
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.

Dīvāns ikvienam
Maz ticams, ka pilnīgi visiem patiktu viens un tas pats dīvāns. Tāpēc 
SÖDERHAMN dīvāniem ir izturīgi un ērti moduļi, ko var dažādi kombinēt. 
Gribi lielu dīvānu vai mazu? Mājīgu stūra dīvānu, kurā atlaisties? Bet varbūt 
tomēr vienkāršu dīvānu? SÖDERHAMN dīvāns ir tieši tas, kas vajadzīgs, – to 
var kombinēt visdažādākajos veidos. 

Jauns komforta līmenis
Mēs vēlējāmies izgatavot ērtu eleganta dizaina dīvānu, efektīvi izmantojot 
materiālus. Tāpēc izdomājām neierastu risinājumu un dīvāna apakšā piestip-
rinājām elastīgu jostu. Kopā ar sēdvietas spilvenu tā veic atsperu funkciju. 
Dziļš dīvāns ar atzveltnes spilveniem, ko var pārvietot tā, lai dīvānā būtu 
pavisam ērti sēdēt.

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

MODEĻI
Roku balsts 
Kāju soliņš
Vienvietīgs modulis 
Stūra modulis 
Zvilnis 
Trīsvietīgs modulis

Maināms pārvalks

Dažādi pārvalki

Mazgājams pārvalks

Mazgājams pārvalks

Vairāk var uzzināt garantiju 
brošūrā.

 

SÖDERHAMN
sēdmēbeles
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KOMPLEKTI

SÖDERHAMN sešvietīgs stūra dīvāns
Kopējais izmērs: 291×291/99×83 cm

SÖDERHAMN trīsvietīgs dīvāns
Kopējais izmērs: 198×99×83 cm

SÖDERHAMN atpūtas krēsls 
Kopējais izmērs: 105×99×83 cm

SÖDERHAMN četrvietīgs dīvāns ar 
zvilni 
Kopējais izmērs: 291×99/151×83 cm

SÖDERHAMN četrvietīgs stūra dīvāns
Kopējais izmērs: 291×99/198×83 cm



VISAS DAĻAS

Roku balsts Kāju soliņš Vienvietīgs
modulis*

Stūra
modulis*

Zvilnis* Trīsvietīgs  
modulis** 

Platums×dziļums×augstums (cm) 82×53×6 93×93×40 93×99×83 99×99×83 93×151×83 186×99×83

Ar pārvalku

FINNSTA: balts 50 € 169 € 250 € 300 € 290 € 419 €

FINNSTA: tirkīzzils 50 € 169 € 250 € 300 € 290 € 419 €

SAMSTA: tumši pelēks 40 € 149 € 210 € 250 € 240 € 319 €

SAMSTA: oranžs 40 € 149 € 180 € 250 € 240 € 319 €

VIARP: smilškrāsas/brūns 60 € 169 € 260 € 340 € 360 € 439 €

LEJDE: pelēka/ melna 50 € 159 € 210 € 270 € 260 € 369 €

Papildu pārvalks

FINNSTA: balts 20 € 49 € 110 € 100 € 120 € 169 €

FINNSTA: tirkīzzils 20 € 49 € 110 € 100 € 120 € 169 €

VIARP: smilškrāsas/brūns 30 € 49 € 120 € 140 € 190 € 189 €

SAMSTA: tumši pelēks 10 € 29 € 40 € 50 € 70 € 69 €

SAMSTA: oranžs 10 € 29 € 40 € 50 € 70 € 69 €

LEJDE: pelēka/ melna 20 € 39 € 70 € 70 € 90 € 119 €

Pārbaudīti audumi
IKEA dīvānu un atpūtas krēslu pārvalku audums ir ļoti kva-
litatīvs – tas ir izturējis visstingrākās pārbaudes. Auduma 
nodilumizturību pārbauda ar ierīci, auduma virsmas spēcīgi 
berzējot vienu pret otru. Audumam, kas paredzēts mājās lieto-
jamām 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.

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 saaus-
tiem 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.

Mazgāšanas instrukcijas
Nodilum
izturība  (cikli)

Gaism 
izturība 
(0–6)

FINNSTA: biezs kokvilnas un poliestera audums un patīkama tekstūra. Krāsoti pavedieni divos līdzīgos toņos Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C

25 000 5

SAMSTA: nodilumizturīgs mikrošķiedras audums pasteļtoņos ar mīkstu faktūru
Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 30 °C

40 000 5

VIARP: kokvilnas un poliestera audums ar bagātīgu tekstūru.
Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C

30 000 5

 * Komplektā ietilpst 1 muguras balsts.
 **  Komplektā ietilpst 2 muguras balsti. 
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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 dar-
biniekiem.
 

Montāža
Visiem nav jābūt mēbeļu montāžas speciālistiem, tāpēc mēbeļu 
salikšanu vari uzticēt mums. Montāžas cenai tiek pieskaitīta maksa par 
meistara izsaukumu. 

Uzstādīšana
Mēs saliksim mēbeles un uzstādīsim nepieciešamo sadzīves tehniku 
tavā virtuvē. Montāžas cenai tiek pieskaitīta maksa par meistara 
izsaukumu un sadzīves tehnikas uzstādīšanu.

Mērīšana
Mēs ātri un kvalitatīvi izmērīsim jebkuru vajadzīgo telpu tavās mājās vai 
darba vietā. Mērīšana ir maksas pakalpojums. Par to vairāk uzzināsi no 
veikala darbiniekiem.

Pasūtījuma sagatavošana ar piegādi
Mēs sagatavosim tavu pasūtījumu un pirkumus piegādāsim. Tieši tik 
vienkārši! Tu pasūti, bet mēs izdarīsim pārējo. Iedod mums veikalā 
savu vēlmju sarakstu, mēs sagatavosim pasūtījumu un pirkumus tev 
aizvedīsim.

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 €.

Atpakaļatdošana 
Tu vari atdot iegādātās preces vai apmainīt tās 90 dienu laikā no 
iegādes brīža, uzrādot pirkuma čeku. Pilnu samaksāto summu atmaksā 
tikai par neizmantotām, neizpakotām un nesamontētām precēm.

90

Uzzini vairāk IKEA.lv.


