CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

ÄPPLARÖ
āra mēbeles

Izvēlies īstās āra mēbeles
Vai tu labprāt sauļotos uz balkona ērtā krēslā? Varbūt vēlies klāt krāšņu galdu dārza svētkos?
Bet varbūt noderētu vieta, kur salikt dārza piederumus un spilvenus? ÄPPLARÖ kolekcijā atradīsi
piemērotas mēbeles gan nelielam balkonam, gan plašam pagalmam. Mums ir atpūtas krēsli, galdi
ar krēsliem, taburetes, soli ar vietu mantu glabāšanai, sienas paneļi un citas nepieciešamās lietas. Ar
ÄPPLARÖ/KLASEN grilu var izveidot pat vietu maltītes gatavošanai brīvā dabā.
Dabas dota izturība
ÄPPLARÖ kolekcijas mēbeļu ražošanā izmantots ilgtspējīgi iegūts akācijas masīvkoks. Akācijas koku
bieži lieto āra mēbelēm tā izturības dēļ. Visas mēbeles ir vairākkārt beicētas, lai ilgi izskatītos kā
jaunas un lai nebūtu nepieciešama īpaša kopšana.
Izturība un dabiskums
ÄPPLARÖ kolekcijas mēbeles ir izgatavotas no brūni beicēta akācijas masīvkoka vai no balti krāsota
priedes masīvkoka. Āra mēbeles bieži izgatavo no masīvkoka, jo tas ir dabiski izturīgs materiāls.
Visas ÄPPLARÖ mēbeles ir beicētas, lai pasargātu koku un lai mēbeles kalpotu ilgāk.

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.

GALDI UN KRĒSLI

Maltītei divatā. Kompakti saliekami krēsli un galds ir viss, kas
nepieciešams, lai balkonā vai terasē izveidotu nelielu stūrīti gardas maltītes baudīšanai. Izmanto āķus un plauktus un parādi
savu garšaugu un virtuves piederumu kolekciju uz sienas
paneļa.
Šī kombinācija (brūni beicēta): 136,50 € (892.911.52)

Atpūta paēnā. Galda vidū ir atvere, kurā var ielikt saulessargu.
Krēslu un sola atzveltnes ir izliektas, tāpēc vari baudīt ērtu
atpūtu pat vairākas stundas.
Šī kombinācija (brūni beicēta): 498 € (992.898.13)
Preču saraksts:

Preču saraksts:
ÄPPLARÖ saliekams galds, brūni beicēts

1 gab.

ÄPPLARÖ sienas panelis, brūni beicēts

1 gab.

ÄPPLARÖ plaukts sienas panelim, brūni beicēts

1 gab.

ÄPPLARÖ saliekams krēsls, brūni beicēts

2 gab.

Tieši tik vietas, cik vajadzīgs. Galda izmēru var mainīt pēc
nepieciešamības, jo abas malas ir nolokāmas. Galda vidū ir
atvere saulessargam.
Šī kombinācija (brūni beicēta): 335 € (590.483.97)
Preču saraksts:
ÄPPLARÖ nolokāms galds, 140/200/260×78 cm, brūni beicēts

1 gab.

ÄPPLARÖ nolaižams krēsls, brūni beicēts

4 gab.
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ÄPPLARÖ galds, 140×140 cm, brūni beicēts

1 gab.

ÄPPLARÖ krēsls ar roku balstiem, brūni beicēts

6 gab.

ÄPPLARÖ sols ar atzveltni, brūni beicēts

1 gab.

MODUĻU DĪVĀNI

Ērta atpūta. Izveidot āra dīvānu ir pavisam vienkārši.
Kopējais izmērs: P160×Dz80×A73 cm.
Šī kombinācija
ar HÅLLÖ spilveniem melnā krāsā: 220 € (490.247.35)
Šī kombinācija
ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem tumši pelēkā krāsā:
250 € (092.600.55)
Šī kombinācija
ar KUDDARNA spilveniem smilškrāsā 198 € (593.037.12)
Šī kombinācija
ar JÄRPÖN/DUVHOLMEN antracīta spilveniem 280 €
(893.052.91)

Vieta vienam, diviem vai trim? Uz šī dīvāna vari nosnausties
vienatnē vai ērti pasēdēt ar draugiem.
Kopējais izmērs: P223×Dz80×A73 cm.
Šī kombinācija
ar HÅLLÖ spilveniem melnā krāsā: 310 € (890.540.42)
Šī kombinācija
ar KUDDARNA spilveniem smilškrāsā 280 (193.037.47)
Šī kombinācija
ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem tumši pelēkā krāsā:
350 € (892.608.48)
Šī kombinācija
ar JÄRPÖN/DUVHOLMEN antracīta spilveniem 390 €
(693.053.10)

Preču saraksts:
ÄPPLARÖ stūra modulis, brūni beicēts

2 gab.

