
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.

Āra dīvāns tavā gaumē
SOLLERÖN ir āra mēbeļu kolekcija ar dažādiem moduļiem, ko var lietot gan atsevišķi, 
gan kopā, lai izveidotu piemērotāko moduļu dīvānu. Vai vēlies iekārtot omulīgu atpūtas 
stūrīti? Vai arī labprāt ērti pasēdētu divatā? Bet varbūt tu sapņo par garu dīvānu, kur 
izstiepties un palasīt? Moduļus var viegli atvienot un pārkārtot pēc vēlēšanās. Bez dīvāna 
var iztikt vispār un iekārtot vietu atpūtai ar vairākiem krēsliem. Dari, kā tīk!

Ērti un bez rūpēm
SOLLERÖN mēbeles ir izgatavotas no rotangpalmas plastmasas imitācijas, kas pīta 
ar rokām un vizuāli līdzinās dabiskai rotangpalmai. Šis materiāls ir noturīgs pret 
laikapstākļu ietekmi un viegli kopjams – tīrīšanai pietiek ar saudzīgu tīrīšanas līdzekli un 
ūdeni. Papildini ar KUNGSÖ, HÅLLÖ vai FRÖSÖN/DUVHOLMEN sēdvietas un atzveltnes 
spilveniem un dekoratīvajiem FUNKÖN, SÖTHOLMEN un GULLINGEN spilveniem un 
radi savu sapņu āra dīvānu. Spilvenu pārvalki ir noņemami, un tos var izmazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā. Zem sēdvietas ir praktiska mantu glabātuve. 

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

SOLLERÖN
āra mēbeles
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KOMBINĀCIJAS

KĀ KOMBINĒT?

Izmērs: platums×dziļums×augstums.

Radīts ērtībām. Izveidot patiesi ērtu atpūtas stūrīti ir vieglāk 
par vieglu. Ņem vienu vai vairākus. Sēdvietas augstums un 
slīpā atzveltne ir kā radīti atpūtai.
Šī kombinācija ar HÅLLÖ spilveniem: 225 €
vai KUDDARNA spilveniem 217 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem: 235 €
vai JÄRPÖN/DUVHOLMEN spilveniem 245 €

Preču saraksts:

SOLLERÖN roku balsts, komplektā 2. gab., brūnā vai tumši pelēkā krāsā
1 gab.

SOLLERÖN vienvietīgs modulis, brūnā vai tumši pelēkā krāsā 1 gab.
HÅLLÖ atzveltnes spilvens, 62×42 cm, KUDDARNA, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN vai JÄRPÖN/DUVHOLMEN atzveltnes spilvens 62×44 cm 1 gab.

HÅLLÖ, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN vai JÄRPÖN/DUVHOLMEN 
sēdvietas spilvens 62×62 cm 1 gab.

Glabā mantas gudri. Zem sēdvietas ir glabātava spilveniem, 
segām un citām nelielām lietām, kuras gribas turēt tuvumā.
Šī kombinācija ar HÅLLÖ spilveniem 360 €
vai KUDDARNA spilveniem 344 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem: 380 €
vai JÄRPÖN/DUVHOLMEN spilveniem 400 €

Preču saraksts:

SOLLERÖN roku balsts, komplektā 2 gab., brūnā vai tumši pelēkā krāsā
1 gab.

SOLLERÖN vienvietīgs modulis, brūnā vai tumši pelēkā krāsā 2 gab.
HÅLLÖ atzveltnes spilvens, 62×42 cm, KUDDARNA, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN vai JÄRPÖN/DUVHOLMEN atzveltnes spilvens 62×44 cm 2 gab.

HÅLLÖ, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN vai JÄRPÖN/DUVHOLMEN 
sēdvietas spilvens 62×62 cm 2 gab.

Vieta vienam, diviem vai trim? Uz šī dīvāna vari nosnausties 
vienatnē vai ērti pasēdēt ar draugiem.
Šī kombinācija ar HÅLLÖ spilveniem: 495 €
vai KUDDARNA spilveniem 471 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem: 525 €
vai JÄRPÖN/DUVHOLMEN spilveniem 555 €

Preču saraksts:

SOLLERÖN roku balst, komplektā 2 gab., brūnā vai tumši pelēkā krāsā
1 gab.

SOLLERÖN vienvietīgs modulis, brūnā vai tumši pelēkā krāsā 3 gab.
HÅLLÖ atzveltnes spilvens, 62×42 cm, KUDDARNA, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN vai JÄRPÖN/DUVHOLMEN atzveltnes spilvens 62×44 cm 3 gab.

