Ceļvedis pircējiem

BONDHOLMEN
Āra mēbeļu kolekcija

Amatniecības un taupības tikuma radīts šedevrs
No mūsu senčiem mantotās sadzīviskās gudrības var atvieglot ikdienas soli mājās.
Kur rast šīs gudrības? Tās var atklāt, piemēram, rūpīgi izpētot tradicionālos amatnieku
darbus un no iepriekšējām paaudzēm mantotus sadzīves priekšmetus. Tieši tā darīja
arī dizaineri Tīna Kristensena (Tina Christensen) un Kajs Legārds (Kai Legaard), veidojot
mēbeļu kolekciju BONDHOLMEN. Neviena šo mēbeļu detaļa nav nejauša. Ikviena no
tām ir tieši tāda, kādai tai ir jābūt.
Izturīgs dabiskais materiāls
BONDHOLMEN kolekcijas mēbeles izgatavotas no ilgtspējīgi iegūta augstas kvalitātes
eikalipta koka. Eikalipts ir izturīgs cietkoksnes materiāls, kas ir tieši piemērots āra
mēbeļu ražošanai, turklāt eikalipta koksne satur eļļu, kas palīdz no šī koka izgatavotus
materiālus pasargāt no laikapstākļu nelabvēlīgās ietekmes, pelējuma, vēja un
izžūšanas. Virsma ir krāsota vairākās kārtās, tāpēc šīs ir izturīgas āra mēbeles. Apdarei
ir izmantota pelēkā krāsa, kas vizuāli saskan ar dabā sastopamiem toņiem.

Dažas šeit redzamās preces var nebūt pieejamas veikalā – jautā veikala darbiniekiem vai ieskaties
www.IKEA.lv. Vairāk par preci uzzināsi cenas zīmē vai tiešsaistē. Visas mēbeles pārdodam nesaliktā veidā.

Ēdamgaldi un krēsli

Pietiks vietas četriem. Apaļais galds ir piemērots pasēdēšanai
kuplākā lokā – ērti un pārskatāmi ikvienam.
Šī kombinācija: 379 € (293.304.82)
Šī kombinācija: pelēki beicēts ar P50×G50 cm lieliem
JÄRPÖN/DUVHOLMEN sēdvietas paliktņiem
antracīta krāsā: 470,96 € (993.305.39)

Vakariņas divatā. Neliels galds, pie kura vietas maltītei pietiks
gan tev, gan tavam labākajam draugam. Kad krēslu nelieto, to
var salocīt – glabājot plakanā veidā, tas aizņem maz vietas.
Šī kombinācija: 148,98 € (194.129.25)

Iepirkumu saraksts:

Iepirkumu saraksts:
BONDHOLMEN galds, pelēki beicēts. P65×G65 cm

1 gab.

BONDHOLMEN galds, pelēki beicēts. Ø 108 cm

1 gab.

BONDHOLMEN saliekamais krēsls, pelēki beicēts

2 gab.

BONDHOLMEN krēsls ar roku balstiem, pelēki beicēts

4 gab.

FRÖSÖN/DUVHOLMEN (Ø 35 cm) vai

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA
vai HÅLLÖ sēdvietas paliktnis, P50×G50 cm

KUDDARNA (P32×G36 cm) sēdvietas paliktnis
4 gab.
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4 gab.

Atpūtas krēsli

Atpūtas stūrītis. Atpūtas stūrītim nemaz nevajag daudz vietas.
Atpūtas krēsls BONDHOLMEN ir kompakts, un ar spilveniem –
patiešām ērts.
Šī kombinācija ar JÄRPÖN/DUVHOLMEN sēdvietas un
atzveltnes paliktni antracīta krāsā: 176,44 € (593.207.59)
Šī kombinācija ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN sēdvietas un
atzveltnes paliktni smilškrāsā: 155 € (193.208.41)

Vieta vismaz vienam. Esot vienatnē, BONDHOLMEN
divvietīgajā dīvānā pietiks vietas, kur atlaisties diendusai, bet
sēžot uz tā pietiks vietas diviem sarunu biedriem.
Šī kombinācija ar JÄRPÖN/DUVHOLMEN sēdvietas un
atzveltnes paliktni antracīta krāsā: 321,98 € (593.207.83)
Šī kombinācija ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN sēdvietas un
atzveltnes paliktni smilškrāsā: 279 € (593.237.34)

Iepirkumu saraksts:

Iepirkumu saraksts:

BONDHOLMEN atpūtas krēsls

1 gab.

