Ceļvedis pircējiem

JUTHOLMEN
Āra mēbeļu kolekcija

Pielāgojamas mēbeles, kas neprasa nekādas rūpes
JUTHOLMEN kolekcijas āra sēdmēbeļu moduļus var dažādi kombinēt, lai ikviens varētu
izveidot tieši sev pie piemērotāko risinājumu. Ir iespējamas neskaitāmas variācijas,
sākot ar nelielu divvietīgu krēslu un beidzot ar pavisam plašu dīvānu, iespējams, pat
ar zvilni. Šīs kolekcijas mēbeles izgatavotas no izturīgas un ūdensizturīgas plastmasas
rotangpalmas un tērauda ar pulvera pārklājumu. No šiem materiāliem izgatavoti
priekšmeti prasa ļoti maz rūpju un tos ir viegli kopt. Ērtībām un pilnīgam komfortam
papildini gatavo risinājumu ar KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN vai JÄRPÖN/
DUVHOLMEN sēdvietas un atzveltnes paliktņiem. Unikālu noformējumu var panākt ar
FESTHOLMEN, SÖTHOLMEN un FUNKÖN dekoratīvajiem spilveniem.

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.

Kombinācijas
Izmērs: platums×dziļums×augstums.

Neliels, tomēr tik ērts. Ērtam dīvānam atradīsies vieta pat
nelielā platībā.
Izmērs: 146×73×71 cm
Šī kombinācija ar KUDDARNA sēdvietas paliktņiem: 170 €
(493.851.62)

Diendusas laiks. No 2 stūra moduļiem un 1 sēdvietas moduļa
var izveidot veselu dīvānu, kas būs kā radīts, lai paēnā ļautos
pēcpusdienas snaudai.
Izmērs: 210×73×71 cm
Šī kombinācija ar KUDDARNA paliktņiem: 259 € (793.851.65)

Preču saraksts:

Preču saraksts:

JUTHOLMEN stūra modulis

2 gab.

JUTHOLMEN stūra modulis

2 gab.

JUTHOLMEN vienvietīgs modulis

1 gab.

2 gab.

KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN vai

KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN vai
JÄRPÖN/DUVHOLMEN sēdvietas paliktnis (62×62 cm)

JÄRPÖN/ DUVHOLMEN sēdvietas paliktnis (62×62 cm)

3 gab.

KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN /DUVHOLMEN vai
JÄRPÖN/DUVHOLMEN atzveltnes paliktnis (62×44 cm)

3 gab.

Mirklis atpūtai. Pieliekot dīvānam JUTHOLMEN kāju soliņu,
ir vieglākais veids, kā vienā dīvāna galā (vai pat abos) izveidot
zvilni.
Izmērs: 138/210×73×71 cm
Šī kombinācija ar KUDDARNA paliktņiem: 309 € (593.851.71)

Brīva vieta improvizācijai. Tas, kas šodien ir L burta formas
dīvāns, jau rīt var pārtapt vienā garā, taisnā dīvānā. Moduļus
var atvienot, pārkārtot un pēc tam atkal savienot.
Izmērs: 148/200×73×71 cm
Šī kombinācija ar KUDDARNA paliktņiem: 340 € (493.851.38)

Preču saraksts:

Preču saraksts:

JUTHOLMEN stūra modulis

2 gab.

JUTHOLMEN stūra modulis

2 gab.

JUTHOLMEN vienvietīgs modulis

1 gab.

JUTHOLMEN vienvietīgs modulis

2 gab.

JUTHOLMEN kāju soliņš

1 gab.

KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN vai
JÄRPÖN/DUVHOLMEN sēdvietas paliktnis (62×62 cm)

KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN vai
JÄRPÖN/DUVHOLMEN sēdvietas paliktnis (62×62 cm)

JÄRPÖN/DUVHOLMEN atzveltnes paliktnis (62×44 cm)

KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN vai
JÄRPÖN/DUVHOLMEN atzveltnes paliktnis (62× 44 cm)

4 gab.

KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN vai

4 gab.
3 gab.
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5 gab.

Kā kombinēt?
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No JUTHOLMEN moduļiem var izveidot katra pircēja vajadzībām
atbilstošu risinājumu. Ja pēc laika vēlēsies citādu kombināciju,
to būs pavisam viegli izdarīt – tikai atvieno moduļus, pārkārto
tos un atkal sastiprini kopā.

Visas daļas
JUTHOLMEN stūra modulis. P73×Dz73×A71 cm.
Sēdvieta: P65×Dz65×A31 cm.
Tumši pelēkbrūns

804.691.16

FRÖSÖN sēdvietas paliktņa pārvalks. 62×62 cm.
Jāpapildina ar DUVHOLMEN sēdvietas paliktņa iekšējo
spilvenu (62×62 cm). To pārdod atsevišķi.

70 €

JUTHOLMEN vienvietīgs modulis. P64×Dz74×A71 cm.
Sēdvieta: P64×Dz64×A31 cm.
Tumši pelēkbrūns

404.521.89

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.
62×62 cm. Biezums: 12 cm.