HÅLLÖ spilvens, 62×62 cm, KUDDARNA krēsla spilvens 62×62 cm,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilvens, 62×62 cm vai
JÄRPÖN/DUVHOLMEN krēsla spilvens 62×62 cm

2 gab.

HÅLLO atzveltnes spilvens, 62×42 cm, KUDDARNA atzveltnes spilvens
62×44 cm,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN atzveltnes spilvens, 62×44 cm vai JÄRPÖN/
DUVHOLMEN atzveltnes spilvens 62×44 cm.

Preču saraksts:

4 gab.

Noderētu vairāk vietas? Ja dīvāni parasti ir par īsu, izveido
tādu, kas tev der. Kopējais izmērs: Dz80×A73 cm.
Platums: labā puse 223 cm, kreisā puse: 143 cm.
Šī kombinācija
ar HÅLLÖ spilveniem melnā krāsā: 370 € (990.547.44)
Šī kombinācija
ar KUDDARNA spilveniem smilškrāsā 335 € (593.037.69)
Šī kombinācija
ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem tumši pelēkā krāsā:
415 € (792.620.32)
Šī kombinācija
ar JÄRPÖN/DUVHOLMEN antracīta spilveniem 460 €
(393.053.59)

ÄPPLARÖ stūra modulis, brūni beicēts

2 gab.

ÄPPLARÖ vienvietīgs modulis, brūni beicēts

1 gab.

HÅLLÖ spilvens, 62×62 cm, KUDDARNA krēsla spilvens 62×62 cm,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilvens, 62×62 cm vai
JÄRPÖN/DUVHOLMEN krēsla spilvens 62×62 cm

3 gab.

HÅLLO atzveltnes spilvens, 62×42 cm, KUDDARNA atzveltnes spilvens
62×44 cm,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN atzveltnes spilvens, 62×44 cm vai JÄRPÖN/
DUVHOLMEN atzveltnes spilvens 62×44 cm.

5 gab.

Atpūtas stūrītis. Uz āra dīvāna pietiks vietas gan grāmatu
lasīšanai, gan vienkārši nekā nedarīšanai. Kopējais izmērs:
Dz80×A73 cm.
Platums: labā puse 223 cm, kreisā puse: 143 cm.
Šī kombinācija
ar HÅLLÖ spilveniem melnā krāsā: 400 € (890.540.23)
Šī kombinācija
ar KUDDARNA spilveniem smilškrāsā 362 € (193.038.27)
Šī kombinācija
ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem tumši pelēkā krāsā:
450 € (992.621.68)
Šī kombinācija
ar JÄRPÖN/DUVHOLMEN antracīta spilveniem 500 €
(993.053.37)

Preču saraksts:
ÄPPLARÖ stūra modulis, brūni beicēts

2 gab.

ÄPPLARÖ vienvietīgs modulis, brūni beicēts

1 gab.

Preču saraksts:

ÄPPLARÖ galdiņš/taburete ,63×63 cm brūni beicēts

1 gab.

ÄPPLARÖ stūra modulis, brūni beicēts

2 gab.

ÄPPLARÖ vienvietīgs modulis, brūni beicēts

2 gab.

HÅLLÖ spilvens, 62×62 cm, KUDDARNA krēsla spilvens 62×62 cm,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilvens, 62×62 cm vai
JÄRPÖN/DUVHOLMEN krēsla spilvens 62×62 cm

4 gab.

HÅLLO atzveltnes spilvens, 62×42 cm, KUDDARNA atzveltnes spilvens
62×44 cm
FRÖSÖN/DUVHOLMEN atzveltnes spilvens, 62×44 cm vai
JÄRPÖN/DUVHOLMEN atzveltnes spilvens 62×44 cm.

6 gab.

HÅLLÖ spilvens, 62×62 cm, KUDDARNA krēsla spilvens 62×62 cm,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilvens, 62×62 cm vai
JÄRPÖN/DUVHOLMEN krēsla spilvens 62×62 cm
HÅLLO atzveltnes spilvens, 62×42 cm, KUDDARNA atzveltnes spilvens
62×44 cm
FRÖSÖN/DUVHOLMEN atzveltnes spilvens, 62×44 cm vai
JÄRPÖN/DUVHOLMEN atzveltnes spilvens 62×44 cm.