HÅLLÖ, KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN vai JÄRPÖN/DUVHOLMEN 
sēdvietas spilvens 62×62 cm 3 gab.

No SOLLERÖN moduļiem var izveidot tieši tādu moduļu 
dīvānu, kā vēlies. Ja vēlāk vēlēsies izveidot citādu vai lielāku 

kombināciju, moduļus var viegli atvienot un pārvietot, kā vien 
vēlies

=+ + + +
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KOMBINĀCIJAS
Izmērs: platums×dziļums×augstums.

Maini kaut katru dienu. Vai dažreiz vēlies L veida dīvānu, 
bet citreiz – garu, taisnu dīvānu? Izjauc, pārkārto, savieno – 
pavisam vienkārši.
Šī kombinācija ar HÅLLÖ spilveniem: 680 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem: 724,96 €

Preču saraksts:
SOLLERÖN roku balsts, komplektā 2. gab., brūnā vai tumši pelēkā krāsā 1 gab.
SOLLERÖN vienvietīgs modulis, brūnā vai tumši pelēkā krāsā 3 gab.
SOLLERÖN stūra modulis, brūnā vai tumši pelēkā krāsā 1 gab.

HÅLLÖ atzveltnes spilvens, 62×42 cm, FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
atzveltnes spilvens, 62×44 cm 5 gab.

HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN sēdvietas spilvens, 62×62 cm 4 gab.

Rīko viesības? Uz plašā dīvāna ar tabureti pietiks vietas 
ģimenei un draugiem. Vari izveidot savu kombināciju – iespējas 
ir nebeidzamas. 
Šī kombinācija ar HÅLLÖ spilveniem: 920 €
Ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN spilveniem: 979,94 €

Preču saraksts:
SOLLERÖN roku balsts, komplektā 2 gab., brūnā vai tumši pelēkā krāsā 1 gab.
SOLLERÖN vienvietīgs modulis, brūnā vai tumši pelēkā krāsā 4 gab.
SOLLERÖN stūra modulis, brūnā vai tumši pelēkā krāsā 1 gab.
SOLLERÖN taburete, brūnā vai tumši pelēkā krāsā 1 gab.

HÅLLÖ atzveltnes spilvens, 62×42 cm, FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
atzveltnes spilvens, 62×44 cm 6 gab.

HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN sēdvietas spilvens, 62×62 cm 6 gab.

VISAS PRECES

SOLLERÖN roku balsts.  Komplektā 2 gab. Āra. 
P18×Dz82×A53 cm. 

Brūnā krāsā 103.864.50 90 €
Tumši pelēkā krāsā 604.245.86 90 €

SOLLERÖN vienvietīgs modulis, āra. Sēdvieta: 
P62×Dz62×A32 cm. 

Brūnā krāsā 603.736.24 105 €
Tumši pelēkā krāsā 504.245.96 105 €

SOLLERÖN stūra modulis, āra. Sēdvieta: P62×Dz62×A32 
cm. 

Brūnā krāsā 203.736.21 120 €
Tumši pelēkā krāsā 204.245.93 120 €

SOLLERÖN taburete, āra. Sēdvieta: P62×Dz62×A32 cm. 

Brūnā krāsā 403.736.15 70 €
Tumši pelēkā krāsā 904.245.99 70 €

SOLLERÖN kafijas galdiņš, āra. P62×G92×A51 cm. 

Antracīta krāsā/brūnā krāsā 803.736.18 89 €

Antracīta krāsā/ 404.245.42 89 €

HÅLLÖ atzveltnes spilvens, āra. 62×42 cm, biezums: 8 cm. 

Melnā krāsā 802.644.93 10 €

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

FRÖSÖN pārvalks atzveltnes spilvenam, 62×44 cm. 
Papildini ar DUVHOLMEN iekšējo spilvenu atzveltnes 
spilvenam, 62×44 cm. Var iegādāties atsevišķi.
Smilškrāsā 703.917.12 8 €
Tumši pelēkā krāsā 003.917.15 8 €
Zilā krāsā 303.918.32 8 €
Sarkanā krāsā 603.918.02 8 €

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

103.918.33 7 €

HÅLLÖ sēdvietas spilvens, āra, 62×62 cm, biezums: 8 cm. 

Melnā krāsā 602.645.40 20 €

Smilškrāsā 002.600.74 20 €

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

FRÖSÖN pārvalks sēdvietas spilvenam, 62×62 cm. 
Papildini ar DUVHOLMEN iekšējo spilvenu sēdvietas spilve-
nam, 62×62 cm. Var iegādāties atsevišķi.

