
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.

Izveido tādu dīvānu, kādu vēlies
VIMLE dīvānu moduļus var kombinēt pēc sirds patikas. Izveido 
dīvānu, kas būs ērts ilgus gadus. Izvēlies tādu izmēru un formu, 
lai dīvāns būtu piemērots tavam dzīvesveidam un interjeram. No 
VILMLE moduļiem var izveidot gan klasisku divvietīgu dīvāniņu, 
gan plašu dīvānu ar zvilni vai kāju soliņu. Zvilnim un kāju soliņam 
ir mantu glabātuve, kur salikt, piemēram, pledus un žurnālus. 
Izvēlies pārvalku, kāds tev patīk vislabāk – tie visi ir izturīgi un 
viegli kopjami. 

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM
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KOMBINĀCIJAS

Šajā brošūrā redzamas dažas iespējamās VIMLE dīvānu 
kombinācijas, taču tu vari izveidot tādu, kas piemērota 
tieši tavām vajadzībām. Izlem, cik vietu nepieciešams, 
kādas formas dīvānu tu vēlētos, kādas funkcijas būtu 

nepieciešamas un, protams, kāds pārvalks vislabāk atbilstu 
tavai gaumei. Izmanto mūsu plānotāju, lai apskatītu visas 
iespējamās kombinācijas. Plānotāju atradīsi IKEA.lv un 
IKEA veikalā.

VIMLE divvietīgs dīvāns
Izmērs: P171×Dz98×A83 cm. 

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 192.051.86 479 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 492.052.03 479 €
GUNNARED smilškrāsā 292.846.92 419 €
GUNNARED pelēkā krāsā 092.847.06 419 €
TALLMYRA smilškrāsā 392.847.24 439 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 092.847.30 439 €
ORRSTA melni zilā krāsā 892.847.12 369 €
DALSTORP daudzkrāsains 792.987.57 379 €

VIMLE zvilnis
Izmērs: P111×Dz164×A83 cm.
Zvilnis ar mantu glabātuvi.

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 492.983.39 420 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 592.983.34 420 €
GUNNARED smilškrāsā 492.982.59 400 €
GUNNARED pelēkā krāsā 192.982.65 400 €
TALLMYRA smilškrāsā 892.982.76 420 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 692.982.82 420 €
ORRSTA melni zilā krāsā 992.982.71 360 €
DALSTORP daudzkrāsains 592.994.99 360 €

VIMLE divvietīgs dīvāns ar guļvietu
Izmērs: P190×Dz98/241×A83 cm.

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 192.855.69 835 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 892.855.75 835 €
GUNNARED smilškrāsā 492.855.82 695 €
GUNNARED pelēkā krāsā 192.855.88 695 €
TALLMYRA smilškrāsā 892.855.99 745 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 392.856.05 745 €
ORRSTA melni zilā krāsā 992.855.94 665 €
DALSTORP daudzkrāsains 392.987.64 665 €

VIMLE trīsvietīgs dīvāns ar kāju soliņu
Izmērs: P227×Dz98×A83 cm. 
Kāju soliņš ar mantu glabātuvi.

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 792.113.25 569 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 792.113.30 569 €
GUNNARED smilškrāsā 992.848.39 519 €
GUNNARED pelēkā krāsā 492.848.51 519 €
TALLMYRA smilškrāsā 092.848.67 529 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 892.848.73 529 €
ORRSTA melni zilā krāsā 192.848.57 459 €
DALSTORP daudzkrāsains 692.987.86 469 €



3

VIMLE trīsvietīgs dīvāns
Izmērs: W241×D98×H83 cm.

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 092.068.84 609 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 992.068.89 609 €
GUNNARED smilškrāsā 192.847.39 549 €
GUNNARED pelēkā krāsā 692.847.51 549 €
TALLMYRA smilškrāsā 292.847.67 569 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 092.847.73 569 €
ORRSTA melni zilā krāsā 392.847.57 499 €
DALSTORP daudzkrāsains 692.987.72 499 €

VIMLE trīsvietīgs dīvāns ar galvas balstu
Izmērs: P241×Dz98×A103 cm.

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 292.566.27 649 €
GUNNARED smilškrāsā 292.955.39 574 €
GUNNARED pelēkā krāsā 792.955.51 574 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 792.955.70 594 €
ORRSTA melni zilā krāsā 692.955.56 524 €
DALSTORP daudzkrāsains 592.987.39 524 €

KOMBINĀCIJAS

VIMLE trīsvietīgs dīvāns ar guļvietu
Izmērs: P261×Dz98/241×A83 cm.