4 gab.

5 gab.
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KĀ KOMBINĒT?

No ÄPPLARÖ kolekcijas moduļiem var izveidot sev piemērotāko
āra dīvānu. Ja vēlāk vēlēsies izveidot citādu vai lielāku
kombināciju, moduļus var viegli atvienot un pārvietot, kā vien
vēlies.
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MĒBELES MANTU GLABĀŠANAI

ÄPPLARÖ sols ar sienas paneli un plauktu.
Šī kombinācija (brūni beicēta): 86,50 € (199.174.02)
Preču saraksts:
Sols ar vietu mantu glabāšanai, 80×41 cm

1 gab.

Sienas panelis

1 gab.

Plaukts sienas panelim

2 gab.
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MALTĪTE SVAIGĀ GAISĀ

YTTERÖN sēdvietas/atzveltnes spilvens, 92×50 cm,
sēdvietas dziļums: 47 cm, atzveltnes augstums: 45 cm.
Biezums: 8 cm.

ÄPPLARÖ saliekams galds. Vieta 2–4 personām.
20/77/133×62 cm, augstums: 71 cm.
Brūni beicēts

304.197.94

Zilā krāsā

402.085.31

ÄPPLARÖ nolaižams krēsls, saliekams.
Sēdvieta: P44×Dz48×A41 cm.
Brūni beicēts

704.197.87

ÄPPLARÖ krēsls ar roku balstiem. Sēdvieta:
P49×Dz49×A41 cm.
Brūni beicēts
202.085.27

802.085.29

49 €

Spilveni ÄPPLARÖ nolaižamajam krēslam

129 €

KUDDARNA seat/atzveltnes spilvens, 116×45 cm,
sēdvietas dziļums: 42 cm, atzveltnes augstums: 72 cm.
Biezums: 7 cm.

49 €

ÄPPPLARÖ sols ar atzveltni. 117×65 cm, augstums: 80 cm.
Brūni beicēts

702.085.39

139 €

ÄPPLARÖ galds. Vieta 4–8 personām. 140×140 cm, augstums: 72 cm. Galda vidū ir atvere saulessargam.
Brūni beicēts

16,99 €

79 €

ÄPPLARÖ nolokāms galds. Vieta 4–8 personām.
140/200/260×78 cm, augstums: 72 cm. Galda vidū ir atvere
saulessargam.
Brūni beicēts

803.147.04

Smilškrāsā

204.111.28

15 €

Gaiši zilā krāsā

204.111.33

15 €

Pelēkā krāsā

104.111.43

15 €

HÅLLÖ sēdvietas/atzveltnes spilvens, 116×47 cm,
sēdvietas dziļums 48 cm, atzveltnes augstums 68 cm.
Biezums: 6 cm.

75 €

Melnā krāsā

702.644.60

24,99 €

Smilškrāsā

602.616.93

24,99 €

FRÖSÖN spilvenu pārvalkus var iegādāties atsevišķi no DUVHOLMEN iekšējiem spilveniem, tāpēc tos var mainīt, lai radītu jaunu noskaņu vai lai izmazgātu.

Spilveni ÄPPLARÖ krēslam ar roku balstiem un
solam ar atzveltni
Smilškrāsā

904.179.09

10 €

FRÖSÖN pārvalks sēdvietas/atzveltnes spilvenam.
116×45 cm. Papildini ar DUVHOLMEN iekšējiem spilveniem
sēdvietas/atzveltnes spilvenam,. Var iegādāties atsevišķi.

Gaiši zilā krāsā

904.179.14

10 €

Smilškrāsā

Pelēkā krāsā

804.179.19

10 €

KUDDARNA krēsla paliktnis. 50×50 cm. Biezums: 7 cm.

FRÖSÖN pārvalks krēsla paliktnim. 50×50 cm. Papildini
ar DUVHOLMEN iekšējo spilvenu krēsla paliktnim
50×50 cm. Var iegādāties atsevišķi.
904.129.35

203.918.56

12 €

8€
ÄPPPLARÖ krēsls, saliekams. Sēdvieta:
P40×Dz41×A44 cm.

