
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.

Ceļvedis pircējiem

SJÄLLAND
āra mēbeles

  

Ārtelpa tieši tavā stilā
Kā vēlies iekārtot vietu, kur ārā ieturēt maltīti? Ar SJÄLLAND kolekcijas mēbelēm 
var izveidot tieši tavam stilam piemērotu risinājumu. Galda virsmas ir izgatavotas 
no alumīnija, eikalipta un stikla, bet sēdmēbeles – no alumīnija un eikalipta. Gatavu 
risinājumu var papildināt arī ar dažādu krāsu spilveniem. Ņemot vērā daudzu mūsu 
pircēju pieredzi, iesakām iegādājies uzreiz divas dažādu materiālu galda virsmas, lai tās 
varētu mainīt atkarībā no gadalaika, pielietojuma vai tava noskaņojuma. 

Viegli kopjamas mēbeles
SJÄLLAND kolekcijas mēbeles izgatavotas no izturīgiem un viegli kopjamiem 
materiāliem – pavadi vairāk laika kopā ar ģimeni un draugiem, nevis, kopjot āra 
mēbeles. Alumīnija krēsli, kā arī alumīnija un stikla galda virsmas ir īpaši izturīgas, taču 
uzticami kalpos arī no eikalipta koksnes izgatavotās mēbeles, turklāt tās dabiski skaisti 
noveco. Priekšrocība ir arī tā, ka krēslus var glabāt, saliekot vienu otram virsū, un 
zviļņus var salocīt, tāpēc tie aizņem maz vietas, kad tos nelieto.



2

Kombinācijas

Atlaidies un baudi mirkli. SJÄLLAND krēsliem ir ērti roku balsti 
un tajos ir pavisam ērti sēdēt. Tajos gribas uzkavēties arī tad, 
kad vakariņas ģimenes vai draugu lokā jau notiesātas. 
Šī kombinācija ar alumīnija galdu un alumīnija  
krēsliem: 439 € (292.650.14)
Šī kombinācija ar koka/alumīnija galdu un koka/alumīnija 
krēsliem: 439 € (192.523.71)

Preču saraksts
SJÄLLAND galda virsma, P72×G86 cm, 2 gab./kompl., 
alumīnijs 803.865.07 1 gab.

SJÄLLAND apakšrāmis, P90×G156 cm 903.865.02 1 gab.
SJÄLLAND krēsls ar roku balstiem, alumīnijs 103.865.01 4 gab.

Vieglāks par vieglu. Šīs mēbeles izgatavotas no viegliem 
materiāliem, tāpēc pat lielu galdu un krēslus ir viegli pārvietot 
un nolikt vislabākajā vietā maltītei ārā: saulē vai ēnā.
Šī kombinācija ar alumīnijs galdu, alumīnija krēsliem  
un solu: 399 € (992.523.72)
Šī kombinācija ar koka/alumīnijs galdu, koka/alumīnija 
krēsliem un solu:  399 € (992.651.57) 

Preču saraksts
SJÄLLAND galda virsma, P72×G86 cm, 2 gab./kompl., 
alumīnijs 803.865.07 1 gab.

SJÄLLAND apakšrāmis, P90×G156 cm 903.865.02 1 gab.

SJÄLLAND krēsls ar roku balstiem, alumīnijs 103.865.01 2 gab.

SJÄLLAND sols, P42×G136 cm, alumīnijs 704.017.06 1 gab.

Ērts un praktisks. Augstās atzveltnes saliekamos krēslus 
var nolikt 6 dažādās pozīcijās, tāpēc šajos krēslos ir ērti sēdēt 
neatkarīgi no pozas. Krēslus var glabāt salocītus, un izņemt, kad 
pēc tiem radusies vajadzība.
Šī kombinācija ar alumīnija galdu un alumīnija  
krēsliem: 659 € (992.654.35)
Šī kombinācija ar koka/alumīnija galdu un koka/alumīnija 
krēsliem: 659 € (692.654.32)

Preču saraksts

SJÄLLAND galda virsma, P72×G86 cm, 2 gab./kompl., alumīnijs 803.865.07 1 gab.
SJÄLLAND apakšrāmis, P90×G156 cm 903.865.02 1 gab.
SJÄLLAND saliekamais krēsls, alumīnijs 504.053.38 6 gab.