BONDHOLMEN divvietīgs dīvāns

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA vai
HÅLLÖ sēdvietas paliktnis, P62×G62 cm

1 gab.

HÅLLÖ sēdvietas paliktnis, P62xG62 cm

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN,
KUDDARNA atzveltnes paliktnis, P44×G62 cm, vai HÅLLÖ atzveltnes paliktnis,
1 gab.
P42×G62 cm

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN,
KUDDARNA atzveltnes paliktnis, P44xG62 cm, vai HÅLLÖ atzveltnes
paliktnis, P42xG62 cm

Zem skaidrām debesīm gandrīz kā dzīvojamās istabas
komfortā. Iekārtojot atpūtas stūrīti ar atpūtas krēsliem, plašo
kafijas galdiņu un ērto dīvānu, ārā var atpūsties tikpat ērti, cik
savā dzīvojamā istabā.
Šī kombinācija ar JÄRPÖN/DUVHOLMEN sēdvietas un
atzveltnes paliktnis antracīta krāsā: 753,96 € (693.208.29)
Šī kombinācija ar FRÖSÖN/DUVHOLMEN sēdvietas un
atzveltnes paliktnis smilškrāsā: 668 € (693.237.62)
Iepirkumu saraksts:
BONDHOLMEN atpūtas krēsls

2 gab.

BONDHOLMEN divvietīgs dīvāns

1 gab.

BONDHOLMEN kafijas galdiņš

1 gab.

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA vai
HÅLLÖ sēdvietas paliktnis, P62xG62 cm
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN,
KUDDARNA atzveltnes paliktnis, P44xG62 cm, vai HÅLLÖ atzveltnes
paliktnis P42xG62 cm

1 gab.

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA vai

4 gab.
4 gab.
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2 gab.
2 gab.

Visas detaļas
Izmērs: platums×dziļums×augstums

Ēdamgaldi un krēsli
BONDHOLMEN atpūtas krēslam un divvietīgam dīvānam piemēroti
spilveni

BONDHOLMEN galds. Piemērots 1 vai 2 personām.
P65×G65×A74 cm.
Pelēki beicēts

104.205.76

69 €
JÄRPÖN spilvena pārvalkus un DUVHOLMEN iekšējos spilvenus var iegādāties
atsevišķi. Tāpēc tos ir vieglāk kopt, jo pārvalkus var noņemt un izmazgāt, un ir viegli
mainīt telpas noformējumu – tikai nomaini spilvena pārvalkus citā krāsā. Pārvalkam ir
polsterēts iekšējais slānis vēl ērtākai sēdēšanai.

BONDHOLMEN galds. Piemērots 4 personām.
Ø 108 cm, A74 cm.
Pelēki beicēts

904.205.77

JÄRPÖN sēdvietas paliktņa pārvalks. P62×G62 cm.
Papildināt ar P62×G62 cm lielu DUVHOLMEN iekšējo
spilvenu, ko var iegādāties atsevišķi.

139 €

Antracīta krāsā

BONDHOLMEN krēsls ar roku balstiem.
Sēdvieta: P50×Dz50×A42 cm.
Pelēki beicēts

804.206.29

004.453.27

DUVHOLMEN sēdvietas paliktņa iekšējais spilvens.
P62×G62 cm. Biezums: 12 cm.

60 €

503.918.50
BONDHOLMEN galds. Piemērots 6 personām.
P90×G235×A74 cm.
Pelēki beicēts

104.205.62

60 €

103.918.33

JÄRPÖN spilvena pārvalkus un DUVHOLMEN iekšējos spilvenus var iegādāties
atsevišķi. Tāpēc tos ir vieglāk kopt, jo pārvalkus var noņemt un izmazgāt, un ir viegli
mainīt telpas noformējumu – tikai nomaini spilvena pārvalkus citā krāsā. Pārvalkam ir
polsterēts iekšējais slānis vēl ērtākai sēdēšanai.