DUVHOLMEN iekšējais spilvens krēsla paliktnim.
50×50 cm. Biezums: 5 cm. Papildini ar FRÖSÖN pārvalku
krēsla paliktnim (izmērs: 50×50 cm). Var iegādāties
atsevišķi.
604.178.97

15 €

DUVHOLMEN iekšējais spilvens sēdvietas/atzveltnes
spilvenam. Biezums: 5 cm. Komplektā: 1 spilvens
(45×42 cm) un 1 atzveltnes spilvens (45×71 cm). Papildini
ar FRÖSÖN pārvalku sēdvietas/atzveltnes spilvenam
(116×45 cm). Var iegādāties atsevišķi.

FRÖSÖN spilvenu pārvalkus var iegādāties atsevišķi no DUVHOLMEN iekšējiem spilveniem, tāpēc tos var mainīt, lai radītu jaunu noskaņu vai lai izmazgātu.

Smilškrāsā

303.917.14

Brūni beicēts

7€

6

404.131.31

30 €

VISAS PRECES
ATPŪTA ĀRĀ

ÄPPLARÖ sols, 114×41 cm, augstums: 44 cm.
Brūni beicēts

102.051.81

49 €

ÄPPLARÖ vienvietīgs modulis. Sēdvieta:
P63×Dz63×A28 cm.
Brūni beicēts

Spilveni ÄPPLARÖ saliekamajam krēslam un solam

602.051.88

60 €

KUDDARNA krēsla paliktnis, 36×32 cm. Biezums: 6 cm.
Smilškrāsā

204.110.67

ÄPPLARÖ stūra modulis. Sēdvieta: P63×Dz63×A28 cm.

5€

Gaiši zilā krāsā

204.110.72

5€

Pelēkā krāsā

104.110.82

5€

Brūni beicēts

FRÖSÖN spilvenu pārvalkus var iegādāties atsevišķi no DUVHOLMEN iekšējiem spilveniem, tāpēc tos var mainīt, lai radītu jaunu noskaņu vai lai izmazgātu.

303.917.09

HÅLLÖ spilvens, 62×62 cm. Biezums: 8 cm.

4€

202.049.25

20 €

602.645.40

20 €

Smilškrāsā

002.616.72

10 €

Melnā krāsā

802.644.93

10 €

FRÖSÖN spilvenu pārvalkus var iegādāties atsevišķi no
DUVHOLMEN iekšējiem spilveniem, tāpēc tos var mainīt, lai
radītu jaunu noskaņu vai lai izmazgātu.

1,99 €

FRÖSÖN pārvalks atzveltnes spilvenam, 62×44 cm.
Papildini ar DUVHOLMEN iekšējo spilvenu atzveltnes
spilvenam, 62×44 cm. Var iegādāties atsevišķi.

ÄPPPLARÖ taburete, saliekama. 40×38 cm, augstums:
42 cm.
Brūni beicēts

002.600.74

Melnā krāsā

3€

BENÖ krēsla paliktnis, Ø35 cm. Biezums: 3 cm.
903.365.50

Smilškrāsā

HÅLLÖ atzveltnes spilvens, 62×42 cm.

DUVHOLMEN iekšējais spilvens krēsla paliktnim,
Ø 35 cm. Biezums: 4 cm. Papildini ar FRÖSÖN pārvalku
krēsla paliktnim, Ø 35 cm. Var iegādāties atsevišķi.
803.918.39

70 €

Spilveni ÄPPLARÖ vienvietīgajam modulim un stūra modulim

FRÖSÖN pārvalks krēsla paliktnim, Ø 35 cm. Papildini ar
DUVHOLMEN iekšējo spilvenu krēsla paliktnim (Ø 35 cm).
Var iegādāties atsevišķi.
Smilškrāsā

502.051.79

15 €

204.110.67

5€

Gaiši zilā krāsā

204.110.72

5€

Pelēkā krāsā

104.110.82

5€

904.179.09

10 €

Gaiši zilā krāsā

904.179.14

10 €

Pelēkā krāsā

804.179.19

10 €

204.111.33

15 €

Pelēkā krāsā

104.111.43

15 €

8€

7€

FRÖSÖN pārvalks spilvenam, 62×62 cm. Papildini ar
DUVHOLMEN iekšējo spilvenu, 62×62 cm. Var iegādāties
atsevišķi.
Smilškrāsā

903.917.11

9€

Tumši pelēkā krāsā

403.917.18

9€

DUVHOLMEN iekšējais spilvens, 62×62 cm. Biezums:
12 cm. Papildini ar FRÖSÖN pārvalku spilvenam, 62×62 cm.
Var iegādāties atsevišķi.

