Ceļvedis pircējiem

LYCKSELE
Sēdmēbeles
Modeļi
Guļamkrēsls
Guļamdīvāns

Noņemams pārvalks

Dažādi pārvalki

Ved mājās jau šodien

Iederīgs un noderīgs
LYCKESELE ir tieši tas, kas vajadzīgs, ja vēlies gan dīvānu, gan gultu.
Tas iederas jebkurā telpā un ir viegli pārveidojams, turklāt pieejami
dažādi matrači un pārvalki. Pārvalks ir noņemams, tāpēc to būs viegli
ne tikai mazgāt, bet arī nomainīt, lai ieviestu pārmaiņas interjerā.
LYCKESELE pieejams divos izmēros. Ja tev vajag divguļamo gultu,
izvēlies LYCKESELE guļamdīvānu. Ja pietiek ar vienvietīgu gultu,
LYCKESELE guļamkrēsls ir tas, kas vajadzīgs. Abus var papildināt ar
praktisku veļas kasti.
Izvēlies īsto matraci
Tev labāk patīk mīksts vai stingrs matracis? Iegādājoties LYCKSELE
guļamdīvānu, tu pats varēsi izvēlēties vienu no trim dažādiem
matračiem. Izmēģini visus trīs un atrodi sev ērtāko dienai un naktij.

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

Kā pārveidot

LYCKSELE guļamdīvānu var pārveidot par gultu vien pāris
sekundēs. Tikai noņem pārvalku, pavelc sēdekli savā virzienā,
un iegūsi ērtu 140×188 cm lielu divguļamu gultu. Guļamkrēslu
var pārveidot par 80×188 cm lielu vienvietīgu gultu.

Lai gultu pārveidotu atkal par dīvānu, tikai uzloki kājgali un tad
stum to lejā un uz priekšu. Gatavs!

Ērti matrači
LÖVÅS
Stingrs, tomēr elastīgs un ērts poliuretāna
putu matracis. Tas ir 10 cm biezs un ar
noņemamu pārvalku, ko var tīrīt ķīmiskajā
tīrītavā.

MURBO
Matrača virsējais slānis izgatavots no
īpaši elastīga putu materiāla, kas notur
muguru taisnā pozīcijā un, līdz ar to, palīdz
atslābināties un labāk izgulēties.
Šī materiāla matrači ir īpaši ļoti izturīgi.
Apakšējais slānis izgatavots no poliuretāna
putām. Matracis ir 10 cm biezs un ar
noņemamu pārvalku, ko var mazgāt veļas
mazgājamajā mašīnā.

HÅVET
Lateksa un īpaši elastīga putu materiāla
kombinācijas matracis, kas pielāgojas
gulētāja ķermeņa formai. Latekss ir gaisu
caurlaidīgs materiāls, kas ļauj izgarot
mitrumam. Šīs materiālu kombinācijas dēļ
matracis ir gan elastīgs, gan izturīgs.
Matrača virsējais slānis izgatavots no lateksa
un apakšējais – no elastīgām poliuretāna
putām. Tas ir 10 cm biezs un ar noņemamu
pārvalku, ko var mazgāt veļas mazgājamajā
mašīnā.
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Visas daļas

Guļamdīvāns,
142×100×87 cm, ar
LÖVÅS matraci,
140×188 cm

Guļamdīvāns,
142×100×87 cm, ar
MURBO matraci,
140×188 cm

Guļamdīvāns,
142×100×87 cm, ar
HÅVET matraci,
140×188 cm

Papildu pārvalks

Vansbro: spilgti zaļš

229 €

269 €

299 €

79 €

Vansbro: tumši pelēks

229 €

269 €

299 €

79 €

Tutstad: krāsains

209 €

249 €

279 €

59 €

Knisa: gaiši pelēks

209 €

249 €

279 €

59 €

Ransta: smilškrāsā

199 €

239 €

269 €

49 €

Tikai matrači

Guļamdīvāns

LYCKSELE LÖVÅS

70 €

LYCKSELE MURBO

110 €

LYCKSELE HÅVET

140 €

Platums × dziļums × augstums (cm)
Guļvietas izmērs (cm)
Komplektā ar matraci un pārvalku

LYCKSELE mantu kaste. Papildini savu guļamdīvānu vai
guļamkrēslu, novietojot zem tā praktisku kasti, kurā var
glabāt gultas veļu un citas mantas.
Guļamdīvānam: 96×55×20,5 cm

601.169.60

20 €
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Noderīga informācija
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.

Mazgāšanas instrukcijas

Nodilumizturība
(cikli)

Gaismizturība
(1–8)

Vansbro: mīksts, stepēts pārstrādāta poliestera auduma pārvalks

Drīkst mazgāt veļas
mazgājamajā mašīnā 40 °C.

45 000
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Ransta: kokvilnas pārvalks, smilškrāsā.

Drīkst mazgāt veļas
mazgājamajā mašīnā 40 °C.

30 000
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Tutstad: rakstains, stepēts kokvilnas pārvalks ar poliestera pildījumu.

Drīkst mazgāt veļas
mazgājamajā mašīnā 40 °C.

25,000
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