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 292.922.58 984 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 592.922.66 984 €
GUNNARED smilškrāsā 692.922.75 884 €
GUNNARED pelēkā krāsā 092.922.83 884 €
TALLMYRA smilškrāsā 892.922.98 934 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 992.923.06 934 €
ORRSTA melni zilā krāsā 392.922.91 844 €
DALSTORP daudzkrāsains 392.987.78 844 €

VIMLE trīsvietīgs dīvāns ar guļvietu un kāju soliņu
Izmērs: P246×Dz98/241×A83 cm.
Kāju soliņš ar mantu glabātuvi.

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 492.924.17 925 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 792.924.25 925 €
GUNNARED smilškrāsā 992.924.34 795 €
GUNNARED pelēkā krāsā 292.924.42 795 €
TALLMYRA smilškrāsā 092.924.57 835 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 392.924.65 835 €
ORRSTA melni zilā krāsā 592.924.50 755 €
DALSTORP daudzkrāsains 492.987.92 755 €
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VIMLE trīsvietīgs dīvāns ar zvilni un galvas balstu
Izmērs:  P252×Dz164×A103 cm.
Zvilnis ar mantu glabātuvi.

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 592.566.83 779 €
GUNNARED smilškrāsā 892.955.98 724 €
GUNNARED pelēkā krāsā 992.955.93 724 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 892.955.79 744 €
ORRSTA melni zilā krāsā 992.955.88 654 €
DALSTORP daudzkrāsains 292.987.45 664 €

KOMBINĀCIJAS

VIMLE trīsvietīgs stūra dīvāns ar kāju soliņu
Izmērs: P179/237×Dz98×A83 cm.
Kāju soliņš ar mantu glabātuvi.

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 492.115.34 789 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 392.115.39 789 €
GUNNARED smilškrāsā 192.847.96 849 €
GUNNARED pelēkā krāsā 292.848.09 849 €
TALLMYRA smilškrāsā 892.848.25 859 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 692.848.31 859 €
ORRSTA melni zilā krāsā 992.848.15 779 €
DALSTORP daudzkrāsains 792.997.14 779 €

VIMLE trīsvietīgs dīvāns ar guļvietu un zvilni
Izmērs: P271×Dz98/241×A83 cm. 
Zvilnis ar mantu glabātuvi.

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 792.926.61 1095 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 092.926.69 1095 €
GUNNARED smilškrāsā 192.926.78 975 €
GUNNARED pelēkā krāsā 492.926.86 975 €
TALLMYRA smilškrāsā 992.927.02 1025 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 292.927.10 1025 €
ORRSTA melni zilā krāsā 892.926.94 925 €
DALSTORP daudzkrāsains 492.994.85 925 €

VIMLE trīsvietīgs dīvāns ar zvilni
Izmērs: P252×Dz164×A83 cm. 
Zvilnis ar mantu glabātuvi.

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 392.069.86 739 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 392.069.91 739 €
GUNNARED smilškrāsā 792.848.97 699 €
GUNNARED pelēkā krāsā 092.849.09 699 €
TALLMYRA smilškrāsā 492.849.26 719 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 292.849.32 719 €
ORRSTA melni zilā krāsā 592.849.16 629 €
DALSTORP daudzkrāsains 792.994.79 639 €
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KOMBINĀCIJAS

VIMLE četrvietīgs dīvāns ar kāju soliņu
Izmērs: P235/249×Dz98×A83 cm.
Kāju soliņš ar mantu glabātuvi.

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 392.114.88 959 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 392.114.93 959 €
GUNNARED smilškrāsā 992.851.22 959 €
GUNNARED pelēkā krāsā 492.851.34 959 €
TALLMYRA smilškrāsā 092.851.50 969 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 792.851.56 969 €
ORRSTA melni zilā krāsā 192.851.40 869 €
DALSTORP daudzkrāsains 092.996.61 879 €

VIMLE četrvietīgs stūra dīvāns ar kāju soliņu un gal-
vas balstiem
Izmērs: W235/249×D98×H103 cm.
Kāju soliņš ar mantu glabātuvi.