Baudi kafiju ārā jebkurā gadalaikā. Ērts komplekts lietošanai 
uz balkona. Vasarā var lietot eikalipta galda virsmu, bet, 
pasliktinoties laikapstākļiem, to var aizstāt ar alumīnija vai stikla 
virsmu, kas prasa pavisam maz rūpju. Baudi kafijas pauzi ārā 
visu gadu.
Šī kombinācija ar alumīnija galdu un alumīnija  
krēsliem: 239 € (592.649.42)
Šī kombinācija ar koka/alumīnija galdu un koka/alumīnija 
krēsliem: 239 € (592.649.04)

Preču saraksts

SJÄLLAND galda virsma, P68×G68 cm, stikls 404.019.39 1 gab.
SJÄLLAND apakšrāmis, P71×G71 cm 203.864.97 1 gab.
SJÄLLAND krēsls ar roku balstiem, alumīnijs 103.865.01 2 gab.
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Visas daļas

SJÄLLAND saliekamajam krēslam piemēroti sēdvietas paliktņi.
FRÖSÖN pārvalkus un DUVHOLMEN iekšējos spilvenus pārdod atsevišķi. Tos var 
noņemt, izmazgāt un samainīt pret citiem, tādējādi mainot noskaņu interjerā.

FRÖSON sēdvietas/atzveltnes paliktņa pārvalks. 
P45×G116 cm. Jāpapildina ar DUVHOLMEN sēdvietas/
atzveltnes paliktņa iekšējo spilvenu, ko pārdod atsevišķi.

Smilškrāsā 303.917.14 16,49 €
Tumšā smilškrāsā un zaļā krāsā 604.793.43 16,49 €

DUVHOLMEN sēdvietas/atzveltnes paliktņa iekšējais 
spilvens. Biezums: 5 cm. Komplektā ietilpst 1 sēdvietas 
paliktnis (P42×G45 cm) un 1 atzveltnes spilvens 
(P45×G71 cm). Jāpapildina ar FRÖSÖN sēdvietas/atzveltnes 
paliktņa (P45×G116 cm) pārvalku, ko pārdod atsevišķi.

203.918.56 15 €

KUDDARNA sēdvietas/atzveltnes paliktnis. P45×G116 cm, 
sēdvietas dziļums: 42 cm, atzveltnes daļas augstums: 72 cm. 
Biezums: 7 cm.
Smilškrāsā 204.111.28 20 €
Gaiši zils 204.111.33 20 €
Pelēks 104.111.43 20 €

SJÄLLAND sols. Sēdvieta: P127×Dz42×A43 cm.

Alumīnijs, gaiši un tumši pelēks 704.017.06 90 €
Alumīnijs un eikalipts, 
gaiši pelēks un gaiši brūns 504.019.86 90 €

SJÄLLAND bāra krēslam un solam piemēroti sēdvietas paliktņi.
FRÖSÖN pārvalkus un DUVHOLMEN iekšējos spilvenus pārdod atsevišķi. Tos var 
noņemt, izmazgāt un samainīt pret citiem, tādējādi mainot noskaņu interjerā.

FRÖSON sēdvietas paliktņa pārvalks. Ø 35 cm. 
Jāpapildina ar DUVHOLMEN sēdvietas paliktņa iekšējo 
spilvenu (Ø 35 cm), ko pārdod atsevišķi.
Smilškrāsā 303.917.09 4,99 €
Tumšā smilškrāsā un zaļā krāsā 104.793.26 4,99 €

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

803.918.39 4 €

SJÄLLAND galda virsma. P68×G68 cm.

Alumīnijs, tumši pelēka 804.019.37 49 €
Eikalipts, gaiši brūna 004.019.41 49 €

SJÄLLAND apakšrāmis. 2 personām. P71×G71×A73 cm.

Alumīnijs, gaiši pelēks 203.864.97 60 €

SJÄLLAND galda virsma. P72×G86 cm, 2 gab./kompl.

