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

Ceļvedis pircējiem

PÄRUP ir vienkāršs eleganta dizaina dīvāns ar pārdomātām detaļām, 
piemēram, ar vīli roku balstu ārmalā. Dīvānam ir koka kājas, tāpēc 
tas neizskatās tik smagnējs, un zem tā ir viegli iztīrīt grīdu. Sēdvietas 
spilvenos ir tā dēvētās kabatu atsperes, kas nodrošina vienmērīgu 
atbalstu un palīdz spilveniem ilgāk saglabāt sākotnējo formu. 
Visus pārvalkus var noņemt un drīkst mazgāt, tāpēc gan bērni, gan 
pieaugušie var nesatraukties, ka dīvānu varētu nejauši sasmērēt. 

PÄRUP
dīvānu kolekcija

Modeļi
Divvietīgs dīvāns
Trīsvietīgs dīvāns
Trīsvietīgs dīvāns ar zvilni

Mantu glabātava zvilnī

Noņemams, mazgājams pārvalks

Dažādi pārvalki

Vairāk var uzzināt garantiju 
brošūrā.
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Kombinācijas

PÄRUP trīsvietīgs dīvāns ar zvilni
Izmērs: P235×Dz148×A86 cm

Kopējā cena (ar pārvalku)
Vissle: tumši zaļš 693.898.28 499 €
Vissle: pelēks 893.898.27 499 €
Gunnared: smilškrāsā 093.898.31 599 €
Gunnared: tumši pelēks 393.898.39 599 €

PÄRUP trīsvietīgs dīvāns
Izmērs: P206×Dz80×A86 cm

Kopējā cena (ar pārvalku)
Vissle: tumši zaļš 593.894.66 299 €
Vissle: pelēks 793.894.65 299 €
Gunnared: smilškrāsā 093.894.64 379 €
Gunnared: tumši pelēks 393.894.67 379 €

PÄRUP divvietīgs dīvāns
Izmērs: P165×Dz80×A86 cm

Kopējā cena (ar pārvalku)
Vissle: tumši zaļš 593.891.74 269 €
Vissle: pelēks 793.891.73 269 €
Gunnared: smilškrāsā 093.891.76 329 €
Gunnared: tumši pelēks 393.891.65 329 €
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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 instrukcija
Nodilumizturība 
(cikli)

Gaismizturība
(1–8)

Vissle Drīkst mazgāt veļas
mazgājamā mašīnā 40 °C.

50 000 6

Gunnared Drīkst mazgāt veļas
mazgājamā mašīnā 40 °C.

50 000 6

Noderīga informācija

Pārvalki

PÄRUP divvietīga dīvāna pārvalks

Vissle: tumši zaļš 904.937.95 69 €
Vissle: pelēks 804.937.91 69 €
Gunnared: smilškrāsā 104.937.99 129 €
Gunnared: tumši pelēks 104.938.03 129 €

PÄRUP trīsvietīga dīvāna pārvalks

Vissle: tumši zaļš 104.938.17 79 €
Vissle: pelēks 204.938.07 79 €
Gunnared: smilškrāsā 304.938.21 159 €
Gunnared: tumši pelēks 404.938.25 159 €

PÄRUP trīsvietīga dīvāna pārvalks

Vissle: tumši zaļš 404.939.86 129 €
Vissle: pelēks 204.939.68 129 €
Gunnared: smilškrāsā 604.939.90 229 €
Gunnared: tumši pelēks 904.939.98 229 €

Papildu daļas
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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.

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.

Uzzini vairāk IKEA.lv.


