CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

Matrači, segas, spilveni un
aizsargpārvalki

Labs miegs – labsajūtas atslēga
Guļot pavadām aptuveni trešo daļu dzīves. Lai labi justos, nepieciešams labi izgulēties. Tāpēc ir ļoti svarīgi, uz kā gulēt un ar ko apsegties. Lai palīdzētu izdarīt
pareizo izvēli, šajā ceļvedī apkopota informācija par matračiem, virsmatračiem,
gultu rāmjiem, redelēm un gultas kājām, kā arī par segu, spilvenu un aizsargpārvalku klāstu. Katrai precei piemīt unikālas īpašības, tādēļ, lai izvēlētos īsto,
iesakām izmēģināt gan matračus, gan spilvenus mūsu veikalā.

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.
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NODERĪGA INFORMĀCIJA
Cilvēki ir dažādi, un gulēšanas ieradumi atšķiras. Katram
vajadzīgs citāds matracis. Mēs to zinām, tieši tādēļ IKEA
matraču piedāvājums ir tik plašs – stingri, vidēji stingri
un mīksti matrači dažādās cenu kategorijās. Pie mums
ikviens atradīs savu ideālo matraci. Daudziem matračiem
un matraču rāmjiem ir 25 gadu garantija attiecībā uz
materiāla vai ražošanas defektiem. Vairāk par to uzzināsi
garantiju brošūrā.

matraci ieteicams vēdināt. Matračus parasti pārdodam
sarullētus. Šādu matraci var lietot uzreiz pēc iegādes,
tomēr atgādinām, ka savu īsto formu tas iegūs apmēram
3–4 dienu laikā.
Kopšana un tīrīšana
Higiēnas nolūkos iesakām uz matrača likt aizsargpārvalkus
(sk. 21. lappusē) vai virsmatračus (sk. 18.–20. lappusē).
Pārvalku ir viegli noņemt un mazgāt. Dažiem matračiem
ir mazgājams pārvalks. Matračus bez pārvalka tīra ar
mēbeļu tīrīšanas līdzekļiem. Ar laiku pat labākie matrači
maina formu, gadu gaitā visos matračos uzkrājas putekļi
un ērcītes. Tādēļ IKEA iesaka matraci mainīt ik pēc
8–10 gadiem.

Pilnīgs komforts
Tā kā naktsmiera kvalitāte ir atkarīga ne tikai no matrača,
šajā ceļvedī atradīsi arī plašu segu, matraču un spilvenu
aizsargpārvalku klāstu.
Lai atrastu sev piemērotāko, iesakām matraci izmēģināt
kopā ar dažādiem spilveniem. Izmanto iespēju izmēģināt
mūsu preces, lai iegādātos īsto komplektu. Lai labi
izgulētos un pilnvērtīgi atpūstos, liela nozīme ir segai. Par
IKEA spilveniem un segām uzzināsi turpmākajās lappusēs.
Atrodi sev piemērotākos!
Pie jauna matrača jāpierod
Kas jāzina par jaunu matraci? Jauns matracis sākumā var
likties mazliet par cietu – ķermenis pie jauna matrača
pierod apmēram viena mēneša laikā. Jauniem materiāliem
var būt arī specifisks aromāts. Lai tas ātrāk izgaistu,

Vairāk var uzzināt garantiju
brošūrā.
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KĀ IZVĒLĒTIES MATRACI?
Kas jāņem vērā, izvēloties matraci?
1. Putu materiāls/latekss vai atsperes?
IKEA pārdod ļoti dažādus matračus. Izvēlies matrača
veidu – putu materiāla/lateksa vai atsperu matraci, un
pēc tam – visu pārējo, kas vajadzīgs gultā.

3. Kādas ir sajūtas?
Izvēloties matraci, svarīgākais ir uz tā kādu brīdi
pagulēt. Izmēģini matraci, novelkot virsdrēbes un
apguļoties tieši tādā pozā, kādā parasti aizmiedz. Tikai
tā var saprast, vai konkrētais matracis ir pareizā izvēle.

2. Budžets
IKEA piedāvājumā atradīsies matrači jebkuram
budžetam, sākot no pašiem vienkāršākajiem līdz
augstākās kvalitātes dabisko materiālu matračiem. Katrs
no tiem ir radīts, lai sniegtu lietotājam veselīgu atpūtu
un komforta pilnu naktsmieru.

MATRAČU KOMFORTA SIMBOLI
Šie simboli apzīmē dažādas IKEA preču īpašības.
Stingrs
Stingri matrači stingram atbalstam.

Viskoelastīgās putas
Mīksts un elastīgs dabisks, termoregulējošs materiāls,
kas pielāgojas gulētāja ķermeņa formai. Pilnvērtīgam
naktsmieram gulētāja ķermeņa svars tiek vienmērīgi
sadalīts, atvieglojot spiedienu uz atsevišķām ķermeņa
daļām un sniedzot optimālu atbalstu un komfortu.

Vidēji stingrs
Vidēji stingri matrači vidējas stingrības atbalstam.

Viskoelastīgās putas ar gēla kapsulām
Gēla kapsulas viskoelastīgajās putās paildzina to
sasilšanas laiku, tādēļ guļvieta ir vēsāka.

Mīksts
Mīksti matrači.

Īpaši elastīgs putu materiāls
Kvalitatīvās, īpaši elastīgās putas precīzi pielāgojas
gulētāja ķermeņa kustībām, nodrošinot nepieciešamo
atbalstu un atvieglojot spiedienu.

Dabiski materiāli
Tādi dabiskie materiāli kā vilna, kokvilna, dabiskais
latekss un kokosa šķiedra nodrošina brīvu gaisa plūsmu
matracī un uzsūc mitrumu, tādēļ gulētājam nekļūst
pārāk auksti vai pārāk karsti.

Putu materiāls
Visaptverošs atbalsts un komforts.

Pildījums papildu komfortam
Virsējais papildu slānis ar mīkstu pildījumu lielākam
komfortam.

Regulējamas redeles
Ērtākai sēdēšanai dažiem modeļiem pagalvja daļa un
kāju daļa ir regulējamas.

Komforta zonas
Komforta zonas nodrošina katrai ķermeņa daļai
atbilstošu atbalstu. Plecu un gurnu daļā atrodas
mīkstākas zonas, kurās var iegrimt dziļāk matracī,
savukārt stingrākas zonas efektīvi balsta kaklu un
muguras lejasdaļu.

Elektriski regulējamas redeles
Ērtākai sēdēšanai dažiem modeļiem pagalvja daļa un
kāju daļa ir regulējamas.
Iepakojumā sarullēts
Sarullēšana atvieglo matrača pārvietošanu un piegādi
no veikala uz mājām.

Kabatu atsperes/mini kabatu atsperes
Atsevišķās kabatās ievietotās atsperes darbojas
savstarpēji neatkarīgi, pielāgojoties gulētāja kustībām
un ķermeņa kontūrām.

Mazgāt 60 grādos
Noņemams un mazgājams. Siltā, tumšā un mitrā vidē,
kāda ir gultā, mēdz iemitināties putekļu ērcītes. Bieža
mazgāšana nodrošinās gultas svaigumu un tīrību.

“Bonell” tipa atsperes
Atsperu slānis pilnvērtīgam ķermeņa atbalstam un
lieliskam naktsmieram.

25 gadu garantija
Daudziem mūsu matračiem un redelēm ir 25 gadu
garantija, kas attiecas uz materiālu un ražošanas
defektiem. Vairāk uzzināsi garantiju brošūrā.

Latekss
Mīksts un elastīgs dabiskais materiāls īpašam
komfortam, kas pielāgojas gulētāja ķermenim.
Pilnvērtīgam naktsmieram gulētāja ķermeņa svars tiek
vienmērīgi sadalīts, atvieglojot spiedienu uz atsevišķām
ķermeņa daļām un balstot tieši tur, kur nepieciešams.
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ATSPERU MATRAČI
Atsperu matrači vienmērīgi sadala svaru, neradot
pārmērīgu spiedienu uz atsevišķām ķermeņa daļām. Vaļējā
atsperu konstrukcija nodrošina brīvu gaisa plūsmu matracī,
neļaujot gulētājam sakarst. Ar dažādiem virsmatračiem
redelēm vai matrača rāmjiem iespējams izveidot katram
gulētājam piemērotāko kombināciju. Atsperu matraču
priekšrocība ir to izturīgums.