Smilškrāsā 903.917.11 9 €

Zilā krāsā 103.918.14 9 €

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

503.918.50 15 €

KUDDARNA atzveltnes paliktnis, P44×G62 cm, 
biezums: 6 cm.

Beige 404.110.47 7 €

KUDDARNA sēdvietas paliktnis, P62×G62 cm, 
biezums: 8 cm.
Bēšā krāsā 404.111.08 15 €



4

VISAS PRECES

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.
Antracīta krāsā 204.453.12 13 €

DUVHOLMEN sēdvietas paliktņa iekšējais spilvens, 
P50×G50 cm. Biezums: 5 cm. Papildināt ar FRÖSÖN vai 
JÄRPÖN iekšējā spilvena pārvalku (P50×G50 cm), ko var 
iegādāties atsevišķi.

604.178.97 7 €

JÄRPÖN sēdvietas paliktņa pārvalks, P62×G62 cm. 
Papildināt ar DUVHOLMEN iekšējo spilvenu (P62×G62), ko 
var iegādāties atsevišķi.
Antracīta krāsā 004.453.27 14 €

DUVHOLMEN sēdvietas paliktņa iekšējais spilvens, 
P62×G62 cm. Biezums: 12 cm. Papildināt ar FRÖSÖN vai 
JÄRPÖN sēdvietas paliktņa pārvalku (P62×G62 cm), ko var 
iegādāties atsevišķi.

503.918.50 16 €

JÄRPÖN atzveltnes paliktņa pārvalks, P44×G62 cm. 
Papildināt ar DUVHOLMEN iekšējo spilvenu (P44×G62 cm), 
ko var iegādāties atsevišķi.
Antracīta krāsā 504.452.97 13 €

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

103.918.33 7 €



TOSTERÖ ūdensnecaurlaidīgi mēbeļu parvalki

OSTERÖ trīsvietīga āra stūra dīvāna un trīsvietīga dīvāna 
pārvalks, P165×G260×A85 cm.
Der, piemēram, trīsvietīgam āra stūra dīvānam un kafijas 
galdiņam vai trīsvietīgam āra dīvānam ar atpūtas krēslu un 
kafijas galdiņu, ja kopējais garums nepārsniedz 260 cm, 
platums – 165 cm un garums – 85 cm.
Melns 304.114.96 49,99
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Āra mēbeles kalpos ilgāk, ja tās regulāri tīrīsi, neatstāsi ārā neapsegtas, kad tas nav nepieciešams, un regulāri beicēsi.

Glabāšana
SOLLERÖN dīvāna rāmis:
Ja iespējams, glabā āra mēbeles vēsās, sausās telpās. Ja 
mēbeles atstāj ārā, pārsedz tās ar ūdensnecaurlaidīgu 
pārvalku. Pēc lietus vai snigšanas noslauki no horizontālām 
virsmām lieko mitrumu. Rūpējies par gaisa cirkulāciju un neļauj 
veidoties kondensātam.

Spilveni:
Kad dīvāna spilvenus nelieto, glabā tos vēsās, sausās telpās, 
vislabāk somā vai kastē, lai pasargātu no putekļiem un 
netīrumiem. Pirms novietot spilvenus glabāšanai, pārliecinies, 
vai tie ir pilnīgi sausi. 

Tīrīšana
Tīri ar saudzīgu tīrīšanas līdzekli un ūdeni. 
KUNGSÖ, HÅLLÖ un FRÖSÖN spilvenu pārvalki ir maināmi, un 
tos var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā.

Kopšana
Īpaša kopšana nav nepieciešama.

Labošana
Tērauda rāmim ir pulvera pārklājums, kas pasargā no rūsas. 
Ja krāsas slānis nolobās, iespējama rūsas parādīšanās. Ja tā 
notiek, notīri bojāto vietu un pārkrāso.

Svarīgi!
SOLLERÖN kafijas galdiņa virsma ir izgatavota no rūdītā stikla. 
Lieto stiklu saudzīgi. Ja virsmai ir bojāta mala vai saskrāpēta 
virsma, atsevišķos gadījumos tā var ieplaisāt. Tomēr rūdītais 
stikls plīstot neveido asas lauskas, bet sabirst sīkos gabaliņos. 
Izvairies no triecieniem pa malā, jo tur stikls ir vistrauslākais. 
Galds nav paredzēts saulessarga stiprināšanai pie malas.

SOLLERÖN MĒBEĻU KOPŠANA

TOSTERÖ soma un kastes

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 €


