Ceļvedis pircējiem

ASKHOLMEN
āra mēbeles

Lielas idejas nelielai ārtelpai
ASKHOLMEN kolekcijas mēbeles paver plašas iespējas neliela balkona vai terases
iekārtošanai, ļaujot pilnvērtīgi izmantot katru centimetru. Īstus brīnumus var panākt
ar salokāmajiem krēsliem un galdiem, ko var kompakti noglabāt, kad tos nelieto. Šajā
kolekcijā ietilpst arī pie sliedes vai sienas stiprināms balkona galds. Īsākais ceļš uz
mājīgu ārtelpu ir augi, tāpēc lieti noderēs arī šīs kolekcijas puķu kaste, augu statīvs
un sienas režģis, pie kura pieturēties kāpelētājaugiem. Visas šīs preces izgatavotas no
izturīga, ilgtspējīgi iegūtas un skaistā gaiši brūnā tonī beicētas akācijas koksnes.

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.

Visas daļas
ASKHOLMEN galds. P60×G62×A73 cm. 2 personām.
Gaiši brūni beicēts

602.400.35

ASKHOLMEN puķu kaste. P39×G62×A38 cm. Var papildināt
ar ASKHOLMEN režģi.

30 €

Gaiši brūni beicēta

803.210.21

Gaiši brūni beicēts

19 €

ASKHOLMEN saliekamais galds. P62×G112×A73 cm.
4 personām.
Gaiši brūni beicēts

103.378.17

49 €

ASKHOLMEN saliekamais krēsls. Sēdvieta: P36×Dz30 cm,
sēdvietas augstums: 46 cm.
Gaiši brūni beicēts

502.400.31

20 €

FRÖSÖN pārvalkus un DUVHOLMEN iekšējos spilvenus pārdod atsevišķi. Tos var
noņemt, izmazgāt un samainīt pret citiem, tādējādi mainot noskaņu interjerā.
FRÖSÖN sēdvietas paliktņa pārvalks. Diametrs: 35 cm.
Jāpapildina ar DUVHOLMEN sēdvietas paliktņa iekšējo
spilvenu (Ø 35 cm), ko pārdod atsevišķi.
Smilškrāsā

303.917.09

4,99 €

DUVHOLMEN sēdvietas paliktņa iekšējais spilvens.
Diametrs: 35 cm. Biezums: 4 cm. Jāpapildina ar FRÖSÖN
sēdvietas paliktņa (Ø 35 cm) pārvalku, ko pārdod atsevišķi.
803.918.39

4€

KUDDARNA sēdvietas paliktnis. P32×G36 cm.
Biezums: 6 cm.
Smilškrāsā

204.110.67

5€

Gaiši zils

204.110.72

5€

Pelēks

104.110.82

5€

BENÖ sēdvietas paliktnis. Diametrs: 35 cm. Biezums: 3 cm.
Tumši pelēks

903.365.50

1,49 €

ASKHOLMEN augu statīvs. P29×G45×A116 cm.
Gaiši brūni beicēts

102.586.69

29,99 €

ASKHOLMEN režģis. P72×A190 cm, biezums: 3 cm. Režģi var
lietot vertikāli vai horizontāli, veidojot vajadzīgā augstuma
un platuma kombināciju.

ASKHOLMEN pie sienas liekams saliekamais galds.
P44×G70×A71 cm. 2 personām. Galds jāpiestiprina pie
sienas.
Gaiši brūni beicēts

302.586.73

19,99 €
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702.586.71

19,99 €

ASKHOLMEN aizsardzība un kopšana
Lai āra mēbeles kalpotu ilgāk, tās ieteicams regulāri tīrīt,
atkārtoti beicēt un pasargāt no āra apstākļiem.
Tīrīšana
Tīrīt ar mīkstu, ūdenī un saudzīgā ziepjūdenī samitrinātu drānu.
Noslaucīt ar tīru, sausu drānu.

Glabāšana
Ja iespējams, āra mēbeles jāglabā vēsā, sausā telpā. Ja mēbeles
glabā ārā, tās jāapklāj ar ūdeni necaurlaidīgu pārvalku, un,
ja iespējams, mēbeles jānoliek slīpi, lai ūdens varētu no tām
notecēt. Pēc lietus vai sniega, lieko ūdeni vai sniegu notīra no
visām taisnajām virsmām. Jānodrošina gaisa cirkulācija, lai
neveidotos kondensāts.

Kopšana
Lai koka virsmā neiesūktos mitrums un lai tā neizžūtu un
nesāktu plaisāt, mēbeles ieteicams reizi vai divas reizes gadā
beicēt. Beicēšanas biežums ir atkarīgs no tā, cik bieži mēbeles
tiek pakļautas āra apstākļiem.
Ja mēbeles glabā ārā, tad tās ir jābeicē tad, kad lietus lāses
iesūcas koksnē un kad tās uz virsmas vairs neveido mazus
ūdens pilienus.

TOSTERÖ ūdensnecaurlaidīgs mēbeļu pārvalks

VÅRDA koka beice
Lai mēbeles būtu spīdīgas un aizsargātas no ārējo apstākļu
nelabvēlīgās ietekmes, tās ieteicams beicēt ar bezkrāsainu
VÅRDA koka beici.

TOSTERÖ mēbeļu pārvalks, P70×G100×A90 cm. Der āra
galdam un 2 krēsliem.
Melns

502.852.65

19,99 €

VÅRDA beice āra mēbelēm, 500 ml.
Bezkrāsaina

203.331.02

7,99 €

702.900.82

2,49 €

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

302.923.23

39,99 €
FIXA otas, 3 gab./kompl.

TOSTERÖ somas un kastes mantu glabāšanai
TOSTERÖ soma spilvenu glabāšanai, P62×G62×A25 cm.
Melna

604.098.21

14,99 €

TOSTERÖ soma spilvenu glabāšanai, P49×G116×A35 cm.
Melna

202.923.28

19,99 €

TOSTERÖ kaste mantu glabāšanai, P44×G129×A79 cm.
Melna

104.114.40

39,99 €
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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.