HUSVIKA atsperu matracis

HAFSLO atsperu matracis,
smilškrāsā

Pildījums

Pildījums

papildu
komfortam

Iepakojumā
sarullēts

“Bonell”
atsperes

“Bonell” tipa
atsperes

25 gadu
garantija

Iepakojumā
sarullēts

• “Bonell” atsperes visaptveroši balsta ķermeni un
nodrošina veselīgu naktsmieru.
• Vēl lielāku komfortu sniedz elastīgais matrača
virsaudums, kas pielāgojas ķermeņa kustībām.
• Šis matracis ir piemērots bērniem. Tam ir drošs
rāvējslēdzējs bez vilkšanas mehānisma, līdz ar to
nav sīku detaļu, un bērniem nerodas vēlēšanās
attaisīt rāvējslēdzēju.
• Iepakojumā sarullēts, viegli pārvadāt.
• Biezums: 12,5 cm.

25 garantija

• Šis stingrais matracis saglabā formu, stingri balsta ķermeni un vienmērīgi sadala tā svaru.
• Matracis, kurā neiegrimst. “Bonell” atsperes
visaptveroši balsta ķermeni un nodrošina veselīgu
naktsmieru.
• Paredzēts lietošanai tikai no vienas puses, nav
nepieciešams apgriezt otrādi.
• Iepakojumā sarullēts, viegli pārvadāt.
• Biezums: 18 cm.

Stingrs
Stingrs
80×200 cm

903.188.67

HAMARVIK atsperu matracis,
gaiši pelēks

95 €

papildu
komfortam

Iepakojumā
sarullēts

“Bonell”
atsperes

25 gadu
garantija

• “Bonell” atsperes sniedz visaptveroši balsta
ķermeni un nodrošina veselīgu naktsmieru.
• Bagātīgs mīkstā pildījuma slānis sniedz papildu
komfortu.
• Vēl lielāku komfortu sniedz elastīgais matrača
virsaudums, kas pielāgojas ķermeņa kustībām.
• Paredzēts lietošanai tikai no vienas puses, nav
nepieciešams apgriezt otrādi.
• Iepakojumā sarullēts, viegli pārvadāt.
• Biezums: 21 cm.

Stingrs

90×200 cm

802.444.76

75 €

90×200 cm

502.445.00

99 €

140×200 cm

602.444.63

95 €

140×200 cm

502.444.87

139 €

160×200 cm

502.444.68

119 €

160×200 cm

502.444.92

169 €

Vidēji stingrs

Vidēji stingrs

90×200 cm

902.444.09

75 €

90×200 cm

102.444.08

99 €

140×200 cm

602.443.64

95 €

140×200 cm

302.443.65

139 €

160×200 cm

802.443.82

119 €

160×200 cm

002.443.81

169 €
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ATSPERU MATRAČI
HÖVÅG kabatu atsperu matracis,
tumši pelēks.

HYLLESTAD kabatu atsperu matracis, balts.

HOKKÅSEN kabatu atsperu matracis, balts.

Pildījums
papildu
komfortam

Iepakojumā
sarullēts

Pildījums
papildu
komfortam

Viskoelastīgās
putas

Pildījums
papildu
komfortam

Latekss

Kabatu
atsperes

25 gadu
garantija

Kabatu
atsperes

25 gadu
garantija

Kabatu
atsperes

Viskoelastīgās
putas

Mini kabatu
atsperes

25 gadu
garantija

Latekss
• Atsevišķos nodalījumos ievietotās kabatu atsperes
darbojas neatkarīgi, pielāgojoties gulētāja
kustībām un stingri balstot ķermeni.
• Kabatu atsperu tehnoloģija novērš matrača
kustēšanos, lai netraucētu blakus gulētāja miegu.
• Bagātīgs mīkstā pildījuma slānis sniedz papildu
komfortu.
• Vēl lielāku komfortu sniedz elastīgais matrača
virsaudums, kas pielāgojas ķermeņa kustībām.
• Paredzēts lietošanai tikai no vienas puses, nav
nepieciešams apgriezt otrādi.
• Iepakojumā sarullēts, viegli pārvadāt.
• Biezums: 24 cm.

Stingrs

• Elastīgo putu materiāla (stingrs) vai lateksa (vidēji
stingrs) matracis vienmērīgi un komfortabli balsta
ķermeni un mazina ķermeņa sasprindzinājumu.
• Atsevišķos nodalījumos ievietotās kabatu atsperes
darbojas neatkarīgi, pielāgojoties gulētāja
kustībām un stingri balstot ķermeni.
• Kabatu atsperu tehnoloģija novērš matrača
kustēšanos, lai netraucētu blakus gulētāja miegu.
• Bagātīgs mīkstā pildījuma slānis sniedz papildu
komfortu.
• Vēl lielāku komfortu sniedz elastīgais matrača
virsaudums, kas pielāgojas ķermeņa kustībām.
• Paredzēts lietošanai tikai no vienas puses, nav
nepieciešams griezt otrādi.
• Biezums: 27 cm.

Stingrs

• Īpaši elastīgo putu materiāla (stingrs) vai
lateksa (vidēji stingrs) matracis vienmērīgi un
komfortabli balsta ķermeni un mazina ķermeņa
sasprindzinājumu.
• Mini kabatu atsperu mīkstais slānis pielāgojas
ķermeņa formai, nodrošinot teicamu komfortu.
• Atsevišķos nodalījumos ievietotās kabatu atsperes
darbojas neatkarīgi, pielāgojoties gulētāja
kustībām un stingri balstot ķermeni.
• Kabatu atsperu tehnoloģija novērš matrača
kustēšanos, lai netraucētu blakus gulētāja miegu.
• Bagātīgs mīkstā pildījuma slānis sniedz papildu
komfortu.
• Vēl lielāku komfortu sniedz elastīgais matrača
virsaudums, kas pielāgojas ķermeņa kustībām.
• Paredzēts lietošanai tikai no vienas puses, nav
nepieciešams griezt otrādi.
• Biezums: 31 cm.

Stingrs

80×200 cm

102.445.21

119 €

90×200 cm

104.257.91

199 €

140×200 cm

604.259.39

329 €

90×200 cm

502.445.24

129 €

140×200 cm

404.258.55

239 €

160×200 cm

204.259.41

359 €

140×200 cm

202.445.11

189 €

160×200 cm

004.258.57

289 €

180×200 cm

804.259.43

379 €

160×200 cm

102.445.16

219 €

180×200 cm

604.258.59

329 €

180×200 cm

502.445.19

235 €

Vidēji stingrs

Vidēji stingrs

Vidēji stingrs

80×200 cm

802.443.96

119 €

90×200 cm

904.257.92

199 €

140×200 cm

404.259.40

329 €

90×200 cm

702.444.10

129 €

140×200 cm

204.258.56

239 €

160×200 cm

004.259.42

359 €

140×200 cm

802.443.63

189 €

160×200 cm

804.258.58

289 €

180×200 cm

604.259.44

379 €

160×200 cm

202.443.80

219 €

180×200 cm

404.258.60

329 €

180×200 cm

302.443.89

235 €
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HOW TO BUILD
ATSPERU MATRAČI
HIDRASUND kabatu atsperu matracis, smilškrāsā.

Bemuntica; ina, nulem aut catelic aessil cas con verum us
cuppli Dabiski
cones aperum mo C.Komforta
Fue dum pervis conestraedes
es suamdiest?
conit, de hor igmateriāli Si pondina ticonemediem
zonas
naticaePildījums
nonfir hori, esteres M.
papildu
Ritande
remus, nontremena, tebussum sulicen enatui is
komfortam
Latekss
confectur.
Quam nondeti sserfec rimoves ceporiv endicae iusceri
Kabatu
25 gadu
tilium satilin
nes corum ium,
te in ta vis simus es vis ad
atsperes
garantija
nostero poendiis; hostilis cum iam consupiorur, cons
etorumMini
mekabatu
vilium temum publicerus estiust vagilicasdam
atsperes
catilius,
que niu viur patat visse esilintest fur ac renatur
lium los hilicient, Mis, fauctum omnicis? Sunihin vivem ma,
• Dabiskie materiāli, piemēram, latekss,
ut atraed intios rete consissit fitericia mandiis.

