM: melns* 703.294.71 80 €

Papildu pārvalks

ORRSTA: olīvu zaļš 804.179.76 20 €
ORRSTA: gaiši pelēks 903.297.24 20 €
HILLARED: gaiši zils 504.180.53 25 €
HILLARED: tumši pelēks 203.297.13 25 €

Atzveltnes spilvens 
Ar pārvalku. 85×50 cm.

ORRSTA: gaiši pelēks 391.496.08 20 €
ORRSTA: olīvu zaļš 892.793.91 20 €
HILLARED: tumši pelēks 191.498.07 25 €
HILLARED: gaiši zils 992.793.81 25 €
MURUM: melns* 503.294.67 30 €

Papildu pārvalks

ORRSTA: olīvu zaļš 104.178.52 10 €
ORRSTA: gaiši pelēks 103.295.44 10 €
HILLARED: gaiši zils 004.180.79 15 €
HILLARED: tumši pelēks 903.295.16 15 €

* Mākslīgās nemaināms ādas pārvalks.
** Dažiem moduļiem pārvalks ir atšķirīgā krāsā.

Kopējais izmērs: platums×dziļums×augstums (ar kājām). Kāju augstums: 4 cm



© Inter IKEA Systems B.V. 2018 19.09.19

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

Mazgāšanas instrukcijas

Nodilum
izturība  
(cikli)

Gaism 
izturība 
(0–6)

HILLARED: dažādas šķiedras un krāsu pārejas
Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C

30 000 5

FUNNARP: izturīga kokvilna un poliesters
Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C

45 000 5

ORRSTA: divkrāsains audums
Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C

20 000 5

NODERĪGA INFORMĀCIJA

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

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

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

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



Pakalpojumi
IKEA preces izgatavotas tā, lai tās būt ērti paņemt no plaukta, 
aizvest mājās un salikt. Tu vari darīt pats, bet vari arī uzticēt 
darāmo mums. Mūsu pakalpojumi atvieglos tavu ikdienu.

Piegāde
Ja vēlies, aizvedīsim tavus pirkumus līdz mājām vai darba vietai. 
Preču piegāde ir maksas pakalpojums. Par to vairāk uzzināsi no 
veikala darbiniekiem.
 

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

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

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

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

Finanšu pakalpojumi
Par pirkumu vari maksāt pa daļām, izvēloties sev 
piemērotāko atmaksas termiņu. Preču iegādi uz nomaksu 
nodrošina SIA “AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu var iegādāties preces 
vērtībā no 100 € līdz 5000 €.

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

90

Uzzini vairāk IKEA.lv.