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 692.567.53 1039 €
GUNNARED smilškrāsā 192.945.16 1009 €
GUNNARED pelēkā krāsā 492.944.97 1009 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 492.945.10 1019 €
ORRSTA melni zilā krāsā 192.945.02 919 €
DALSTORP daudzkrāsains 092.987.51 929 €

VIMLE četrvietīgs stūra dīvāns ar guļvietu un kāju 
soliņu
Izmērs: W268/235×D98/241×H83 cm.
Kāju soliņš ar mantu glabātuvi.

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 092.927.73 1315 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 392.927.81 1315 €
GUNNARED smilškrāsā 292.934.94 1235 €
GUNNARED pelēkā krāsā 092.936.16 1235 €
TALLMYRA smilškrāsā 092.937.20 1275 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 792.937.31 1275 €
ORRSTA melni zilā krāsā 392.937.09 1165 €
DALSTORP daudzkrāsains 692.997.00 1165 €

VIMLE četrvietīgs dīvāns ar zvilni
Izmērs: P322×Dz98/164×A83 cm. 
Zvilnis ar mantu glabātuvi.

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 492.070.42 869 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 392.070.47 869 €
GUNNARED smilškrāsā 292.849.46 829 €
GUNNARED pelēkā krāsā 792.849.58 829 €
TALLMYRA smilškrāsā 192.849.75 849 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 992.849.81 849 €
ORRSTA melni zilā krāsā 292.849.65 759 €
DALSTORP daudzkrāsains 892.994.93 759 €
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VIMLE piecvietīgs stūra dīvāns ar zvilni
Izmērs: P330×Dz249×A83 cm. 
Zvilnis ar mantu glabātuvi.

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 792.114.05 1299 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 792.114.10 1299 €
GUNNARED smilškrāsā 492.852.14 1249 €
GUNNARED pelēkā krāsā 892.852.26 1249 €
TALLMYRA smilškrāsā 592.852.42 1269 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 292.852.48 1269 €
ORRSTA melni zilā krāsā 692.852.32 1129 €
DALSTORP daudzkrāsains 492.997.20 1149 €

VIMLE piecvietīgs stūra dīvāns
Izmērs: P192×Dz319×A83 cm. 

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 792.114.48 1169 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 792.114.53 1169 €
GUNNARED smilškrāsā 492.851.67 1099 €
GUNNARED pelēkā krāsā 992.851.79 1099 €
TALLMYRA smilškrāsā 592.851.95 1119 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 992.852.02 1119 €
ORRSTA melni zilā krāsā 692.851.85 999 €
DALSTORP daudzkrāsains 992.997.08 1009 €

VIMLE piecvietīgs stūra dīvāns ar guļvietu un zvilni
Izmērs: P349/249×Dz98/241×A83 cm.
Zvilnis ar mantu glabātuvi.

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 792.937.45 1655 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 292.937.57 1655 €
GUNNARED smilškrāsā 992.937.92 1525 €
GUNNARED pelēkā krāsā 592.938.07 1525 €
TALLMYRA smilškrāsā 292.938.61 1575 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 492.938.60 1575 €
ORRSTA melni zilā krāsā 192.938.52 1425 €
DALSTORP daudzkrāsains 192.997.26 1435 €

KOMBINĀCIJAS

VIMLE četrvietīgs stūra dīvāns
Izmērs: P249×Dz249×A83 cm. 

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 392.113.65 1039 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 392.113.70 1039 €
GUNNARED smilškrāsā 792.850.24 969 €
GUNNARED pelēkā krāsā 192.850.36 969 €
TALLMYRA smilškrāsā 892.850.52 989 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 592.850.58 989 €
ORRSTA melni zilā krāsā 992.850.42 869 €
DALSTORP daudzkrāsains 292.996.55 889 €
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VIMLE sešivietīgs dīvāns ar kāju soliņu
Izmērs: P327×Dz249×A83 cm.
Kāju soliņš ar mantu glabātuvi.

Cena ar pārvalku 
FARSTA melnā krāsā 092.115.74 1519 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 992.115.79 1519 €
GUNNARED smilškrāsā 792.852.60 1509 €
GUNNARED pelēkā krāsā 292.852.72 1509 €
TALLMYRA smilškrāsā 892.852.88 1519 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 692.852.94 1519 €
ORRSTA melni zilā krāsā 992.852.78 1369 €
DALSTORP daudzkrāsains 592.997.34 1389 €

KOMBINĀCIJAS

KĀ PĀRVEIDOT DĪVĀNU PAR GULTU?