•

•

•
•
•
•

•

•

Satus con Itati, verces? quon Ita meratam opubliciam
terem aute menatquam P. Catiliu mus, cullatio intem diu
quam inatum Palina, nos, sulvisti, medo, perbit, nium ommore et; ego ta ac reisquo ipticides nosul videssi murores
se publissu iam popoendium inicae morum publiis cae,
nocrend icierfec reis.
Ocas pultusus intest ente et; non vagiliam. Con vast C.
Mentri iu menatus, C. Face rei sen tam pat, cla L. con
virma, ur, se consili prae terem achuis vitribunultu quam
publius locupie.

kokosriekstu šķiedras, kokvilna, vilna un
liocels nodrošina komfortablu vidi un veselīgu
temperatūru saldam miegam.
Atsevišķos nodalījumos ievietotās kabatu atsperes
darbojas neatkarīgi, pielāgojoties gulētāja
kustībām un stingri balstot ķermeni.
5 komforta zonas nodrošina ļoti precīzu atbalstu
un mazina ķermeņa sasprindzinājumu plecu un
gurnu daļā.
Matracim ir stingras sānu malas, tāpēc uz matrača
malas ir ērti sēdēt.
Vēl lielāku komfortu sniedz elastīgais matrača
audums, kas pielāgojas ķermeņa kustībām.
Virspuses audums izgatavots no 100 % ilgtspējīgi
iegūtas kokvilnas.
Atšķirīgais audums virsmatrača sānos izgatavots
no dabiska, nekrāsota un nebalināta lina, kas
kontrastē ar virspuses audumu.
Matracis nodrošina labu gaisa apriti un veselīgu
vidi miegam, jo matrača apakšējais slānis
izgatavots no gaisu caurlaidīgām kokosa
šķiedrām.
Biezums: 33 cm.

Stingrs
140×200 cm

103.726.79

575 €

160×200 cm

403.726.87

629 €

180×200 cm

403.726.92

699 €

Vidēji stingrs
140×200 cm

503.726.77

575 €

160×200 cm

803.726.85

629 €

180×200 cm

803.726.90

699 €

Scan the QR code to learn more
about bathroom installation.
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PUTU MATERIĀLA UN LATEKSA MATRAČI
Mīkstie un izturīgie putu materiāla un lateksa matrači
balsta gulētāja ķermeni, pielāgojoties ķermeņa formai
un vienmērīgi sadalot svaru. Tie līdzsvaro spiedienu uz
atsevišķām ķermeņa daļām, stimulē asinsriti un sniedz
pilnvērtīgu atpūtu. Putu materiāla matrači arī mazina

MOSHULT putu materiāla matracis,
balts

kustību izraisītus triecienus, lai klepojot vai griežoties
no vieniem sāniem uz otriem netraucētu blakus gulētāja
miegu. Elastīgie matrači ir lieliski piemēroti izmantošanai
uz regulējamajām redelēm.

MALFORS putu materiāla matracis,
balts

MALVIK putu materiāla matracis,
balts

Stingrs

Stingrs

Vidēji
stingrs

Vidēji
stingrs

Putu
materiāls

Mazgāt
60 grādos

Putu
materiāls

Mazgāt
60 grādos

Pildījums
papildu
komfortam

Mazgāt
60 grādos

Iepakojumā
sarullēts

25 gadu
garantija

Iepakojumā
sarullēts

25 gadu
garantija

Putu
materiāls

25 gadu
garantija

• Īpaši elastīgo putu materiāla matracis vienmērīgi
un komfortabli balsta ķermeni.
• Izmērs (90×200 cm) ir piemērots bērniem.
Matracim ir drošs rāvējslēdzējs bez vilkšanas
mehānisma, līdz ar to nav sīku detaļu, un bērniem
nerodas vēlēšanās attaisīt rāvējslēdzēju.
• Viegli kopjams, jo pārvalku drīkst mazgāt veļas
mazgājamajā mašīnā.
• Iepakojumā sarullēts, viegli pārvadāt
• Biezums: 10 cm.

Stingrs
80×200 cm
90×200 cm
140×200 cm
160×200 cm

• Īpaši elastīgo putu materiāla matracis vienmērīgi
un komfortabli balsta ķermeni.
• Izmērs (90×200 cm) ir piemērots bērniem.
Matracim ir drošs rāvējslēdzējs bez vilkšanas
mehānisma, līdz ar to nav sīku detaļu, un bērniem
nerodas vēlēšanās attaisīt rāvējslēdzēju.
• Iepakojumā sarullēts, viegli pārvadāt.
• Viegli kopjams, jo pārvalku drīkst mazgāt veļas
mazgājamajā mašīnā.
• Biezums: 12 cm.

Stingrs
102.723.35
302.723.39
802.723.27
002.723.31

44,99 €
49,99 €
75 €
85 €

80×200 cm
90×200 cm
140×200 cm
160×200 cm

Iepakojumā
sarullēts
• Īpaši elastīgo putu materiāla matracis vienmērīgi
un komfortabli balsta ķermeni. Bagātīgs mīkstā
pildījuma slānis sniedz papildu komfortu.
• Viegli kopjams, jo pārvalku drīkst mazgāt veļas
mazgājamajā mašīnā.
• Iepakojumā sarullēts, viegli pārvadāt.
• Biezums: 14 cm.

Stingrs
002.723.07
202.723.11
502.723.00
902.723.03

59 €
69 €
95 €
119€

90×200 cm
140×200 cm
160×200 cm

502.722.63
802.722.52
902.722.56

99 €
159 €
179 €

Vidēji stingrs
Vidēji stingrs
80×200 cm
90×200 cm
140×200 cm
160×200 cm

102.722.84
402.722.87
702.722.76
102.722.79

8

59 €
69 €
95 €
119 €

90×200 cm
140×200 cm
160×200 cm

202.722.45
602.722.34
902.722.37

99 €
159 €
179 €

VIRSMATRAČI
Lielākam komfortam uz matrača var likt virsmatraci.
Tas aizsargā matraci no putekļiem un netīrumiem, kā arī
ļauj tam ilgāk kalpot. Virsmatračus ir viegli noņemt, lai

TALGJE virsmatracis, balts

Iepakojumā
sarullēts

Mazgāt
60 grādos

• Putu materiāla pildījums veido mīkstu
guļamvirsmu.
• Vēl lielāku komfortu sniedz elastīgais matrača
virsaudums, kas pielāgojas ķermeņa kustībām.
• Viegli kopjams, jo pārvalku drīkst mazgāt veļas
mazgājamajā mašīnā.
• Iepakojumā sarullēts, viegli pārvadāt.
• Biezums: 3,5 cm.
90×200 cm
140×200 cm
160×200 cm

302.982.40
802.982.33
302.982.35

49,99 €
65 €
79 €

izvēdinātu un iztīrītu, tādējādi ilgāk saglabājot gultu tīru un
svaigu.

TUDDAL virsmatracis, balts

Īpaši
elastīgas
putas

Mazgāt 60
grādos

Iepakojumā
sarullēts
• Īpaši elastīgo putu materiāla pildījums novērš
spiedienu uz atsevišķām ķermeņa daļām un veido
stingrāku guļamvirsmu.
• Vēl lielāku komfortu sniedz elastīgais matrača
virsaudums, kas pielāgojas ķermeņa kustībām.
• Viegli kopjams, jo pārvalku drīkst mazgāt veļas
mazgājamajā mašīnā.
• Iepakojumā sarullēts, viegli pārvadāt.
• Biezums: 5 cm.
90×200 cm
140×200 cm
160×200 cm

202.981.89
702.981.82
302.981.84
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75 €
95 €
109 €

TUSSÖY virsmatracis, balts

Viskoelastīgās
putas

Mazgāt
60 grādos

• Viskoelastīgo putu materiāla pildījums pielāgojas
gulētāja ķermenim, ļauj atslābināties un veido
stingrāku guļamvirsmu.
• Vēl lielāku komfortu sniedz elastīgais matrača
virsaudums, kas pielāgojas ķermeņa kustībām.
• Viegli kopjams, jo pārvalku drīkst mazgāt veļas
mazgājamajā mašīnā.
• Iepakojumā sarullēts, viegli pārvadāt.
• Biezums: 8 cm.
140×200 cm
160×200 cm
180×200 cm

202.981.32
802.981.34
502.981.35

119 €
139 €
165 €

VIRSMATRAČI
TISTEDAL virsmatracis, smilškrāsā

Dabiski
materiāli

Latekss

Iepakojumā
sarullēts

• Dabiskā lateksa pildījums ar spiedienu
regulējošām īpašībām sniedz pilnvērtīgu atpūtu
un veido mīkstāku guļamvirsmu.
• Viss dabiskais materiāls uzsūc mitrumu un
nodrošina guļvietā vienmērīgu temperatūru.
• Vēl lielāku komfortu sniedz elastīgais matrača
virspuses audums, kas pielāgojas ķermeņa
kustībām.
• Virspuses audums izgatavots no 100 % ilgtspējīgi
iegūtas kokvilnas.
• Atšķirīgais audums virsmatrača sānos izgatavots
no dabiska, nekrāsota un nebalināta lina, kas
kontrastē ar virspuses audumu.
• Iepakojumā sarullēts, viegli pārvadāt.
• Biezums: 6 cm.
140×200 cm
160×200 cm
180×200 cm

003.732.74
103.732.78
503.732.81

229 €
249 €
265 €
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MATRAČU AIZSARGPĀRVALKI
Matrača aizsargpārvalks paildzina matrača vai virsmatrača
kalpošanas laiku un sargā to no traipiem un netīrumiem.
Tas ir viegli noņemams un mazgājams. Aizsargpārvalki ar
pildījumu sniedz papildu komfortu, padara gultu mīkstāku

un uzsūc ķermeņa mitrumu. Savukārt ūdensizturīgie
aizsargpārvalki neļauj šķidrumiem nokļūt uz matrača,
saglabājot to sausu un svaigu.

