
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

ÄPPLARYD dīvāns drīz vien kļūs par tavu mīļāko atpūtas vietu mājās. 
Pievilcīgais, elegantā stila dīvāns piesaista uzmanību, un nevienu 
neatstāj vienaldzīgu. Tajā ir ērti sēdēt, atlaisties neilgai snaudai vai 
pavadīt laiku, skatoties televizoru vai lasot. Tas ir plašs, tāpēc tajā var 
sasēsties gandrīz visa ģimene. 
Šie dīvāni ir pieejami dažādos izmēros un dažādā komplektācijā, lai 
ikviens varētu izvēlēties sev piemērotāko. Ir plaša pārvalku izvēle. 
Pārlaicīgs dizains un kvalitāte. Bez kompromisiem.

ÄPPLARYD

Daļas
Dievvietīgs dīvāns
Trīsvietīgs dīvāns
Trīsvietīgs dīvāns ar zvilni
Četrvietīgs dīvāns ar zvilni
Četrvietīgs stūra dīvāns

Simbolu apraksts

Dažādi pārvalki

Kabatu atsperes

Pielāgojams tavām vajadzībām

ÄPPLARYD dīvāniem ir 10 gadu 
garantija

Dīvānu kolekcija
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Kombinācijas

ÄPPLARYD divvietīgs dīvāns.
Kopējais izmērs: P199×Dz93×A82 cm

Kopējā cena (ar pārvalku)

Lejde: pelēks ar melnu 205.062.25 699 €
Lejde: gaiši pelēks 805.062.27 699 €

ÄPPLARYD trīsvietīgs dīvāns.
Kopējais izmērs: P231×Dz97×A82 cm

Kopējā cena (ar pārvalku)

Lejde: pelēks ar melnu 705.062.37 749 €
Lejde: gaiši pelēks 305.062.39 749 €

ÄPPLARYD trīsvietīgs dīvāns ar zvilni.
Kopējais izmērs: P290×Dz93×A82 cm

Kopējā cena (ar pārvalku)

Lejde: pelēks ar melnu 694.180.67 1099 €
Lejde: gaiši pelēkā krāsā 094.180.51 1099 €

Kopējais izmērs: Platums×Dziļums×Augstums. 

ÄPPLARYD četrvietīgs dīvāns ar zvilni.
Kopējais izmērs: P322×Dz93×A82 cm

Kopējā cena (ar pārvalku)

Lejde: pelēks ar melnu 994.295.35 1149 €
Lejde: gaiši pelēkā krāsā 994.295.40 1149 €
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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.

Efektīvāks resursu pielietojums
IKEA cenšas pēc iespējas izmantot atjaunojamus, pārstrādātus 
un atbildīgi iegūtus materiālus. 

Poliesteris
Preču ražošanā izmantojot pārstrādātu poliesteri, PET pudeles 
un citi no poliestera izgatavoti priekšmeti pārtop par dažādiem 
priekšmetiem. No pārstrādāta poliestera izgatavotu preču 
kvalitāte necik neatpaliek no oriģināla, un, protams, no 
pārstrādāta materiāla izgatavoti priekšmeti ir pavisam tīri un 
droši. Izvēloties šādas preces, tu palīdzi izmantot mazāk dabas 
resursu.

Kokvilna
Mūsu precēs tiek izmantota tikai ar ilgtspējīgām metodēm 
iegūta kokvilna. Tas nozīme, ka kokvilna ir pārstrādāta vai 
izgatavota, izmantojot metodes, kas mazāk ietekmē dabu un 
kas palīdz uzlabot zemkopju un viņu ģimeņu dzīves apstākļus. 

Nodilumizturība (cikli)
Gaismizturība
(1–8)

Djuparp: 38 % viskoze, 62 % poliesteris (vismaz 90 % no tā – pārstrādāts). 25 000 5

Lejde: 71 % kokvilna, 8 % viskoze, 21 % poliesteris (100 % pārstrādāts). 30 000 5
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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.

Uzstādīšana

Saliksim mēbeles un uzstādīsim 
nepieciešamo sadzīves tehniku 
tavā virtuvē. 

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.

Uzzini vairāk IKEA.lv.