KUDDARNA sēdvietas/atzv. spilvens. 116x45 cm,
sēdvietas dziļums 42 cm, atzveltnes augstums 72 cm.
Biezums 7 cm.
Smilškrāsā
204.111.28
15 €
Gaiši zilā krāsā

8€

003.917.15

103.918.33

KUDDARNA krēsla spilvens. 50x50 cm. Biezums 7 cm.
Smilškrāsā

703.917.12

Tumši pelēkā krāsā

DUVHOLMEN iekšējais spilvens atzveltnes spilvenam,
62×44 cm. Biezums: 14 cm. Papildini ar FRÖSÖN pārvalku
atzveltnes spilvenam, 62×44 cm. Var iegādāties atsevišķi.

KUDDARNA krēsla spilvens. 36×32 cm. Biezums 6 cm.
Smilškrāsā

Smilškrāsā

503.918.50

16 €

JÄRPÖN pārvalkus un DUVHOLMEN iekšējos spilvenus var iegādāties atsevišķi.
Pārvalkus var noņemt, mainīt un izmazgāt.

JÄRPÖN sēdvietas paliktņa pārvalks. P50×G50 cm.
Papildināt ar DUVHOLMEN iekšējo spilvenu (P50×G50 cm),
ko var iegādāties atsevišķi.
Antracīts
204.453.12
13 €
DUVHOLMEN iekšējais spilvens. P50×G50 cm.
Biezums: 5 cm. Papildināt ar FRÖSÖN vai JÄRPÖN sēdvietas
paliktņa pārvalku (P50×G50 cm). To var iegādāties atsevišķi.
604.178.97
7€
JÄRPÖN paliktņa pārvalkus un DUVHOLMEN iekšējos spilvenus var iegādāties
atsevišķi. Pārvalkus var noņemt, mainīt un izmazgāt.
JÄRPÖN sēdvietas paliktņa pārvalks. P62×G62 cm.
Papildināt ar DUVHOLMEN iekšējo spilvenu (P62×G62 cm),
ko var iegādāties atsevišķi.
Antracīts
004.453.27 14 €
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JÄRPÖN atzveltnes paliktņa pārvalks. P44×G62 cm.
Papildināt ar DUVHOLMEN iekšējo spilvenu (P44×G62 cm),
ko var iegādāties atsevišķi.
Antracīts
504.452.97 13 €

KLASEN ogļu grils.
Melnā krāsā

DUVHOLMEN atzveltnes paliktņa iekšējais spilvens.
P44×G62 cm. Biezums: 14 cm. Papildināt ar FRÖSÖN vai
JÄRPÖN atzveltnes paliktņa pārvalku (P44×G62 cm), ko var
iegādāties atsevišķi.
103.918.33
7€

504.122.25

150 €

702.926.94

20 €

502.421.72

50 €

KLASEN plaukts 70×50 cm.
Brūni beicēts

ÄPPLARÖ galdiņš/taburete 63×63 cm, augstums: 28 cm.
Brūni beicēts

802.134.46

KLASEN plaukts 70×50 cm.

40 €

Nerūsējošais tērauds

Spilveni ÄPPLARÖ galdiņam/taburetei
HÅLLÖ spilvens, 62×62 cm. Biezums: 8 cm.
Smilškrāsā

002.600.74

20 €

Melnā krāsā

602.645.40

20 €

MANTU GLABĀŠANA ĀRĀ
ÄPPLARÖ sols/mantu glabātuve 128×57 cm, augstums: 55 cm. Var papildināt ar TOSTERÖ somu spilvenu
glabāšanai (skat. nākamajā lpp.).

FRÖSÖN spilvenu pārvalkus var iegādāties atsevišķi no DUVHOLMEN iekšējiem spilveniem, tāpēc tos var mainīt, lai radītu jaunu noskaņu vai lai izmazgātu.

Brūni beicēts

903.917.11

9€

Tumši pelēkā krāsā

403.917.18

9€

99 €

ÄPPLARÖ storage sols 80×41 cm, augstums 44 cm.

FRÖSÖN pārvalks spilvenam, 62×62 cm. Papildini ar
DUVHOLMEN iekšējo spilvenu, 62×62 cm. Var iegādāties
atsevišķi.
Smilškrāsā

902.342.07

Brūni beicēts

702.049.23

49 €

ÄPPLARÖ sienas panelis 80×158 cm. Komplektā 6 āķi..
Brūni beicēts

802.049.27

30 €

DUVHOLMEN iekšējais spilvens, 62×62 cm. Biezums:
12 cm. Papildini ar FRÖSÖN pārvalku spilvenam, 62×62 cm.
Var iegādāties atsevišķi.
503.918.50

16 €
ÄPPLARÖ plaukts sienas panelim, 68×27 cm.