ÄNGSVIDE matrača
aizsargpārvalks

GÖKÄRT matrača aizsargpārvalks

Kopšanas norādījumi

Kopšanas norādījumi

• Matrača aizsarpārvalks paildzina matrača
kalpošanas laiku un sargā to no traipiem un
netīrumiem.
• Elastīga lente katrā stūrī notur matrača
aizsargpārvalku vietā.
• Laba izvēle, ja ir alerģija pret putekļu ērcītēm, jo
aizsargpārvalks ir mazgājams veļas mazgājamajā
mašīnā 60 °C, un šajā temperatūrā putekļu
ērcītes iet bojā.

• Matrača aizsarpārvalks paildzina matrača
kalpošanas laiku un sargā to no traipiem un
netīrumiem.
• Ūdensizturīgais slānis neļauj šķidrumiem nokļūt
matracī.
• Matrača aizsargpārvalkam ir elastīgas malas,
tādēļ tas der līdz pat 30 cm augstiem matračiem.
• Laba izvēle, ja ir alerģija pret putekļu ērcītēm, jo
aizsargpārvalks ir mazgājams veļas mazgājamajā
mašīnā 60 °C, un šajā temperatūrā putekļu
ērcītes iet bojā.

Materiāli
Pildījums: 100 % poliesters
Audums: 52 % poliesters, 48 % kokvilna
Apakša: 100 % polipropilēns
80×200 cm

303.777.08

5,49 €

90×200 cm

802.810.44

8,49 €

140×200 cm

002.810.38

10,99 €

160×200 cm

602.810.40

13,99 €

180×200 cm

202.810.42

15,99 €

Materiāli
Virsma: 80 % kokvilna, 20 % poliesters
Virsmas pārklājums: poliuretāns
Sānu malas: 55 % kokvilna, 45 % poliesters
90×200 cm

802.812.18

12,99 €

140×200 cm

102.812.12

19,99 €

160×200 cm

702.812.14

24,99 €

180×200 cm

202.812.16

29,99 €
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MATRAČU AIZSARGPĀRVALKI

KUNGSMYNTA matrača
aizsargpārvalks

ROSENDUN matrača
aizsargpārvalks

PÄRLMALVA matrača
aizsargpārvalks

Kopšanas norādījumi

Kopšanas norādījumi

Kopšanas norādījumi

• Matrača aizsarpārvalks paildzina matrača
kalpošanas laiku un sargā to no traipiem un
netīrumiem.
• Sausa guļvieta ar vienmērīgu temperatūru, jo
gaisu caurlaidīgais liocels un kokvilna nodrošina
brīvu gaisa plūsmu un mitruma izgarošanu.
• Elastīga lente katrā stūrī notur matrača
aizsargpārvalku vietā.
• Laba izvēle, ja ir alerģija pret putekļu ērcītēm, jo
aizsargpārvalks ir mazgājams veļas mazgājamajā
mašīnā 60 °C, un šajā temperatūrā putekļu
ērcītes iet bojā.

• Matrača aizsarpārvalks paildzina matrača
kalpošanas laiku un sargā to no traipiem un
netīrumiem.
• Termoregulējoša odere reaģē uz gulētāja
ķermeņa temperatūru un nodrošina komfortu
visas nakts garumā.
• Sausa guļvieta ar vienmērīgu temperatūru, jo
gaisu caurlaidīgais liocels un kokvilna nodrošina
brīvu gaisa plūsmu un mitruma izgarošanu.
• Elastīga lente katrā stūrī notur matrača
aizsargpārvalku vietā.
• Laba izvēle, ja ir alerģija pret putekļu ērcītēm, jo
aizsargpārvalks ir mazgājams veļas mazgājamajā
mašīnā 60 °C, un šajā temperatūrā putekļu
ērcītes iet bojā.

• Matrača aizsargpārvalkam ir elastīgas malas,
tādēļ tas der līdz pat 36 cm augstiem matračiem.
• Laba izvēle, ja ir alerģija pret putekļu ērcītēm, jo
aizsargpārvalks ir mazgājams veļas mazgājamajā
mašīnā 60 °C, un šajā temperatūrā putekļu
ērcītes iet bojā.

Materiāli
Pildījums: 50 % liocels, 50 % poliesters
Virsaudums: 55 % liocels, 45 % kokvilna
80×200 cm

302.991.45

17,99 €

90×200 cm

502.555.55

19,99 €

140×200 cm

202.555.47

24,99 €

160×200 cm

602.555.50

29,99 €

180×200 cm

002.555.53

32,99 €

Materiāli
Pildījums: 50 % liocels, 50 % poliesters
Audums: 55 % liocels, 45 % kokvilna
Odere: termoregulējošs neausts poliesters
90×200 cm

002.524.13

35,99 €

140×200 cm

902.524.04

45,99 €

180×200 cm

202.524.07

59 €

180×200 cm

602.524.10

65 €
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Materiāli
Virsma/sānu malas: 100 % poliesters
Pildījums: poliestera šķiedras
Apakša: 100 % polipropilēns
90×200 cm

903.154.25

14,99 €

140x200 cm

203.154.19

19,99 €

160×200 cm

803.154.21

24,99 €

180×200 cm

403.154.23

29,99 €

MATRAČU RĀMJI
Matraču rāmji paildzina matraču kalpošanas ilgumu un
uzlabo ērtības, amortizējot lielāko daļu slodzes un svara.

ESPEVÄR matrača rāmis, balts,
tumši pelēks, smilškrāsā un tumšā
smilškrāsā

25 gadu
garantija
• 14 bērza saplākšņa redeles vienmērīgi sadala
gulētāja svaru un palielina matrača elastīgumu.
• Viegli pārvietojams, plakanajā iepakojumā.
• Viegli iekāpt gultā un no tās izkāpt, jo matrača
rāmis palielina gultas augstumu.
• Var kombinēt ar tonī pieskaņotu atsperu vai putu
materiāla matraci.
• Viegli kopjams, jo pārvalks ir noņemams un
mazgājams veļas mazgājamajā mašīnā.
• Biezums: 20 cm.

Tumši pelēks 90x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm
Nekrāsots

591.327.15
391.255.46
891.255.82
491.256.02

110 €
155 €
200 €
250 €

90x200 cm 292.346.02 130 €
160x200 cm 492.345.97 220 €
180x200 cm 092.345.99 280 €
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REDELES
Redeles kopā ar matrača rāmi kalpo par pamatni
atsperu, putu materiāla un lateksa matračiem. Tās
paildzina matrača kalpošanas ilgumu un uzlabo komfortu,
amortizējot lielāko slodzi un vienmērīgi izlīdzinot svaru.

LURÖY redeles

Dažām redelēm iespējams regulēt cietību, savukārt citām
ir regulējama kāju un pagalvja daļa, tādējādi atvieglojot
sēdēšanu gultā, lasot grāmatu vai skatoties televīziju, kā
arī piedāvājot iespēju pacelt kājas uz augšu.

LÖNSET redeles, neregulējamas

25 gadu
garantija

Komforta
zonas

25 gadu
garantija

LEIRSUND redeles,
neregulējamas

Komforta
zonas

• 42 bērza koka redeles vienmērīgi izlīdzina slodzi
un palielina matrača elastību.
• Ķermeņa īpatnībām pielāgotas komforta zonas.
• 6 regulējamas cietības redeles.
80×200 cm
90×200 cm
140×200 cm

• Matracis ar 17 redelēm kalpo ilgāk.