VIMLE dīvānu ar guļvietu var viegli pārveidot par plašu, ērtu gultu. 
1. Vispirms noņem atzveltnes un sēdvietas spilvenus.
2. Noloki audumu sēdvietas priekšpusē. 
3. Pacel apakšrāmi un pavelc to uz savu pusi. 
4. Noloki gultas balstu.
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VISI MODUĻI

VIMLE vienvietīgs modulis, P71×Dz98×A83 cm.

FARSTA melnā krāsā 803.533.90 149 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 803.534.13 149 €
GUNNARED smilškrāsā 792.201.03 189 €
GUNNARED pelēkā krāsā 192.201.15 189 €
TALLMYRA smilškrāsā 592.532.60 189 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 692.535.18 189 €
ORRSTA melni zilā krāsā 892.201.31 179 €
DALSTORP daudzkrāsains 993.035.07 179 €

VIMLE divvietīgs modulis, P141×Dz98×A83 cm.

FARSTA melnā krāsā 303.533.97 319 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 003.534.26 319 €
GUNNARED smilškrāsā 792.194.87 299 €
GUNNARED pelēkā krāsā 292.194.99 299 €
TALLMYRA smilškrāsā 292.532.66 299 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 492.535.24 299 €
ORRSTA melni zilā krāsā 692.195.05 269 €
DALSTORP daudzkrāsains 293.035.15 279 €

VIMLE divvietīgs modulis ar guļvietu*, 
P160×Dz98/241×A83 cm. 
FARSTA melnā krāsā 392.855.54 675 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 892.855.61 675 €
GUNNARED smilškrāsā 292.855.21 575 €
GUNNARED pelēkā krāsā 992.855.27 575 €
TALLMYRA smilškrāsā 792.855.33 605 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 992.855.46 605 €
ORRSTA melni zilā krāsā 492.855.39 565 €

DALSTORP daudzkrāsains 292.987.31 565 €

VIMLE trīsvietīgs modulis, A211×Dz98×A83 cm.

FARSTA melnā krāsā 503.534.00 449 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 203.534.30 449 €
GUNNARED smilškrāsā 492.194.41 429 €
GUNNARED pelēkā krāsā 392.194.51 429 €
TALLMYRA smilškrāsā 092.532.72 429 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 192.535.30 429 €
ORRSTA melni zilā krāsā 092.194.57 399 €
DALSTORP daudzkrāsains 093.035.21 399 €

VIMLE zvilnis, P81×Dz164×A83 cm.

FARSTA melnā krāsā 803.534.08 260 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 103.534.21 260 €
GUNNARED smilškrāsā 592.853.84 280 €
GUNNARED pelēkā krāsā 992.853.96 280 €
TALLMYRA smilškrāsā 292.854.13 280 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 992.854.19 280 €
ORRSTA melni zilā krāsā 392.854.03 260 €
DALSTORP daudzkrāsains 292.988.06 260 €

VIMLE stūra modulis, P93×Dz93×A83 cm.

FARSTA melnā krāsā 203.534.06 241 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 303.534.20 241 €
GUNNARED smilškrāsā 292.854.27 251 €
GUNNARED pelēkā krāsā 792.854.39 251 €
TALLMYRA smilškrāsā 392.854.55 251 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 192.854.61 251 €
ORRSTA melni zilā krāsā 492.854.45 231 €
DALSTORP daudzkrāsains 892.988.13 231 €

VIMLE roku balsts, P15×Dz93×A68 cm.

FARSTA melnā krāsā 603.534.85 80 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 803.534.89 80 €
GUNNARED smilškrāsā 392.853.42 60 €
GUNNARED pelēkā krāsā 892.853.54 60 €
TALLMYRA smilškrāsā 492.853.70 70 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 192.853.76 70 €
ORRSTA melni zilā krāsā 592.853.60 50 €
DALSTORP daudzkrāsains 592.988.00 50 €

VIMLE kāju soliņš ar mantu glabātuvi, P73×G98×A48 
cm.
FARSTA melnā krāsā 103.534.97 170 €
FARSTA tumši brūnā krāsā 003.535.01 170 €
GUNNARED smilškrāsā 592.854.78 160 €
GUNNARED pelēkā krāsā 092.854.90 160 €
TALLMYRA smilškrāsā 392.855.06 160 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 192.855.12 160 €
ORRSTA melni zilā krāsā 792.854.96 140 €
DALSTORP daudzkrāsains 092.994.30 140 €

VIMLE galvas balsts, W70×D13×H20 cm.

