CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

LYCKSELE
MODEĻI
Guļamkrēsls
Dīvāns

Noņemams pārvalks

Dažādi pārvalki

Mazgājams pārvalks

Mazgājams pārvalks

Prece ir noliktavā

Iederīgs un noderīgs
LYCKESELE ir tieši tas, kas vajadzīgs, ja vēlies gan dīvānu, gan gultu. Tas
iederas jebkurā telpā un ir viegli pārveidojams, turklāt pieejami dažādi
matrači un pārvalki. Pārvalks ir noņemams, tāpēc to būs viegli ne tikai
mazgāt, bet arī nomainīt, lai ieviestu pārmaiņas interjerā. LYCKESELE
pieejams divos izmēros. Ja tev vajag divguļamo gultu, izvēlies LYCKESELE
dīvānu. Ja pietiek ar vienvietīgu gultu, LYCKESELE guļamkrēsls ir tas, kas
vajadzīgs. Abus var papildināt ar praktisku veļas kasti.
Izvēlies īsto matraci
Tev labāk patīk mīksts vai stingrs matracis? Iegādājoties LYCKSELE dīvānu, tu
pats varēsi izvēlēties vienu no trim dažādiem matračiem. Izmēģini visus trīs
un atrodi sev ērtāko dienai un naktij.

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.

KĀ PĀRVEIDOT?

LYCKSELE dīvānu var pārveidot par gultu vien pāris sekundēs.
Tikai noņem pārvalku, pavelc sēdekli savā virzienā, un iegūsi
ērtu 140x188 cm lielu divguļam gultu. Guļamkrēslu var pārveidot
par 80x188 cm lielu vienvietīgu gultu.
Lai gultu pārveidotu atkal par dīvānu, tikai uzloki kājgali un tad

stum to lejā un uz priekšu. Gatavs!

ĒRTI MATRAČI
LÖVÅS
Stingrs, tomēr elastīgs un ērts poliuretāna
putu matracis. Tas ir 10 cm biezs un ar
noņemamu pārvalku, ko var tīrīt ķīmiskajā
tīrītavā.

MURBO
Matrača virsējais slānis izgatavots no
īpaši elastīga putu materiāla, kas notur
muguru taisnā pozīcijā un, līdz ar to, palīdz
atslābināties un labāk izgulēties. Šī materiāla
matrači ir īpaši ļoti izturīgi. Apakšējais slānis
izgatavots no poliuretāna putām. Matracis
ir 10 cm biezs un ar noņemamu pārvalku, ko
var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā.

HÅVET
Lateksa un īpaši elastīga putu materiāla
kombinācijas matracis, kas pielāgojas
gulētāja ķermeņa formai. Latekss ir gaisu
caurlaidīgs materiāls, kas ļauj izgarot
mitrumam. Šīs materiālu kombinācijas dēļ
matracis ir gan elastīgs, gan izturīgs. Matrača
virsējais slānis izgatavots no lateksa un
apakšējais – no elastīgām poliuretāna putām.
Tas ir 10 cm biezs un ar noņemamu pārvalku,
ko var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā.
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VISAS DAĻAS

Dīvāns,
142×100×87 cm, ar
LÖVÅS matraci,
140×188 cm

Dīvāns,
142×100×87 cm, ar
MURBO matraci,
140×188 cm

Dīvāns,
142×100×87 cm, ar
HÅVET matraci,
140×188 cm

Papildu pārvalks

VALLARUM: pelēks

229 €

269 €

299 €

79 €

VALLARUM: tirkīzzils

229 €

269 €

299 €

79 €

RANSTA: balts

189 €

229 €

259 €

39 €

VALLARUM: rozā

229 €

269 €

299 €

79 €

EBBARP: melns/balts

199 €

239 €

269 €

49 €

Platums x dziļums x augstums (cm)
Gultas izmērs (cm)
Komplektā ar matraci un pārvalku

LYCKSELE mantu glabātuve. Papildini savu dīvānu vai
guļamkrēslu, novietojot zem tā praktisku kasti, kurā var
glabāt gultas veļu un citas mantas.
Dīvānam: 96×55×20,5 cm

601.169.60

20 €
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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.

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.

Mazgāšanas instrukcijas

Nodilumizturība
(cikli)

Gaism‑
izturība (0–6)

RANSTA: balināta kokvilnas auduma pārvalks

Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā
mašīnā 40 °C

30 000
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VALLARUM: mīksts pārvalks ar pildījumu, 100 % poliesters (mikrošķiedra)

Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā
mašīnā 40 °C

20 000
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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.

Interjera dizains
Ja ideju ir daudz, bet nezini, ar
ko sākt, izvēlies IKEA interjera
dizaina pakalpojumu. IKEA
speciālisti izmērīs telpas,
konsultēs par iekārtojumu un
ieteiks piemērotākās mēbeles.*

Finanšu pakalpojumi
Preču iegādi uz nomaksu
IKEA veikalā nodrošina SIA
“AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu
var iegādāties preces vērtībā no
100 € līdz 5000 €.

Uzzini vairāk IKEA.lv.

Pasūtījuma sagatavošana
ar piegādi
Taupi savu laiku – izmanto pirkuma komplektēšanas un piegādes
pakalpojumu.

Pasūtījuma saņemšana
veikalā
Reizēm pašas labākās idejas ienāk
prātā nakts vidū. Iepērcies jebkurā
laikā un saņem pirkumus IKEA
veikalā, ietaupot piegādes maksu.

Atpakaļatdošana
IKEA veikalā iegādātās preces
var atdot vai apmainīt 90 dienu
laikā.

Interneta veikals
IKEA interneta veikals ir vaļā
vienmēr – iepērcies, kad vēlies.
Jebkurā laikā un jebkurā vietā.
Pasūtījumu var ērti saņemt mājās
vai doties tam pakaļ uz IKEA veikalu.

Piekabes noma
Tu vari iznomāt piekabi un vest
savus pirkumus mājās uzreiz.