70×200 cm
80×200 cm
90×200 cm
70x160 cm

501.602.08
301.602.09
901.602.11
502.850.91

10
10
10
10

• 28 bērza koka redeles vienmērīgi izlīdzina slodzi
un palielina matrača elastību.
• Ķermeņa īpatnībām pielāgotas komforta zonas.
€
€
€
€

70×200 cm
80×200 cm
90×200 cm

702.787.06
702.783.44
902.783.43
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35 €
35 €
35 €

25 gadu
garantija

202.783.32
002.783.33
102.787.28

50 €
55 €
99 €

IETEICAMĀS KOMBINĀCIJAS
Neregulējamās redeles

LURÖY

LÖNSET

LEIRSUND

Putu materiāla / lateksa matrači
MOSHULT
MALFORS
MALVIK
Atsperu matrači
HAFSLO
HAMARVIK
HÖVÅG
HYLLESTAD
HOKKÅSEN
HIDRASUND
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KĀJAS UN GALVGAĻI

Var izmantot ar visu veidu matračiem un koka matraču rāmjiem

BJORLI kājas, 10 cm, 4 gab.
Nerūsējošais tērauds

702.996.95

13 €

Baltas

502.996.96

13 €

BRATTVÅG kājas, 10 cm, 4 gab.
Melnas

803.096.13

13 €

Baltas

802.996.90

13 €

BRENNÅSEN kājas, 10 cm, 4 gab.
Melnas

202.996.88

13 €

BRYNILEN kājas, 10 cm, 4 gab.
602.996.91

13 €

BRYNILEN kājas, 20 cm, 4 gab.
402.996.92
Ozolkoks

15 €

Ozolkoks

BURFJORD kājas, 10 cm, 4 gab.
402.996.87

13 €

BURFJORD kājas, 20 cm, 4 gab.
202.996.93
Ozolkoks

15 €

Ozolkoks

BÅTSFJORD kājas, 10 cm, 4 gab.
Bērzkoks

103.096.16

13 €

Balsta kāja SULTAN, 20–30 cm. Tiek izmantota koka
matraču rāmjiem, sākot no 140 cm platuma, kopā ar
20 cm kājām.
Melna

459.320.80

5€
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KĀ IZVĒLĒTIES SEGAS, SPILVENUS
UN SPILVENU AIZSARGPĀRVALKUS?
Svarīga komfortabla naktsmiera sastāvdaļa ir segas,
spilveni un to aizsargpārvalki. Laba miega pamatā
ir matracim piemērots spilvens. Savukārt spilvena
aizsargpārvalks paildzinās tā kalpošanas laiku un ilgāk
saglabās to svaigu.

Pietiekami silta sega no tava iecienītākā materiāla
uzlabos miega komfortu, ļaus labi izgulēties un pamosties
mundrā noskaņojumā.

Kas jāņem vērā, lai izvēlētos sev piemērotāko segu vai
spilvenu?

3. Plānāku vai siltāku segu?
Segas izvēli nosaka gulēšanas paradumi. Ielienot gultā,
ir silti uzreiz vai arī paiet kāds laiks, kamēr sega sasilda?
Vai sega domāta tikai tev vai tā ar kādu jādala? Kāda
ir temperatūra guļamistabā? Bērniem labāk ieteicams
izvēlēties plānāku un vieglāku, gaisu caurlaidīgu un
viegli mazgājamu segu, vēlams no mākslīga materiāla.
IKEA bērnu preču nodaļā pieejamas arī zīdaiņu sedziņas.

1. Dabisko vai mākslīgo pildījumu?
IKEA piedāvā plašu segu un spilvenu klāstu: ar
dabiskiem materiāliem, piemēram, dūnām un spalvām,
un mākslīgiem materiāliem, piemēram, poliesteri, liocelu
un viskoelastīgajām putām. Vispirms izvēlies materiālu,
lai būtu vieglāk izvēlēties piemērotāko veidu. Vairāk par
pildījuma materiāliem uzzināsi šajā nodaļā.

4. Mīkstāku vai stingrāku spilvenu?
IKEA piedāvā gan mīkstus, gan stingrākus spilvenus.
Lai atrastu piemērotāko, ieteicams izmēģināt spilvenu
kopā ar matraci. Maziem bērniem parasti ir ērtāk gulēt
uz mīkstāka spilvena. Vecākiem bērniem ieteicams
izvēlēties spilvenu atkarībā no katra individuālajām
vēlmēm. IKEA bērnu preču nodaļā pieejami arī zīdaiņu
spilveni. Spilvena aizsargpārvalks palīdz saglabāt
spilvenu tīru un svaigu ilgāku laiku.

2. Kvalitāte?
IKEA piedāvājumā ir dažādas kvalitātes segas un
spilveni, no kuriem iespējams izvēlēties piemērotāko
ikviena vajadzībām un budžetam. Kvalitāti nosaka
materiāls, no kā izgatavota konkrētā prece un no
ražošanas īpatnībām. Taču neatkarīgi no izvēlētā, visas
IKEA preces radītas ar mērķi sniegt saviem pircējiem
pašu labāko.

SEGU UN SPILVENU KOMFORTA SIMBOLI
Šie simboli apzīmē dažādas IKEA preču īpašības.

Plāna
Apzīmē plānākas un ne tik siltas segas, kam ir mazāk
pildījuma. Piemēratas cilvēkiem, kam parasti ir silti.

Stingrs
Apzīmē spilvenus ar lielāku daudzumu pildījuma tiem,
kam patīk stingrāks pagalvis.

Bieza
Apzīmē siltākas segas, kam ir vairāk pildījuma.
Piemērotas tiem, kam parasti nav ne pārāk karsti, ne
auksti.

Mīksts
Apzīmē spilvenus ar mazāku daudzuma pildījuma
mīkstāka pagalvja piekritējiem.

Ļoti bieza
Apzīmē īpaši biezas un siltas segas ar bagātīgu pildījuma
slāni tiem, kam naktīs mēdz salt.

Vissezonas komplekts komplekts
Apzīmē segu “Trīs vienā”: viena plānāka un viena
biezāka sega, kuras kopā veido īpaši siltu segu tiem, kas
vēlas variēt segas biezumu atkarībā no gadalaika.
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SEGU UN SPILVENU KOPŠANA
Vispārēji norādījumi par visa veida materiāliem
•
Iepakojumā sarullētas segas un spilveni, kas
pārvadāšanas laikā bijuši saspiesti, atgūs savu īsto
formu pāris dienu laikā.
•
Ērcītēm patīk mitra, silta un tumša vide. Tādēļ, no rīta
pamostoties, izvēdini segas un spilvenus, lai no tiem
iztvaiko atlikušais mitrums, un tikai pēc tam saklāj
gultu.
•
Visas IKEA segas un spilvenus var mazgāt 60 °C
temperatūrā (izņemot viskoelastīgo putu spilvenus,
kuriem ir mazgājami pārvalki), šajā temperatūrā
ērcītes iet bojā. Lai pasargātu segas un spilvenus no
ērcītēm un netīrumiem, rūpīgi ievēro mazgāšanas
norādījumus!

•
•

Bieži vēdini segas un spilvenus, lai tajos nesakrātos
putekļi un lai tie būtu svaigi un sausi.
Spilvenu kalpošanas laiku iespējams pagarināt ar
spilvenu aizsargpārvalkiem, kas tos pasargā no
traipiem un netīrumiem. Vairāk par aizsargpārvalkiem
uzzināsi 21. lappusē.

KOPŠANAS NORĀDĪJUMU SIMBOLI
Mazgāt veļas mazgājamajā
mašīnā 60 grādos
Mazgājams veļas mazgājamajā
mašīnā 60 grādu temperatūrā, kurā
putekļu ērcītes iet bojā.
Nemazgāt

Žāvēt veļas žāvētājā, normālā
temperatūrā

Neguldināt

Žāvēt veļas žāvētājā, zemā
temperatūrā

Gludināt vidējā temperatūrā

Nežāvēt veļas žāvētājā

Netīrīt ķīmiski

Nebalināt

PAPILDU NORĀDĪJUMI
DABISKIE MATERIĀLI

MĀKSLĪGIE MATERIĀLI

• Dūnām un spalvām ir dabiska smarža, kas izzūd, kad
prece izņemta no iepakojuma un izvēdināta.
• Segas un spilveni ar dūnu un spalvu pildījumu jāmazgā
atsevišķi, izmantojot trešdaļu parasti lietotā mazgāšanas
līdzekļa daudzuma.
• Pēc mazgāšanas segas un spilveni ar dabisko pildījumu
nekavējoties jāizžāvē veļas žāvētājā. Lai pildījums
kustētos un pilnībā izžūtu, žāvētājā var ielikt dažas
tenisa bumbiņas. Tādējādi segas un spilveni ātrāk izžūs
un atgūs formu. Bumbiņām nedrīkst plukt krāsa.

