
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.

Dizains
Andreass Fredriksons  
(Andreas Fredriksson),
Eva Lilja Lovenjelma  
(Eva Lilja Löwenhielm),
Lisa Hilanda (Lisa Hilland)

Daļas
Sēdvietas modulis ar mantu 
glabātavu
Guļamdīvāna modulis
Atzveltne: 80×80 cm
Roku balsts
Atzveltnes spilvens

Guļamdīvāns

Daži moduļi ar mantu glabātavu

Bezgalīgi daudz iespējamo 
kombināciju

Ar kabatatsperēm

Maināms, veļas mazgājamā 
mašīnā mazgājams pārvalks

Dažādi pārvalki

Pieejams arī no mākslīgās ādas

Vairāk uzzināsi garantiju
brošūrā.

Sēdmēbeles

Ceļvedis pircējiem

VALLENTUNA

VALLENTUNA dīvāni ir daudzfunkcionāli un pielāgojami. Moduļus 
var lietot atsevišķi vai kopā kā dīvānu. Pagriez un pārvieto kā vēlies. 
Pārveido dīvānu, kad rīko ballīti, kad jāizgulda viesi vai kad vienkārši 
vēlies pārmaiņas. Pieliec roku balstus un atzveltni. Visi moduļi var būt 
vienā krāsā vai dažādās krāsās un dažādos stilos. Kombinē tos, kā vien 
vēlies!
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Kā salikt

VALLENTUNA preču sērijā ir atsevišķi sēdmēbeļu moduļi, no 
kuriem var izveidot visdažādāko izmēru un formu dīvānus. 
Šīs mēbeles var pielāgot gandrīz jebkurai telpai un atšķirīgām 
vajadzībām, un tās var bezgalīgi pārveidot. Var izvēlēties 
pārvalkus un pielikt arī guļvietu vai mantu glabātuvi. Neskaitāmi 

varianti. Iesakām izmantot plānotāju un visas tā sniegtās 
iespējas. Plānotāji ir pieejami IKEA veikalā un tiešsaistē 
www.IKEA.lv.
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Kombinācijas

Divvietīgs moduļu dīvāns ar guļvietu un mantu glabātavu
Kopējā cena (ar pārvalku)
Hillared: smilškrāsā              993.901.61 764 €
Hillared: tumši pelēks          394.146.50 764 €
Kelinge: antracīta krāsā          193.930.93 654 €
Kelinge: rūsganā krāsā                593.930.91 654 €

Divvietīgs moduļu dīvāns ar mantu glabātavu
Kopējā cena (ar pārvalku)
Hillared: smilškrāsā              393.964.20 540 €
Hillared: tumši pelēks          793.957.01 540 €
Kelinge: antracīta krāsā          193.964.21 460 €
Kelinge: rūsganā krāsā                093.964.31 460 €

Divvietīgs moduļu dīvāns ar 2 guļvietām
Kopējā cena (ar pārvalku)
Hillared: smilškrāsā              493.961.89 988 €
Hillared: tumši pelēks          293.959.49 988 €
Kelinge: antracīta krāsā          893.961.92 848 €
Kelinge: rūsganā krāsā                893.962.05 848 €

Guļamdīvāna modulis ar atzveltni
Kopējā cena (ar pārvalku)
Hillared: smilškrāsā              993.964.36 494 €
Hillared: tumši pelēks          893.956.87 494 €
Kelinge: antracīta krāsā          593.964.38 424 €
Kelinge: rūsganā krāsā                793.964.42 424 €

Šajā sadaļā redzami daži moduļu kombinēšanas piemēri, taču ir 
iespējami arī daudzi citi varianti. Izveidot tādu, kādu vajag tieši 
tavās mājās. 

Par krāsām, izmēriem un detaļām var uzzināt 6. lpp.

* Mākslīgās ādas pārvalks nav maināms.



4

Kombinācijas

Trīsvietīgs moduļu stūra dīvāns ar mantu glabātavu
Kopējā cena (ar pārvalku)
Hillared: smilškrāsā              593.963.58 1245 €
Hillared: tumši pelēks          793.959.61 1245 €
Kelinge: antracīta krāsā          493.964.05 1055 €
Kelinge: rūsganā krāsā                293.964.11 1055 €

Trīsvietīgs moduļu stūra dīvāns ar guļvietu un mantu 
glabātavu
Kopējā cena (ar pārvalku)
Hillared: smilškrāsā              393.962.22 1374 €
Hillared: tumši pelēks          993.959.55 1374 €
Kelinge: antracīta krāsā          593.963.20 1169 €
Kelinge: rūsganā krāsā                293.963.31 1169 €

Trīsvietīgs moduļu stūra dīvāns ar 2 guļvietām un mantu 
glabātavu
Kopējā cena (ar pārvalku)
Hillared: smilškrāsā              793.968.52 1163 €
Hillared: tumši pelēks          893.968.42 1163 €
Kelinge: antracīta krāsā          693.968.57 998 €
Kelinge: rūsganā krāsā                993.968.51 998 €

Trīsvietīgs moduļu dīvāns ar guļvietu ar mantu glabātavu
Kopējā cena (ar pārvalku)
Hillared: smilškrāsā              193.967.13 1079 €
Hillared: tumši pelēks          694.146.20 1079 €
Kelinge: antracīta krāsā          693.967.20 914 €
Kelinge: rūsganā krāsā                593.967.25 914 €

* Mākslīgās ādas pārvalks nav maināms.
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VALLENTUNA guļamdīvāna moduli ir viegli pārveidot par guļvietu.