19,99 €

12,50 €

FRÖSÖN spilvena pārvalkus un DUVHOLMEN iekšējos spilvenus var iegādāties
atsevišķi. Tāpēc tos ir vieglāk kopt, jo pārvalkus var noņemt un izmazgāt, un ir viegli
mainīt telpas noformējumu – tikai nomaini spilvena pārvalkus citā krāsā.

JÄRPÖN sēdvietas paliktņa pārvalks. P50×G50 cm.
Papildināt ar P50×G50 cm lielu DUVHOLMEN iekšējo
spilvenu, ko var iegādāties atsevišķi.

FRÖSÖN sēdvietas paliktņa pārvalks. P62×G62 cm.
Papildināt ar P62×G62 cm lielu DUVHOLMEN iekšējo
spilvenu, ko var iegādāties atsevišķi.

12,99 €

DUVHOLMEN sēdvietas paliktņa iekšējais spilvens.
P50×G50 cm. Biezums: 5 cm.
604.178.97

504.452.97

Atzveltnes paliktņa iekšējais spilvens DUVHOLMEN.
P44×G62 cm. Biezums: 14 cm.

BONDHOLMEN krēslam ar roku balstiem piemēroti spilveni

204.453.12

20 €

JÄRPÖN atzveltnes paliktņa pārvalks. 62×44 cm.
Papildināt ar P44×G62 cm lielu DUVHOLMEN iekšējo
spilvenu, ko var iegādāties atsevišķi.
Antracīta krāsā

Antracīta krāsā

24 €

10 €

Smilškrāsā

903.917.11

14 €

Tumši pelēks

403.917.18

14 €

Tumšā smilškrāsā un zaļā krāsā

604.793.38

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.

FRÖSÖN spilvena pārvalkus un DUVHOLMEN iekšējos spilvenus var iegādāties
atsevišķi. Tāpēc tos ir vieglāk kopt, jo pārvalkus var noņemt un izmazgāt, un ir viegli
mainīt telpas noformējumu – tikai nomaini spilvena pārvalkus citā krāsā.

503.918.50

FRÖSÖN sēdvietas paliktņa pārvalks. P50×G50 cm.
Papildināt ar P50×G50 cm lielu DUVHOLMEN iekšējo
spilvenu, ko var iegādāties atsevišķi.

20 €

Smilškrāsā

904.129.35

7,99 €

FRÖSÖN atzveltnes paliktņa pārvalks. P44×G62 cm.
Papildināt ar P44×G62 cm lielu atzveltnes paliktņa iekšējo
spilvenu DUVHOLMEN, ko var iegādāties atsevišķi.

Tumšā smilškrāsā un zaļā krāsā

504.793.34

7,99 €

Smilškrāsā

703.917.12

8,50 €

Tumši pelēks

003.917.15

8,50 €

Tumšā smilškrāsā un zaļā krāsā

004.793.22

8,50 €

DUVHOLMEN sēdvietas paliktņa iekšējais spilvens.
P50×G50 cm. Biezums: 5 cm.
604.178.97

10 €

Smilškrāsā

904.179.09

10 €

Gaiši zils

904.179.14

10 €

Pelēks

804.179.19

10 €

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.

KUDDARNA sēdvietas paliktnis.
P50×G50 cm. Biezums: 7 cm.

404.111.08

15 €

Smilškrāsā

404.110.47

8€

Pelēkā krāsā

304.110.62

8€

Smilškrāsā
KUDDARNA atzveltnes paliktnis.
P44×G62 cm. Biezums: 6 cm.

BONDHOLMEN atpūtas krēsls. 77x81 cm, augstums 73 cm.
Sēdvieta P62×Dz62×A30 cm.
304.206.60

100 €

HÅLLÖ sēdvietas paliktnis. P62×G62 cm. Biezums: 8 cm.

BONDHOLMEN divvietīgs dīvāns. 139x82 cm, augstums
73cm. Sēdvieta P124×Dz62×A30 cm.
Pelēki beicēts

12,50 €

KUDDARNA sēdvietas paliktnis.
P62×G62 cm. Biezums: 8 cm.

