
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

Ērta un personiska vieta atpūtai
BACKSÄLEN dīvāns aicina atpūsties pēc aizņemtas dienas. Dziļā 
sēžamā daļa kopā ar augsto muguras daļu un roku balstiem 
nodrošina atslābinošu sēdpozīciju un mīļa apskāviena izjūtu – tā ir ērta 
vietiņa, kur patverties, kad ārā stipri līst, radot vēlēšanos pavadīt pāris 
stundas pie televizora, skatoties kādu seriālu. Dīvāns ir veidots tā, lai 
to varētu pielāgot dažādām telpām, piešķirot personiskāku noskaņu 
ar mīkstiem spilveniem. Viss ir tieši tā, kā piestāv tavam mājoklim.

BACKSÄLEN
Dīvānu kolekcija

Modeļi
Pusotrvietīgs atpūtas krēsls 
Divvietīgs dīvāns
Trīsvietīgs dīvāns
Trīsvietīgs dīvāns ar zvilni

Mantu glabātava zvilnī

Noņemams, mazgājams pārvalks

Dažādi pārvalki

BACKSALEN dīvāniem ir 10 gadu 
garantija. Vairāk var uzzināt garan-
tiju brošūrā.
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Kombinācijas

BACKSÄLEN pusotrvietīgs atpūtas krēsls.
Kopējais izmērs: P115×Dz94×A85 cm

Kopējā cena (ar pārvalku)
Blekinge: balts 093.931.97 259 €
Hallarp: pelēkā krāsā 893.932.02 309 €
Katorp: smilškrāsā 793.932.07 309 €

BACKSÄLEN trīsvietīgs dīvāns.
Kopējais izmērs: P205×Dz94×A85 cm

Kopējā cena (ar pārvalku)
Blekinge: balts 193.931.54 399 €
Hallarp: pelēkā krāsā 493.931.57 449 €
Katorp: smilškrāsā 493.931.62 449 €

BACKSÄLEN divvietīgs dīvāns
Kopējais izmērs: P165×Dz94×A85 cm

Kopējā cena (ar pārvalku)
Blekinge: balts 193.931.68 349 €
Hallarp: pelēkā krāsā 393.931.72 399 €
Katorp: smilškrāsā 293.931.77 399 €
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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 norādes
Nodilumizturība
(cikli)

Gaismizturība
(1–8)

Bleking Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 60 °C.

25 000 5

Hallarp Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C.

15 000 5

Katorp Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C.

25 000 5

Noderīga informācija

Visas daļas

Pārvalki

BACKSÄLEN pusotrvietīga atpūtas krēsla pārvalks.

Blekinge: balts 104.971.32 79 €
Hallarp: pelēkā krāsā 404.972.63 129 €
Katorp: smilškrāsā 104.972.31 129 €

BACKSÄLEN divvietīga dīvāna pārvalks.

Blekinge: balts 804.971.95 99 €
Hallarp: pelēkā krāsā 204.972.59 149 €
Katorp: smilškrāsā 204.972.35 149 €

BACKSÄLEN trīsvietīga dīvāna pārvalks.

Blekinge: balts 004.971.99 99 €
Hallarp: pelēkā krāsā 004.972.55 149 €
Katorp: smilškrāsā 404.972.39 149 €
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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.


