
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.

Jauns mīļākais dīvāns
KLIPPAN ir mūsu pircēju iecienīta klasiska mēbele. Dīvānam ir izturīgas 
metāla atsperes, tāpēc tas ir ērts un izturīgs. Askētisks dizains, kas 
piestāvēs gandrīz ikvienā mājoklī, un cena, kas patiks daudziem. 
KLIPPAN auduma dīvānus pārdod nesaliktā veidā, lai tos būtu vieglāk 
aizvest mājās. Lielāko daļu pārvalku var iegādāties atsevišķi, mainīt 
un mazgāt. Ja iegādāsies vairākus, varēsi tos mainīt pēc sirds patikas. 
KLIPPAN mākslīgās ādas dīvāni ar pārvalku nopērkami saliktā veidā, jo 
pārvalks ir piestiprināts pie dīvāna.

Dīvāns ikvienam
Izturīgās metāla atsperes padara šo dīvānu ērtu un ļoti izturīgu. Lai 
KLIPPAN dīvānā būtu vēl ērtāk, saliec tajā spilvenus vai segas.

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

MODEĻI
Divvietīgs dīvāns

Noņemams pārvalks

Dažādi pārvalki

Mazgājams pārvalks

 
Mazgājams pārvalks

Mākslīgā āda

Prece ir noliktavā

Uzzini vairāk garantijas brošūrā.

KLIPPAN
Dīvāns
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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.

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)

AVSIKTLIG: 100 % kokvilnas pārvalks ar apdruku
Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā 
mašīnā 40 °C

25 000 5

GRANÅN: īpaši izturīgs sarža pārvalks, 64 % poliesters, 35 % kokvilna
Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā 
mašīnā 60 °C

35 000 5

VISSLE: blīvs melanža pinuma pārvalks, 100 % poliesters
Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā 
mašīnā 40 °C

50 000 5

Mākslīgā āda. Dīvānam piestiprināts kokvilnas un poliestera pārvalks ar akrila un 
poliuretāna pārklājumu. Šādu pārvalku ir viegli kopt – savāc gružus ar putekļsūcēju 
(izmanto uzgali ar mīkstu birsti) un noslauki ar mitru drānu.

Vairāk uzzināsi dīvāna etiķetē vai lietošanas instrukcijā.
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VISAS DAĻAS

Divvietīgs dīvāns,
Platums x dziļums x augstums (cm) 180×88×66 cm

Ar auduma pārvalku

MATTSBO: daudzkrāsains 179 €
VISSLE: pelēks 149 €
VISSLE: gaiši zils 159 €
KABUSA: tumši pelēks 159 €

Papildu pārvalks

MATTSBO: daudzkrāsains 59 €
VISSLE: pelēks 29 €
VISSLE: gaiši zils 39 €
KABUSA: tumši pelēks 39 €

Salikts, ar mākslīgās ādas pārvalku*

BOMSTAD: melns 279 €

* Divvietīga dīvāna ar mākslīgās ādas pārvalku izmērs: 
177×88×66 cm.
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