Atpūtas krēsli
Pelēki beicēts

103.918.33

704.206.63

169 €

Smilškrāsā

002.600.74

20 €

Melns

602.645.40

20 €

HÅLLÖ atzveltnes paliktnis. P42×G62 cm.
BONDHOLMEN atpūtas krēsls, āra. 58x78x107 cm
Pelekā krāsā

104.818.43

Melns

802.644.93

20 €

79 €
BONDHOLMEN kafijas galdiņš. P60×G111×A47 cm.
Pelēki beicēts
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604.206.73

79 €

How to build
Visas detaļas
BONDHOLMEN atpūtas krēslam piemēroti spilveni

BONDHOLMEN saliekamajam krēslam piemēroti spilveni
BONDHOLMEN krēsls, āra 41x54x85 cm, salokāms.

JÄRPÖN spilvenu pārvalkus un DUVHOLMEN iekšējos spilvenus pārdod atsevišķi.
Pārvalkus var mazgāt un, nomainot tos, ir viegli mainīt interjeru.

Pelēkā krāsā

004.735.27

39,99 €

JÄRPÖN sēdvietas/atzveltnes spilvena pārvalks P45×G116
cm. Papildināt ar DUVHOLMEN sēdvietas/atzveltnes paliktņa
iekšējo spilvenu (P45×G42/45×A71 cm), ko pārdod atsevišķi.
Antracīta krāsā

304.834.74

30 €
FRÖSÖN spilvenu pārvalkus un DUVHOLMEN iekšējos spilvenus pārdod atsevišķi.
Pārvalkus var mazgāt un, nomainot tos, ir viegli mainīt interjeru.

DUVHOLMEN sēdvietas/atzveltnes paliktņa iekšējais
spilvens. Biezums: 5 cm. Komplektā ietilpst 1 sēdvietas
spilvens (P42×G45 cm) un
1 atzveltnes spilvens (P45×G71 cm).
203.918.56

FRÖSÖN sēdvietas paliktņa pārvalks, Ø35 cm lietošanai
ārā.

15 €

FRÖSÖN spilvenu pārvalkus un DUVHOLMEN iekšējos spilvenus pārdod atsevišķi.
Pārvalkus var mazgāt un, nomainot tos, ir viegli mainīt interjeru.
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204.111.28

20 €

Gaiši zils

204.111.33

20 €

Pelēks

104.111.43

20 €

BONDHOLMEN bāra krēslam ar atzveltni piemēroti spilveni
JÄRPÖN spilvenu pārvalkus un DUVHOLMEN iekšējos spilvenus pārdod atsevišķi.
Pārvalkus var mazgāt un, nomainot tos, ir viegli mainīt interjeru.
JÄRPÖN sēdvietas paliktņa pārvalks, 44x44 cm lietošanai
ārā.
Antracīta krāsā

504.834.73

9,99 €

DUVHOLMEN sēdvietas paliktņa iekšējais spilvens.
P44×G44 cm. Biezums: 5 cm.
803.918.44

8€

FRÖSÖN spilvenu pārvalkus un DUVHOLMEN iekšējos spilvenus pārdod atsevišķi.
Pārvalkus var mazgāt un, nomainot tos, ir viegli mainīt interjeru.
FRÖSÖN sēdvietas paliktņa pārvalks, 44x44 cm, lietošanai
ārā.
Smilškrāsā

103.917.10

6,99 €

Tumšā smilškrāsā un zaļā krāsā

304.793.30

6,99 €

DUVHOLMEN sēdvietas paliktņa iekšējais spilvens.
P44×G44 cm. Biezums: 5 cm.
803.918.44

8€

KUDDARNA atzveltnes paliktnis. P44×44 cm. Biezums:
7 cm.
Smilškrāsā

004.110.87

7,50 €

Gaiši zils

004.110.92

7,50 €

Pelēkā krāsā

304.110.62

7,50 €

303.917.09

4,99 €

Tumšā smilškrāsā un zaļā krāsā

104.793.26

4,99 €
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rete consissit
fitericiaØ35
cm, biezums: 4 cm.
mandiis.
803.918.39
4€
Satus con Itati, verces? quon Ita meratam opubliciam terem
aute menatquam P. Catiliu mus, cullatio intem diu quam inatum
Palina, nos, sulvisti,KUDDARNA
medo, perbit,
nium
ommore
et; ārā,
ego36x32
ta ac
sēdvietas
paliktnis
lietošanai
cm.
reisquo ipticides nosul videssi murores se publissu iam popoenSmilškrāsā
204.110.67
5€
dium inicae morum publiis cae, nocrend icierfec reis.
Gaiši zils
204.110.72
5€
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104.110.82
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prae terem achuis vitribunultu quam publius locupie.