ÄPPLARÖ zvilnis. 199×71 cm, augstums: 33 cm.
Brūni beicēts

902.085.43

Brūni beicēts

99 €

Spilveni ÄPPLARÖ zvilnim
HÅLLÖ zviļņa paliktnis. 190×60 cm. Biezums: 5 cm.
Melnā krāsā

302.645.65

34,99 €

Smilškrāsā

802.616.92

34,99 €
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802.086.85

7,50 €

ÄPPLARÖ MĒBEĻU KOPŠANA

Koka āra mēbeles kalpos ilgāk, ja tās regulāri tīrīsi, neatstāsi ārā neapsegtas, kad tas nav nepieciešams, un regulāri beicēsi.
Tīrīšana
Notīri ar saudzīgā tīrīšanas līdzeklī un ūdenī samērcētu
lupatiņu. Noslauki ar tīru, sausu lupatiņu.

Kamēr mēbeles ir jaunas, pietiek tās regulāri tīrīt. Ja krāsa sāk
lobīties, vai mēbele izskatās nobružāta, to var pārkrāsot. Lieto
āra darbiem paredzētu krāsu.

Kopšana
Brūni beicēts koks
Lai koka virsma neizžūtu, nesaplaisātu, un tajā neiekļūtu
mitrums, mēs iesakām mēbeles regulāri beicēt. Tas var būt
nepieciešams reizi gadā vai biežāk, atkarībā no laikapstākļu
ietekmes.
Ja mēbelēm, kas atrodas ārā, lietus lāses iesūcas virsmā, nevis
paliek uz tās, tas nozīmē, ka pienācis laiks beicēt.the.

Glabāšana
Ja iespējams, glabā āra mēbeles vēsās, sausās telpās. Ja
mēbeles atstāj ārā, pārsedz tās ar ūdensnecaurlaidīgu pārvalku
un novieto slīpi, lai ūdens varētu notecēt. Pēc lietus vai
snigšanas noslauki no horizontālām virsmām lieko mitrumu.
Rūpējies par gaisa cirkulāciju un neļauj veidoties kondensātam.

TOSTERÖ ūdensnecaurlaidīgie mēbeļu pārvalki

VÅRDA beice brūni beicētām ÄPPLARÖ mēbelēm
Spīdumam un aizsardzībai, nemainot mēbeļu toni, iesakām
lietot caurspīdīgu VÅRDA beici. Ja vēlies atsvaidzināt arī krāsu,
iesakām VÅRDA beici ar brūnu toni. Ar katru kārtu krāsa kļūs
piesātinātāka un mazāk caurspīdīga.

TOSTERÖ mēbeļu pārvalks, 100×70 cm, augstums: 90 cm.
Der āra galdam ar 2 krēsliem.
Melnā krāsā

502.852.65

19,99 €

TOSTERÖ mēbeļu pārvalks, 145×145 cm, augstums:
120 cm. Der āra galdam ar 4 vai mazāk krēsliem.
Melnā krāsā

302.923.23

VÅRDA beice āra mēbelēm, 500 ml.

39,99 €

TOSTERÖ mēbeļu pārvalks, 215×135 cm, augstums:
105 cm. Der āra galdam ar 6 vai mazāk krēsliem.
Melnā krāsā

802.923.25

Caurspīdīga

203.331.02

7,99 €

Ar brūnu toni

403.331.01

7,99 €

702.900.82

2,49 €

FIXA otas, 3 gab.

49,99 €

TOSTERÖ zviļņa pārvalks ,200×60 cm, augstums: 40 cm.
Melnā krāsā

702.923.21

19,99 €

TOSTERÖ grila pārvalks, 72×52 cm, augstums: 111 cm.
Melnā krāsā

802.923.30

19,99 €

TOSTERÖ somas un kaste

TOSTERÖ soma spilveniem, 62×62 cm, augstums: 25 cm.
Var ielikt SOLLERÖN dīvāna moduļos.
Melnā krāsā

604.098.21

14,99 €

TOSTERÖ soma spilveniem, 116×49 cm, augstums: 35 cm.
Var ielikt ÄPPLARÖ solā/mantu glabātuvē, 128×57 cm.
Melnā krāsā

202.923.28

19,99 €

TOSTERÖ kaste, 129×44 cm, augstums: 79 cm.
Melnā krāsā

104.114.40

39,99 €
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