• Segas un spilvenus ar mākslīgo pildījumu ir ļoti viegli
kopt, un tos drīkst bieži mazgāt. Tie arī samērā ātri žūst.
Viskoelastīgās putas
• Materiāliem var būt “specifisks, rūpniecisks aromāts”,
jo tie iepakoti vakuuma iepakojumā. Aromāts izzudīs,
atverot iepakojumu un pirms lietošanas spilvenu nedaudz
izvēdinot.
• Ņem vērā, ka materiāla īpatnību dēļ var paiet kāds laiks,
kamēr pieradīsi pie jaunā spilvena.
• Spilvens ar viskoelastīgo putu pildījumu pielāgojas galvas
un kakla formai. Tas palīdz atslābināt muskuļus, tādējādi
tu miegā kusties mazāk un guli labāk.
• Noņemamo pārvalku drīkst mazgāt veļas mazgājamajā
mašīnā 60 ºC temperatūrā. Pildījums nav mazgājams.
Lūdzam izlasīt kopšanas norādījumus uz etiķetes.
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SPILVENI AR MĀKSLĪGO PILDĪJUMU
Mākslīgie spilvenu pildījuma materiāli ir poliesters, liocels
un viskoelastīgās putas. Spilveni ar mākslīgo pildījumu
ir ļoti viegli kopjami. Tos var mazgāt veļas mazgājamajā
mašīnā, bieži pat 60 °C (izņemot viskoelastīgo putu
spilvenus, kuriem mazgājams ir tikai pārvalks), tādēļ šie
spilveni būs laba izvēle cilvēkiem, kam ir alerģija pret
putekļu ērcītēm. Pēc mazgāšanas tie ļoti ātri izžūst. Daži
spilveni ir pildīti ar mikrošķiedras pildījumu, kas ir ļoti

viegls un tikpat mīksts kā dūnas. Daži spilveni izgatavoti no
viskoelastīgajām putām, kas balsta ķermeni, pielāgojoties
tā aprisēm. Daži IKEA spilveni ir pildīti ar liocelu, celulozes
šķiedru, kas iegūta no koksnes. Līdzās pārējām lieliskajām
kopšanas īpašībām, kas raksturīgas poliestera spilveniem,
liocels ir gaisu caurlaidīgs un mitrumu uzsūcošs materiāls.

RAKNÖREL ergonomiskais spilvens

HYLLE spilvens

HAMPDÅN spilvens

Kopšanas norādījumi

Kopšanas norādījumi

Kopšanas norādījumi
Spilvena pārvalks:

• Spilvens sastāv no mīksti polsterētā pārvalkā
ievietota balstoša pildījuma un ļauj efektīvi
atslābināt ķermeni.
• Liocela/kokvilnas pārvalks ir gaisu caurlaidīgs,
nodrošinot brīvu gaisa plūsmu un mitruma
izgarošanu, tādēļ guļvieta vienmēr ir sausa un
ērta.
• Pārvalkā iešūtie tuneļi notur pildījumu vietā arī
pēc vairākām mazgāšanas reizēm.
• Viegli kopjams sintētiska materiāla spilvens, kas
piemērots cilvēkiem ar alerģiju pret putekļu ērcīti,
jo to var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā pat
60 °C, temperatūrā, kādā putekļu ērcītes iet bojā.
• Auduma pavedienu skaits: 236.

• Viegli kopjams un ātri žūstošs poliestera/kokvilnas virsaudums.
• Piemērots cilvēkiem ar alerģiju pret putekļu ērcīti,
jo to var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā pat
60 °C temperatūrā, kādā putekļu ērcītes iet bojā.
• Auduma pavedienu skaits: 186.
• Atsevišķi var iegādāties spilvena aizsargpārvalku,
kas atgrūž traipus un netīrumus.

Iekšējais spilvens:

Materiāli
Pildījums: 100 % poliesters
Audums: 65 % poliesters, 35 % kokvilna

Materiāli
Pārvalks: 100 % poliesters
Pildījums: poliuretāna putas 24 kg/m3.

Materiāli
Pildījums: 100 % poliesters
Audums: 55 % liocels, 45 % kokvilna

Mīksts

Pildījuma svars (50×60 cm): 420 g
202.697.28

3,99 €

Stingrs
Šajā spilvenā ir vairāk pildījuma, un tas ir piemērots
cilvēkiem, kam patīk gulēt uz stingrāka pagalvja.
Pildījuma svars (50×60 cm): 530 g
50×60 cm

502.827.14

14,99 €

Stingrs
Šajā spilvenā ir vairāk pildījuma, un tas ir piemērots
cilvēkiem, kam patīk gulēt uz stingrāka pagalvja.
Pildījuma svars (50×60 cm): 610 g
50×60 cm

• Piemērots cilvēkiem ar alerģiju pret putekļu ērcīti,
jo to var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā pat
60 °C temperatūrā, kādā putekļu ērcītes iet bojā.

Stingrs

Šajā spilvenā ir mazāk pildījuma, un tas ir
piemērots cilvēkiem, kam patīk gulēt uz mīkstāka
pagalvja.
50×60 cm

Tīrīt ar mitru drānu.

602.697.26
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5,49 €

33×50 cm

003.783.18

5,99 €

SPILVENI AR MĀKSLĪGO PILDĪJUMU

A×AG spilvens

Kopšanas norādījumi

• Viegli kopjams spilvens ar mīkstu mikrošķiedras
audumu.
• Piemērots cilvēkiem ar alerģiju pret putekļu ērcīti,
jo to var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā pat
60 °C, temperatūrā, kādā putekļu ērcītes iet bojā.
• Auduma pavedienu skaits: 176.
• Atsevišķi var iegādāties spilvena aizsargpārvalku,
kas atgrūž traipus un netīrumus.
Materiāli
Pildījums: 100 % poliesters
Audums: 100 % poliesters

Mīksts
Šajā spilvenā ir mazāk pildījuma, un tas ir
piemērots cilvēkiem, kam patīk gulēt uz mīkstāka
pagalvja.
Pildījuma svars (50×60 cm): 350 g
50×60 cm

202.697.71

2,99 €

MÅNVIVA viskoelastīgo putu
spilvens

RÖLLEKA viskoelastīgo putu
spilvens

Kopšanas norādījumi
Spilvena pārvalks:

Kopšanas norādījumi
Spilvena pārvalks:

Spilvens:

Spilvens:

• Labi balsta un atslābina ķermeni miegā,
viskoelastīgo putu pildījumam pieskaņojoties
gulētāja ķermeņa temperatūrai un pielāgojoties
galvas un kakla formai.
• Ideāli apstākļi veselīgam miegam: mazi caurumiņi
viskoelastīgo putu pildījumā nodrošina brīvu gaisa
plūsmu un mitruma iztvaikošanu.
• Ilgstošs gulēšanas komforts ar mīkstas trikotāžas
virsaudumu, kas sargā viskoelastīgās putas.
• Pārvalks ir mazgājams veļas mazgājamajā mašīnā
60 °C temperatūrā, kādā putekļu ērcītes iet bojā.

• Šis spilvens atbildīs dažādiem gulēšanas
ieradumiem, jo tam ir divi augstumu un īpaša
forma, kas pielāgojas gulētāja galvas un kakla
formai.
• Labi balsta un atslābina ķermeni miegā,
viskoelastīgo putu pildījumam pieskaņojoties
gulētāja ķermeņa temperatūrai un pielāgojoties
galvas un kakla formai.
• Pārvalka liocels nodrošina sausu un ērtu
gulēšanu, uzsūcot mitrumu un saglabāt
komfortablu, vienmērīgu temperatūru.
• Polsterētais pārvalks padara spilvenu mīkstu un
ērtu, pasargājot viskoelastīgās putas un tādējādi
paildzinot spilvena kalpošanas laiku.
• Pārvalks ir mazgājams veļas mazgājamajā mašīnā
60 °C temperatūrā, kādā putekļu ērcītes iet bojā.

Materiāli
Pildījums: poliuretāna viskoelastīgās putas
Audums: 64 % poliesters, 36 % kokvilna

Stingrs

Stingrs
Šajā spilvenā ir vairāk pildījuma, un tas ir piemērots
cilvēkiem, kam patīk gulēt uz stingrāka pagalvja.

40×50 cm

402.699.25

Pildījuma svars (50×60 cm): 490 g
50×60 cm

602.697.69

24,99 €

Materiāli
Pildījums: poliuretāna viskoelastīgās putas
Audums: 55 % liocels, 45 % kokvilna
Polsterējums: poliestera/liocela šķiedras

Stingrs

3,49 €

33×50 cm

20

502.698.35

12,99 €

SPILVENI AR DABISKO PILDĪJUMU
Biežāk izmantotie dabiskie spilvenu pildījuma materiāli ir
pīļu dūnas un spalvas. Tās ir mīkstas, gaisu caurlaidīgas un
mitrumu uzsūcošas. Dūnas ir mīkstas, gaisīgas un vieglas.
Spalvas ir elastīgs un balstošs materiāls. Jo vairāk spilvenā
ir dūnu, jo spilvens ir mīkstāks un gaisīgāks. Šos spilvenus

drīkst mazgāt 60 °C, taču ne tik bieži kā spilvenus ar
mākslīgo pildījumu. Dūnu un spalvu spilveni mēdz būt
mīkstāki un stingrāki.