1 2 3 4

Kā pārveidot



Visas daļas
Kopējais izmērs: platums×dziļums×augstums. Kāju augstums: 4 cm.

Sēdvietas modulis ar mantu glabātavu, 80×80 cm  
Ar pārvalku. 80×80×46 cm.
Hillared: smilškrāsā              893.966.77 175 €
Hillared: tumši pelēks          091.498.84 175 €
Kelinge: antracīta krāsā          093.966.95 150 €
Kelinge: rūsganā krāsā                693.967.39 150 €

Papildu pārvalks

Hillared: smilškrāsā              004.874.02 50 €
Hillared: tumši pelēks          603.295.08 50 €
Kelinge: antracīta krāsā          504.877.01 25 €
Kelinge: rūsganā krāsā                804.877.28 25 €

Guļamdīvāna modulis, 100×80 cm  
Ar pārvalku. 100×80×46 cm. 
Guļvietas izmērs: 80×200 cm.
Hillared: smilškrāsā              093.966.76 304 €
Hillared: tumši pelēks          894.146.57 304 €
Kelinge: antracīta krāsā          893.967.00 264 €
Kelinge: rūsganā krāsā                593.967.30 264 €

Papildu pārvalks

Hillared: smilškrāsā              104.874.06 100 €
Hillared: tumši pelēks          104.998.19 100 €
Kelinge: antracīta krāsā          504.877.15 60 €
Kelinge: rūsganā krāsā                504.877.44 60 €

Roku balsts. Ar pārvalku. 80×13×64 cm

Hillared: smilškrāsā              493.900.12 70 €
Hillared: tumši pelēks          091.498.03 70 €
Kelinge: antracīta krāsā          293.931.20 55 €
Kelinge: rūsganā krāsā                593.931.09 55 €

Papildu pārvalks

Hillared: smilškrāsā              404.873.82 30 €
Hillared: tumši pelēks          603.294.95 30 €
Kelinge: antracīta krāsā          304.877.02 15 €
Kelinge: rūsganā krāsā                004.877.32 15 €

Atzveltne, 80×80 cm. Ar pārvalku. 
80×13×84 cm. Vēl ērtākai sēdēšanai var
papildināt ar atzveltnes spilveniem.
Hillared: smilškrāsā              093.909.00 65 €
Hillared: tumši pelēks          691.498.19 65 €
Kelinge: antracīta krāsā          493.931.43 55 €
Kelinge: rūsganā krāsā                093.931.40 55 €

Papildu pārvalks

Hillared: smilškrāsā              204.874.01 30 €
Hillared: tumši pelēks          803.295.12 30 €
Kelinge: antracīta krāsā          604.877.10 20 €
Kelinge: rūsganā krāsā                304.877.40 20 €

Atzveltnes spilvens. Ar pārvalku. 85×50 cm.

Hillared: smilškrāsā              093.900.33 30 €
Hillared: tumši pelēks          191.498.07 30 €
Kelinge: antracīta krāsā          193.931.25 25 €
Kelinge: rūsganā krāsā                593.931.14 25 €

Papildu pārvalks

Hillared: smilškrāsā              504.873.86 15 €
Hillared: tumši pelēks          903.295.16 15 €
Kelinge: antracīta krāsā          204.876.89 10 €
Kelinge: rūsganā krāsā                504.877.20 10 €
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* Mākslīgās ādas pārvalks nav maināms.
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Mākslīgā āda
Šīm mēbelēm izmantots audums ar speciālu pārklājumu,
kas izskatās kā dabiskā āda. Izturīgs un ļoti viegli kopjams
materiāls, ko var tīrīt ar putekļsūcēju un mīkstu birsti vai
mitru drānu. 
 

Dažādu krāsu audumiem ir speciāls aizsargslānis, lai tos
būtu vieglāk kopt. Dīvānu un atpūtas krēslu nodilumizturība,
elastība un gaismizturība ir stingri pārbaudīta, lai tie
kalpotu gadiem ilgi.

Noderīga informācija

Kopšana
Nodilumizturība
(cikli)

Gaismizturība
(1–8)

Murum: 100 % poliestera pamatne, 100 % poliuretāna virsma. Mākslīgās ādas pārvalkam ir matēta apdare. 
Šis pārvalks nav maināms.

Tīrīt ar putekļsūcēju. Vieglus 
traipus var iztīrīt ar ūdenī un 
saudzīgā tīrīšanas līdzeklī 
samitrinātu sūkli.

50 000 5
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Mazgāšanas instrukcijas
Nodilumizturība
(cikli)

Gaismizturība
(1–8)

Hillared: 55 % kokvilna, 25 % poliesteris, 12 % viskoze, 8 % lins. Reljefētā virsmas struktūra iegūta, 
izmantojot nevienmērīga biezuma pavedienus un dažādus materiālus. Dzija krāsota dažādos toņos, un tā 
izskatās dabiski, kā krāsota ar rokām.

Drīkst mazgāt veļas
mazgājamajā mašīnā 40 °C.

30 000 5

Kelinge: 100 % poliesteris (100 % pārstrādāts). Maigi samtaina virsma ar vieglu spīdumu. Biezajam 
smatam ir ļoti patīkami pieskarties. 

Drīkst mazgāt veļas
mazgājamajā mašīnā 40 °C.

50 000 5

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.
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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.