KUDDARNA sēdvietas/atzveltnes spilvens
P45×G116 cm. Sēdvietas dziļums: 42 cm, atzveltnes
augstums: 72 cm, biezums: 7 cm.
Smilškrāsā

Smilškrāsā
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BONDHOLMEN mēbeļu kopšana un aizsardzība
Glabāšana
Āra mēbeles ieteicams glabāt vēsā un sausā telpā, ja tas
ir iespējams. Glabājot mēbeles ārā, tās apklāj ar ūdeni
necaurlaidīgu pārvalku. Ja iespējams, mēbeles ieteicams salocīt
tā, lai ūdens vieglāk notecētu. Lietu un sniegu ieteicams uzreiz
noslaucīt. Vēlams mēbelēm nodrošināt gaisa apmaiņu, lai
neveidotos kondensāts.

No koka izgatavotas āra mēbeles kalpo ilgāk, ja tās regulāri
notīra, ja tās neatstāj ārā ilgāk nekā tas ir nepieciešams un ja tās
regulāri beicē.
Tīrīšana
Šīs mēbeles tīra ar mīkstu, vieglā ziepjūdenī samitrinātu drānu.
Pēc tīrīšanas, tās noslauka ar tīru, sausu drānu.
Kopšana
Lai mēbeļu virsma neizžūtu un neplaisātu un lai kokā neiesūktos
mitrums, mēbeles ieteicams regulāri beicēt, apmēram vienreiz
gadā. Beicēšanas biežums ir atkarīgs no tā, kādā apmērā
mēbeles ir pakļautas laikapstākļu nelabvēlīgajai ietekmei.
Ja lietuslāses, saskaroties ar koka virsmu, tajā iesūcas, ir
pienācis laiks mēbeles beicēt.

Ūdensnecaurlaidīgi mēbeļu pārvalki
TOSTERÖ

Maisi un kastes mantu glabāšanai ārā
TOSTERÖ maiss spilveniem. P62×G62×A25 cm.
Melns

Ēdamgaldu un krēslu pārvalki
TOSTERÖ mēbeļu komplekta pārvalks.
P70×G100×A90 cm. Der āra galdam un 2 krēsliem.
Melns

502.852.65

604.098.21

14,99 €

TOSTERÖ maiss spilveniem. P49×G116×A35 cm.

19,99 €

Melns

202.923.28

19,99 €

104.114.40

39,99 €

TOSTERÖ mēbeļu komplekta pārvalks.
P145×G145×A120 cm. Der āra galdam un 4 krēsliem.
Melns

302.923.23

39,99 €

TOSTERÖ kaste. P44×G129×A79 cm.
Melna

TOSTERÖ mēbeļu komplekta pārvalks.
P135×G215×A105 cm. Der āra galdam un 6 krēsliem.
Melns

802.923.25

49,99 €

VÅRDA koka beice
Izmantojot VÅRDA bezkrāsainu koka beici, koka āra mēbeles būs spīdīgas un
aizsargātas pret laikapstākļu nelabvēlīgo ietekmi.
VÅRDA beice āra mēbelēm, 500 ml.
Bezkrāsaina

203.331.02

7,99 €

702.900.82

2,49 €

FIXA otu komplekts. 3 vienības
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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.

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

Montāža
Visiem nav jābūt mēbeļu
montāžas speciālistiem, tāpēc
mēbeļu salikšanu vari uzticēt
mums.

Piekabes noma

Interneta veikals

Tu vari iznomāt piekabi un vest
savus pirkumus mājās uzreiz.

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.

Finanšu pakalpojumi

Interjera dizains

Atpakaļatdošana

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

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.*

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

Uzzini vairāk IKEA.lv.

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

