
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.

Plašs eleganta dizaina dīvāns
BRÅTHULT ir liels un ērts eleganta, moderna dizaina dīvāns. 
Šiem dīvāniem ir metāla rāmji, tāpēc tie ir stabili un izturīgi, 
taču tie nav smagi un tos ir viegli pārvietot, pārkārtojot mājokli 
vai pārvācoties. Meklē dīvānu, kalpo arī kā gultai? Tad izvēlies 
izvelkamo dīvānu, ko var viegli un ātri pārvērst par ērtu gultu. 
Sēdvietas spilvenos ir viskoelastīgo putu materiāla pildījums, 
tāpēc uz dīvāna ir patīkami gan sēdēt, gan gulēt.

Ilgtspējīgs
BRÅTHULT dīvāns izgatavots no viegliem, bet izturīgiem 
materiāliem. Dīvāna daļas pārdod plakanajos iepakojumos, tāpēc 
tos ir viegli aizvest mājās. Iepakojuma dēļ arī mūsu piegādes 
ir efektīvākas, un mēs varam samazināt mūsu oglekļa dioksīda 
izmešus un preču cenas. Šis dīvāns veidots tā, lai tā materiālus 
viegli varētu atdalīt un pārstrādāt (kaut kad tālā nākotnē).

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

MODELS
Trīsvietīgs dīvāns
Stūra dīvāns
Izvelkams stūra dīvāns

Noņemams pārvalks

Dažādi pārvalki

Mazgājams pārvalks

Kāju soliņš ar mantu glabātuvi

Ved mājās jau šodien

BRÅTHULT
Dīvāni
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KĀ PĀRVEIDOT?

BRÅTHULT izvelkamo dīvānu var viegli pārveidot par plašu 
un ērtu gultu. Vispirms izvelc apakšrāmi. Pēc tam atloki 
kājas, nolaid apakšrāmi un piestiprini to pie dīvāna – gulta 
ir gatava!
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KOMBINĀCIJAS

BRÅTHULT izvelkams stūra dīvāns
Izmērs: 212x78/149x69 cm

Cena ar pārvalku 
BRÅTHULT VISSLE: sarkani oranžs 892.178.45 378 €
BRÅTHULT BORRED: pelēkzaļš 092.178.49 398 €

Kombinācijā ietilpst:
BOMSUND pārvalks 1 gab.
BOMSUND izvelkama stūra dīvāna rāmis 1 gab.
BOMSUND matracis, 70×130 cm 1 gab.
BOMSUND matracis, 70×200 cm 1 gab.
BOMSUND matracis, 70×70 cm 1 gab.
BRÅTHULT spilvenu komplekts 1 gab.
BRÅTHULT stūra dīvāna pārvalks 1 gab.
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PAPILDU PĀRVALKI

BRÅTHULT trīsvietīga dīvāna pārvalks

VISSLE: sarkani oranžs 103.361.82 24 €
BORRED: pelēkzaļš 103.362.43 24 €

BRÅTHULT stūra dīvāna un izvelkama dīvāna 
pārvalks
VISSLE: sarkani oranžs 403.361.90 59 €
BORRED: pelēkzaļš 103.362.38 79 €

PAPILDU MATRAČI

BOMSUND matracis, 71×201 cm. Der BRÅTHULT 
trīsvietīgajam dīvānam, stūra dīvānam un 
izvelkamajam stūra dīvānam.

303.361.62 45 €

BOMSUND matracis, 70×131 cm. Der BRÅTHULT 
izvelkamajam stūra dīvānam.

103.361.58 35 €

BOMSUND matracis, 71×71 cm. Der BRÅTHULT stūra 
dīvānam un izvelkamajam stūra dīvānam.

403.361.66 25 €

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 instrukcijas
Nodilumizturība 
(cikli)

Gaism‑ 
izturība (0–6)

VISSLE: sarkani oranžs pārvalks, 100 % kokvilna
Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā 
mašīnā 40 °C

50 000 5

BORRED: pelēkzaļš pārvalks, 95 % poliesters, 5 % neilons
Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā 
mašīnā 40 °C

25 000 5

NODERĪGA INFORMĀCIJA

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.



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 €.

Uzzini vairāk IKEA.lv.