Alumīnijs, tumši pelēks 803.865.07 89 €
Eikalipts, gaiši brūns 203.865.05 89 €

SJÄLLAND apakšrāmis. 4–6 personām. P90×G156×A75 cm.

Alumīnijs, gaiši pelēks 903.865.02 90 €

SJÄLLAND krēsls ar roku balstiem. Var glabāt, liekot vienu 
uz otra. Sēdvieta: P44×Dz46×A43 cm.
Alumīnijs, gaiši un tumši pelēks 103.865.01 65 €
Alumīnijs un eikalipts,  
gaiši pelēks un gaiši brūns 703.865.03 65 €

SJÄLLAND krēsliem ar roku balstiem piemēroti sēdvietas paliktņi.
FRÖSÖN pārvalkus un DUVHOLMEN iekšējos spilvenus pārdod atsevišķi. Tos var 
noņemt, izmazgāt un samainīt pret citiem, tādējādi mainot noskaņu interjerā.

FRÖSON sēdvietas paliktņa pārvalks. P44×G44 cm.

Smilškrāsā 103.917.10 6,99 €
Sarkans 304.793.30 6,99 €

DUVHOLMEN sēdvietas paliktņa iekšējais spilvens. 
P44×G44 cm. Biezums: 5 cm. Jāpapildina ar FRÖSÖN 
sēdvietas paliktņa pārvalks P44×G44 cm, ko pārdod 
atsevišķi.

803.918.44 8 €

KUDDARNA sēdvietas paliktnis. P44×G44 cm.  
Biezums: 7 cm.
Smilškrāsā 004.110.87 7,50 €
Gaiši zils 004.110.92 7,50 €
Pelēks 504.111.03 7,50 €

SJÄLLAND saliekamais krēsls. Sēdvieta: P45×Dz43×A42 cm. 

Alumīnijs, gaiši un tumši pelēks 504.053.38 80 €
Alumīnijs un eikalipts,
gaiši pelēks un gaiši brūns 304.053.39 80 €



© Inter IKEA Systems B.V. 2018–2020 22.01.2021

SJÄLLAND aizsardzība un kopšana

Koka mēbeles
Lai āra mēbeles kalpotu ilgāk, tās ieteicams regulāri tīrīt, 
atkārtoti beicēt un pasargāt no āra apstākļiem.

Alumīnija and stikla mēbeles
Lai āra mēbeles kalpotu ilgāk, tās ir regulāri jātīra un ieteicams 
tās neatstāt ārā neaizsargātas ilgāk nekā nepieciešams.

Tīrīšana 
Mazgāt ar saudzīgā ziepjūdenī samitrinātu drānu. Noslaucīt ar 
tīru, sausu drānu.

Kopšana 
Lai koka virsmā neiesūktos mitrums un lai tā neizžūtu un 
nesāktu plaisāt, mēbeles ieteicams reizi vai divas reizes gadā 
beicēt.

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

Tīrīšana 
Mazgāt ar saudzīgā ziepjūdenī samitrinātu drānu.

Kopšana
Speciāla kopšana nav nepieciešama.

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

TOSTERÖ ūdensnecaurlaidīgs mēbeļu pārvalks

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

Melns 302.923.23 39,99 €

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

Melns 802.923.25 49,99 €

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 €

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

VÅRDA beice āra mēbelēm, 500 ml.

Bezkrāsaina 203.331.02 7,99 €

FIXA otas, 3 gab./kompl.

702.900.82 2,49 €



Uzzini vairāk IKEA.lv.

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.

Pasūtījuma sagatavošana
 ar piegādi

Taupi savu laiku – izmanto pirku-
ma komplektēšanas un piegādes 
pakalpojumu.

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.*

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.

Piegāde

Ja vēlies, aizvedīsim tavus 
pirkumus līdz mājām vai darba 
vietai.

Montāža

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

Finanšu pakalpojumi

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

Atpakaļatdošana

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

Pasūtījuma saņemšana 
veikalā

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

Piekabes noma

Tu vari iznomāt piekabi un vest 
savus pirkumus mājās uzreiz.