GULDPALM spilvens

JORDRÖK spilvens

Kopšanas norādījumi

Kopšanas norādījumi

• Viegli veidojamais spilvens ar mīkstu dūnu un
spalvu pildījumu labi balsta, uzsūc un novada
mitrumu.
• Gan pildījums, gan kokvilnas pārvalks ir gaisu
caurlaidīgs, tādēļ gaiss plūst brīvi, nodrošinot
guļvietā sausu vidi un vienmērīgu temperatūru.
• Spilvenu var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā
60 °C, temperatūrā, kurā putekļu ērcītes iet bojā.
• Auduma pavedienu skaits: 252.
• Atsevišķi var iegādāties spilvena aizsargpārvalku,
kas atgrūž traipus un netīrumus.
Materiāli
Pildījums: 90 % pīļu spalvas, 10 % pīļu dūnas
Audums: 100 % kokvilna

• Viegli veidojamais spilvens ar mīkstu dūnu un
spalvu pildījumu labi balsta, kā arī uzsūc un
novada mitrumu.
• Gan pildījums, gan kokvilnas pārvalks ir gaisu
caurlaidīgs, tādēļ gaiss plūst brīvi, nodrošinot
guļvietā sausu vidi un vienmērīgu temperatūru.
• Spilvenu var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā
60 °C temperatūrā, kurā putekļu ērcītes iet bojā.
• Auduma pavedienu skaits: 252.
• Atsevišķi var iegādāties spilvena aizsargpārvalku,
kas atgrūž traipus un netīrumus.
Materiāli
Pildījums: 60 % pīļu dūnas, 40 % pīļu spalvas
Audums: 100 % kokvilna

Mīksts
Mīksts
Šajā spilvenā ir mazāk pildījuma, un tas ir
piemērots cilvēkiem, kam patīk gulēt uz mīkstāka
pagalvja.
Pildījuma svars (50×60 cm): 610 g
50×60 cm

502.695.95

Šajā spilvenā ir mazāk pildījuma, un tas ir
piemērots cilvēkiem, kam patīk gulēt uz mīkstāka
pagalvja.
Pildījuma svars (50×60 cm): 495 g
50×60 cm

702.695.56

25,99 €

9,99 €

Stingrs
Stingrs
Šajā spilvenā ir vairāk pildījuma, un tas ir piemērots
cilvēkiem, kam patīk gulēt uz stingrāka pagalvja.
Pildījuma svars (50×60 cm): 800 g
50×60 cm

002.695.93

Šajā spilvenā ir vairāk pildījuma, un tas ir piemērots
cilvēkiem, kam patīk gulēt uz stingrāka pagalvja.
Pildījuma svars (50×60 cm): 700 g
50×60 cm

202.695.54

12,99 €
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32,99 €

SPILVENU AIZSARGPĀRVALKI
Spilvenu aizsargpārvalki palīdz ilgāk saglabāt spilvenu
svaigu un tīru, vienlaikus paildzinot spilvena kalpošanas
laiku, jo biežāk tiek mazgāts aizsargpārvalks, nevis
spilvens. Spilvenu aizsargpārvalki ir viegli noņemami

un uzliekami, aizņem mazāk vietas veļas mazgājamajā
mašīnā. IKEA piedāvā dažādas kvalitātes spilvenu
aizsargpārvalkus atbilstoši katra pircēja komforta prasībām
un budžetam.

ROSENDUN spilvena
aizsargpārvalks

KUNGSMYNTA spilvena
aizsargpārvalks

ÄNGSVIDE spilvena
aizsargpārvalks

Kopšanas norādījumi

Kopšanas norādījumi

Kopšanas norādījumi

• Ar spilvena aizsargpārvalku var pagarināt spilvena kalpošanas laiku un pasargāt to no traipiem un
netīrumiem.
• Termoregulējošā odere reaģē uz gulētāja
ķermeņa temperatūru un ļauj miegā justies
komfortabli.
• Liocela/kokvilnas pārvalks ir gaisu caurlaidīgs,
tādēļ gaiss plūst brīvi, nodrošinot guļvietā sausu
vidi un vienmērīgu temperatūru.
• Piemērots cilvēkiem ar alerģiju pret putekļu ērcīti,
jo to var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā pat
60 °C temperatūrā, kādā putekļu ērcītes iet bojā.

• Ar spilvena aizsargpārvalku var pagarināt spilvena kalpošanas laiku un pasargāt to no traipiem un
netīrumiem.
• Liocela/kokvilnas pārvalks ir gaisu caurlaidīgs,
tādēļ gaiss plūst brīvi, nodrošinot guļvietā sausu
vidi un vienmērīgu temperatūru.
• Piemērots cilvēkiem ar alerģiju pret putekļu ērcīti,
jo to var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā pat
60 °C temperatūrā, kādā putekļu ērcītes iet bojā.

• Ar spilvena aizsargpārvalku var pagarināt spilvena kalpošanas laiku un pasargāt to no traipiem un
netīrumiem.
• Piemērots cilvēkiem ar alerģiju pret putekļu ērcīti,
jo to var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā pat
60 °C temperatūrā, kādā putekļu ērcītes iet bojā.

Materiāli
Pildījums: 50 % liocels, 50 % poliesters
Virsaudums: 55 % liocels, 45 % kokvilna
Odere: termoregulējošs neausts poliesters

50×60 cm

102.524.22

Materiāli
Pildījums: 50 % liocels, 50 % poliesters
Virsaudums: 55 % liocels, 45 % kokvilna

50×60 cm

002.555.72

15,99 €
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7,99 €

Materiāli
Pildījums: 100 % poliesters
Audums: 52 % poliesters, 48 % kokvilna
Odere: 100 % polipropilēns
50×60 cm

502.810.69

3,49 €

SEGAS AR MĀKSLĪGO PILDĪJUMU
Biežāk izmantotie pildījuma materiāli segām ar mākslīgo
pildījumu ir poliestera un liocela šķiedras. Segas ar
mākslīgo pildījumu ir ļoti viegli kopjamas. Tās var mazgāt
veļas mazgājamajā mašīnā, bieži pat 60 °C, tādēļ šīs
segas ir laba izvēle cilvēkiem ar alerģiju pret putekļu ērcīti.
Šādas segas pēc mazgāšanas ātri izžūst. Dažām segām
ir mikrošķiedras pildījums, kas ir ļoti viegls un mīksts kā

dūnas. Dažu segu sastāvā ir liocels, celulozes šķiedra,
kas izgatavota no koksnes. Līdzās pārējām lieliskajām
kopšanas īpašībām, kas raksturīgas segām ar mākslīgo
pildījumu, liocels ir gaisu caurlaidīgs un mitrumu uzsūcošs
materiāls. Iespējams izvēlēties plānākas un biezākas
segas. Aukstākajos mēnešos ir pieejamas arī īpaši biezas
segas.

GLANSVIDE sega

RÖDTOPPA sega

GRUSBLAD sega

Kopšanas norādījumi

Kopšanas norādījumi

Kopšanas norādījumi

• Viegla, ļoti mīksta sega ar dūnām līdzīgu
mikrošķiedras pildījumu.
• Virsaudums ir austs kokvilnas satīns – izteikts
spīdums, pieskaroties ļoti mīksts un patīkams.
• Viegla kopšana, jo segu drīkst bieži mazgāt,
turklāt tā ātri žūst.
• Piemērota cilvēkiem ar alerģiju pret putekļu
ērcīti, jo to var mazgāt veļas mazgājamajā
mašīnā pat 60 °C temperatūrā, kādā putekļu
ērcītes iet bojā.
• Auduma pavedienu skaits: 336.

• Viegli kopjama sega, kas uztur sausu un ērtu
gulēšanas vidi visas nakts garumā, jo tās sastāvā
esošais liocels un mīkstais, gaisīgais poliestera

• Viegli kopjama sega ar ātri žūstošu poliestera/
kokvilnas virsaudumu.
• Piemērota cilvēkiem ar alerģiju pret putekļu ērcīti,
jo to var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā pat
60 °C temperatūrā, kādā putekļu ērcītes iet bojā.