50 €

503.918.50

20 €

HÅLLÖ sēdvietas paliktnis. 62×62 cm, Biezums: 8 cm.
JUTHOLMEN kāju soliņš. P65×Dz65×A31 cm.
Tumši pelēkbrūns

004.691.15

35 €

Smilškrāsā

002.600.74

20 €

Melns

602.645.40

20 €

HÅLLÖ atzveltnes paliktnis. 62×42 cm.
KUDDARNA sēdvietas paliktnis. 62×62 cm. Biezums: 8 cm.
Smilškrāsā

404.111.08

15 €

Pelēks

304.111.23

15 €

Melns

404.110.47

8€

Pelēks

304.110.62

8€

10 €

JÄRPÖN paliktņa pārvalkus un DUVHOLMEN iekšējo spilvenus pārdod atsevišķi, tāpēc
mēbeles pārvalku ir viegli noņemt, mainīt un izmazgāt.

KUDDARNA atzveltnes paliktnis. 62×44. Biezums: 6 cm.
Smilškrāsā

802.644.93

JÄRPÖN sēdvietas paliktņa pārvalks. 62×62 cm.
Jāpapildina ar DUVHOLMEN iekšējo spilvenu (62×62 cm). To
pārdod atsevišķi.
Antracīta krāsā

FRÖSÖN paliktņu pārvalkus un DUVHOLMEN iekšējos spilvenus pārdod atsevišķi,
tāpēc mēbeles pārvalku ir viegli noņemt, mainīt un izmazgāt.

004.453.27

24 €

DUVHOLMEN sēdvietas paliktņa iekšējais spilvens.
62×62 cm. Biezums: 12 cm. Jāpapildina ar FRÖSÖN vai
JÄRPÖN sēdvietas paliktņa pārvalks (62×62 cm). To pārdod
atsevišķi.

FRÖSÖN atzveltnes paliktņa pārvalks. 62×44 cm.
Jāpapildina ar DUVHOLMEN atzveltnes paliktņa pārvalku
(62×44 cm). To pārdod atsevišķi.

503.918.50

20 €

Smilškrāsā

703.917.12

8,50 €

Tumši pelēks

003.917.15

8,50 €

Tumšā smilškrāsā un zaļā krāsā

004.793.22

8,50 €

JÄRPÖN atzveltnes paliktņa pārvalks. 62×44 cm.
Jāpapildina ar DUVHOLMEN inner cushion 62×44 cm.
Pārdod atsevišķi.

Zils

303.918.32

8,50 €

Antracīta krāsā

DUVHOLMEN atzveltnes paliktņa iekšējais spilvens.
62×44 cm. Biezums: 14 cm.
103.918.33

504.452.97

19,99 €

DUVHOLMEN atzveltnes paliktņa iekšējais spilvens.
62×44 cm. Biezums: 14 cm. Jāpapildina ar FRÖSÖN vai
JÄRPÖN atzveltnes paliktņa pārvalks 62×44 cm. Pārdod
atsevišķi.

12,50 €

103.918.33
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12,50 €

JUTHOLMEN aizsardzība un kopšana
Āra mēbeļu kalpošanas laiku var paildzināt, mēbeles regulāri tīrot un neaizsargātas neatstājot tās ārā ilgāk nekā nepieciešams.

Glabāšana
JUTHOLMEN dīvāna rāmis
Ja iespējams, dīvāna rāmis ir jāglabā vēsā, sausā telpā. Ja
mēbeles glabā ārā, tās ir jāpārsedz ar ūdensnecaurlaidīgu
pārvalku. Kad nolijis lietus vai snidzis sniegs, no virsmām
jānoslauka atlikušais ūdens vai sniegs. Jāvēdina, lai neveidotos
kondensāts.
Nav ieteicams lietot salā, jo tad plastmasa var zaudēt izturību.
Paliktņi
Sezonai beidzoties, dīvāna sēdvietas un atzveltnes paliktņi
jāglabā vēsā, sausā telpā un, vēlams, maisā vai kastē, lai tos
pasargātu no putekļiem. Pirms paliktņu nolikšanas glabāšanā,
pārliecinies, ka tie ir pilnīgi izžuvuši.

Tīrīšana
Notīrīt ar saudzīgā ziepjūdenī samitrinātu drānu.
KUDDARNA sēdvietas paliktni var noņemt un mazgāt veļas
mazgājamā mašīnā; atzveltnes paliktni drīkst mazgāt ar rokām.
FRÖSÖN, JÄRPÖN un HÅLLÖ pārvalkus var noņemt un mazgāt
veļas mazgājamā mašīnā.
Kopšana
Speciāla kopšana nav nepieciešama.

TOSTERÖ maisi un kastes
TOSTERÖ maiss spilveniem, P62×G62×A25 cm. Pietiek
vietas SOLLERÖN dīvāna modulī.
Melns

604.098.21

14,99 €

TOSTERÖ maiss spilveniem, P49×G116×A35 cm. ietiek
vietas ÄPPLARÖ mantu glabāšanas solā (128×57 cm).
Melns

202.923.28

19,99 €

104.114.40

39,99 €

TOSTERÖ kaste, P129×G44×A79 cm.
Melns
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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.