FARSTA melnā krāsā 104.099.13 40 €
GUNNARED smilškrāsā 992.582.94 25 €
GUNNARED pelēkā krāsā 792.583.08 25 €
TALLMYRA melnā/pelēkā krāsā 192.583.30 25 €
ORRSTA melni zilā krāsā 592.583.14 25 €
DALSTORP daudzkrāsains 793.035.27 25 €

Cena ar pārvalku

8

* VIMLE dīvānam tagad ir augstākas kājas. Ja tev jau ir VIMLE dīvāns, un 
vēlies to papildināt, pieliekot moduli ar guļvietu, kombinācijai nepieciešamas 
augstākas kājas. Pēc norēķināšanās kasē dodies uz klientu apkalpošanas 
nodaļu, lai saņemtu jaunās kājas.
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Pārbaudīti audumi
IKEA dīvānu un atpūtas krēslu pārvalku audums ir ļoti 
kvalitatīvs – tas ir izturējis visstingrākās pārbaudes. 
Auduma nodilumizturību pārbauda ar ierīci, auduma 
virsmas spēcīgi berzējot vienu pret otru. Audumam, kas 
paredzēts mājās lietojamām mēbelēm, jāspēj izturēt 
vismaz 15 000 pārbaudes ciklu, bet īpaši izturīgam 
audumam – 30 000. Audumi mēdz izbalēt, tāpēc mēs 
pārbaudām arī krāsu noturību saules gaismā.

Mazgāšanas instrukcija

Nodilum-
izturība 
(cikli)

Gaism-
izturība 
(1–8)

GUNNARED: blīvs, 100 % poliestera pārvalks audekla pinumā ar saskaņotiem toņiem.
Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C. 50,000 6

TALLMYRA: izturīgs kokvilnas un poliestera šenila pārvalks ar mīkstu un nedaudz spīdīgu virsmu. 78 
% kokvilna, 22 % poliesters.

Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C. 30,000 5

ORRSTA: smalka, 65 % poliestera, 35 % kokvilnas divtoņu auduma pārvalks.
Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C. 20,000 5

GRÄSBO (TIKAI LIELBRITĀNIJĀ): viegli teksturēts 100 % kokvilnas pārvalks ar matētu virsmu.
Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C. 20,000 5

Kopšanas instrukcija

Nodilum-
izturība 
(cikli)

Gaism-
izturība 
(1–8)

FARSTA: nemaināms mākslīgās ādas pārvalks. Neregulāra, viegli spīdīga virsmas tekstūra. 
Pamatmateriāls: 75 % poliesters, 20 % kokvilna, 5% viskoze. Pārklājums: 100% poliuretāns.

Noslaucīt ar mitru drānu. 
Nelielus traipus var notīrīt 
ar ūdenī vai ziepjūdenī 
samērcētu sūkli.

50,000 5

NODERĪGA INFORMĀCIJA

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

mitru drānu. Mēs esam pārbaudījuši mūsu mākslīgās ādas 
pārvalku izturību pret plīšanu, kā arī elastību un krāsas 
noturību, lai tu varētu būt drošs – tavs jaunais dīvāns un 
atpūtas krēsls tev kalpos ilgus gadus.

Izturība
Ar stingrajām pārbaudēm vien nepietiek, jo auduma 
izturību ietekmē arī materiāls, ražošanas veids un mēbeles 
lietojums. Nodilumizturīgāki ir biezi audumi, kas izgatavoti 
no cieši saaustiem pavedieniem. Audumi, kuros izmantoti 
gan dabiskie, gan sintētiskie materiāli, ir izturīgāki 
par dabiskajiem audumiem. No krāsotiem kokvilnas 
pavedieniem izgatavotie ir izturīgāki par audumiem ar 
apdruku. Netīrs pārvalks nolietojas ātrāk par tīru. Auduma 
kalpošanas laiku ietekmē arī lietošana.
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Pakalpojumi
IKEA preces izgatavotas tā, lai tās būt ērti paņemt no plaukta, 
aizvest mājās un salikt. Tu vari darīt pats, bet vari arī uzticēt 
darāmo mums. Mūsu pakalpojumi atvieglos tavu ikdienu.

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

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

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.