Materiāli
Pildījums: 100 % poliestera mikrošķiedra (70 %
izgatavota no pārstrādātas šķiedras)
Audums: 100 % kokvilnas satīns

Materiāli

pildījums absorbē mitrumu.
• Liocela/kokvilnas pārvalks ir gaisu caurlaidīgs,
tādēļ gaiss plūst brīvi, nodrošinot guļvietā sausu
vidi un vienmērīgu temperatūru.
• Piemērota cilvēkiem ar alerģiju pret putekļu ērcīti,
jo to var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā pat
60 °C temperatūrā, kādā putekļu ērcītes iet bojā.

Pildījuma svars (150×200 cm): 350 g
150×200 cm

102.714.49

55 €

200×200 cm

302.714.53

85 €

Bieza
Ja tev parasti nav ne īpaši karsti, ne auksti, izvēlies
šo segu ar lielāku pildījuma daudzumu.

Pildījums: 50 % liocels, 50 % poliesters
Audums: 55 % liocels, 45 % kokvilna

Plāna
Ja tev parasti ir silti, laba izvēle būs plānāka sega ar
mazāku pildījuma daudzumu.
Pildījuma svars (150×200 cm): 450 g

Plāna
Ja tev parasti ir silti, laba izvēle būs plānāka sega ar
mazāku pildījuma daudzumu.
Pildījuma svars (150×200 cm): 510 g
150×200 cm

202.714.96

28,99 €

200×200 cm

102.715.00

34,99 €

240×220 cm

302.715.04

48,99 €

150×200 cm

502.714.71

65 €

Bieza
Ja tev parasti nav ne īpaši karsti, ne auksti, izvēlies
šo segu ar lielāku pildījuma daudzumu.

200×200 cm

602.714.75

85 €

Pildījuma svars (150×200 cm): 960 g

Pildījuma svars (150×200 cm): 670 g

Materiāli
Pildījums: 100 % poliesters
Audums: 65 % poliesters, 35 % kokvilna

• Auduma pavedienu skaits: 236.

Plāna
Ja tev parasti ir silti, laba izvēle būs plānāka sega ar
mazāku pildījuma daudzumu.

• Auduma pavedienu skaits: 186.

150×200 cm

202.715.33

33,99 €

200×200 cm

302.715.37

39,99 €

240×220 cm

502.715.41

69 €

Ļoti bieza
Ja bieži ir auksti un nepieciešams papildu siltums,
pareizā izvēle būs šī siltā, ļoti biezā sega ar
bagātīgu pildījumu. Iešūtajos tuneļos paliekošais
gaiss padara segu vēl siltāku un gulēšanu ērtāku.
Pildījuma svars (150×200 cm): 1500 g
150×200 cm

902.715.15

39,99 €

200×200 cm

102.715.19

59 €

240×220 cm

302.715.23

95 €
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150×200 cm

602.717.05

13,99 €

200×200 cm

802.717.09

19,99 €

240×220 cm

802.717.14

25,99 €

Bieza
Ja tev parasti nav ne īpaši karsti, ne auksti, izvēlies
šo segu ar lielāku pildījuma daudzumu.
Pildījuma svars (150×200 cm): 840 g
150×200 cm

202.717.50

16,99 €

200×200 cm

402.717.54

22,99 €

240×220 cm

302.717.59

32,99 €

Ļoti bieza
Ja bieži ir auksti un nepieciešams papildu siltums,
pareizā izvēle būs šī siltā, īpaši biezā sega ar
bagātīgu pildījumu. Iešūtajos tuneļos paliekošais
gaiss padara segu vēl siltāku un gulēšanu ērtāku.
Pildījuma svars (150×200 cm): 1500 g
150×200 cm

403.438.50

23,99 €

200×200 cm

203.438.51

29,99 €

SEGAS AR MĀKSLĪGO PILDĪJUMU

TILKÖRT sega

Kopšanas norādījumi

• Viegli kopjama, mīksta un pieskārienam patīkama
sega no mīksta mirkošķiedras auduma.
• Piemērota cilvēkiem ar alerģiju pret putekļu ērcīti,
jo to var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā pat
60 °C temperatūrā, kādā putekļu ērcītes iet bojā.

• Auduma pavedienu skaits: 176.
Materiāli
Pildījums: 100 % poliesters
Audums: 100 % poliesters

Plāna

Ja tev parasti ir silti, laba izvēle būs plānāka sega
ar mazāku pildījuma daudzumu.
Pildījuma svars (150×200 cm): 300 g
150×200 cm

202.718.54

8,49 €

200×200 cm

102.718.59

10,99 €
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SEGAS AR DABISKO PILDĪJUMU
Segām ar dabisko pildījumu lielākoties izmanto pīļu dūnas
un spalvas. Šie materiāli dabiski saglabā siltumu. Tie ir
gaisu caurlaidīgs un labi uzsūc mitrumu. Dūnas ir mīkstas,
gaisīgas un vieglas. Spalvas ir elastīgākas un smagākas.
Jo vairāk segā ir dūnu, jo tā ir mīkstāka un vieglāka.

Segas ar dabisko pildījumu var mazgāt 60 °C, taču ne tik
bieži kā segas ar mākslīgo pildījumu. IKEA plašā klāstā ir
gan plānākas, gan biezākas segas. Aukstākajos mēnešos
pieejamas arī īpaši siltas segas.

HÖNSBÄR sega

SÖTVEDEL sega

Kopšanas norādījumi

Kopšanas norādījumi

• Pildījums ar daudz spalvām labi uzsūc un novada
mitrumu, garantējot sausumu un ērtumu.
• Gan pildījums, gan kokvilnas pārvalks ir gaisu
caurlaidīgs, tādēļ gaiss plūst brīvi, uzturot guļvietā
sausu vidi un vienmērīgu temperatūru.
• Sega ir vienmērīgi silta, jo krusteniskās
nošuves veido kabatiņas pildījumam, sadalot to
proporcionāli.
• Sega ir mazgājama veļas mazgājamajā mašīnā
60 °C temperatūrā, kurā putekļu ērcītes iet bojā.
• Auduma pavedienu skaits: 252.

• Mīkstais, siltumizolējošais dūnu un spalvu
pildījums uzsūc un novada mitrumu, tādēļ
gulēšana ir sausa un ērta visas nakts garumā.
• Gan pildījums, gan kokvilnas pārvalks ir gaisu
caurlaidīgs, tādēļ gaiss plūst brīvi, uzturot guļvietā
sausu vidi un vienmērīgu temperatūru.
• Sega ir vienmērīgi silta, jo krusteniskās
nošuves veido kabatiņas pildījumam, sadalot to
proporcionāli.
• Sega ir mazgājama veļas mazgājamajā mašīnā
60 °C temperatūrā, kurā putekļu ērcītes iet bojā.
• Auduma pavedienu skaits: 252.

Materiāli
Pildījums: 90 % pīļu spalvas/10 % pīļu dūnas
Audums: 100 % kokvilna

Materiāli
Pildījums: 60 % pīļu dūnas/40 % pīļu spalvas
Audums: 100 % kokvilna

Plāna
Ja tev parasti ir silti, laba izvēle būs plānāka sega ar
mazāku pildījuma daudzumu.
Pildījuma svars (150×200 cm): 515 g
150×200 cm

702.716.58

23,99 €

200×200 cm

502.716.64

28,99 €

Bieza
Ja tev parasti nav ne īpaši karsti, ne auksti, izvēlies
šo segu ar lielāku pildījuma daudzumu.
Pildījuma svars (150×200 cm): 970 g
150×200 cm

502.716.83

26,99 €

200×200 cm

202.716.89

34,99 €

Plāna
Ja tev parasti ir silti, laba izvēle būs plānāka sega ar
mazāku pildījuma daudzumu.
Pildījuma svars
150×200 cm
200×200 cm
240×220 cm

(150×200 cm): 315 g
802.715.73
45,99 €
502.715.79
49,99 €
502.715.84
75 €

Bieza
Ja tev parasti nav ne īpaši karsti, ne auksti, izvēlies
šo segu ar lielāku pildījuma daudzumu. Iešūtie
tuneļi palīdz segā saglabāt gaisu, padarot to siltāku
un uzlabojot gulēšanas komfortu.
Pildījuma svars
150×200 cm
200×200 cm
240×220 cm

(150×200 cm): 520 g
902.715.96
59 €
502.716.02
79 €
402.716.07
99 €

Ļoti bieza
Ja bieži ir auksti un nepieciešams papildu siltums,
pareizā izvēle būs šī siltā, ļoti biezā sega ar
bagātīgu pildījumu. Iešūtajos tuneļos paliekošais
gaiss padara segu vēl siltāku un gulēšanu ērtāku.
Pildījuma svars
150×200 cm
200×200 cm
240×220 cm

(150×200 cm): 865 g
002.715.53
99 €
702.715.59
99 €
702.715.64
119 €
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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.

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 €.

Uzzini vairāk IKEA.lv.
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