
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.

Tavā rīcībā jebkurā diennakts laikā
Izturīgs un gaumīgs dīvāns dienā, ērta un plata gulta naktī. FRIHETEN kole-
kcijas dīvāni noder jebkurā diennakts laikā. Izvelkot vai saliekot, tos viegli 
pārveidot no dīvāna par gultu un otrādi. Gultasveļu un citus gultas piederu-
mus ērti glabāt praktiskajā mantu glabātuvē zem dīvāna sēžamās daļas. 
Viegli un ērti!

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

MODEĻI
Trīsvietīgs dīvāns un stūra dīvāns

Oriģinālais pārvalks

Dažādi pārvalki

Pieejams noliktavā

FRIHETEN
Dīvāni
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IZVILKŠANA UN SALIKŠANA

FRIHETEN dīvānu viegli pārveido par ērtu gultu. Vispirms noņem 
polsterētos muguras balstus. Pēc tam paceļ un pavelk sēžamo 
daļu un apakšējo rāmi uz priekšu.       

Zem sēžamās daļas atveras mantu glabātuve. Dīvāna atzveltnes 
daļu noloka uz leju un pārklājot ar to mantu glabātuvi. Gulta 
gatava!

FRIHETEN stūra dīvānu viegli pārvērst platā un ērtā gultā – 
apakšējo rāmi pavelk uz priekšu un izvelk matrača daļu. 

Sēžamajā daļā iebūvēta mantu glabātuve gultasveļai vai dīvāna 
spilveniem.
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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
TAr 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 pavedi-
eniem izgatavotie ir izturīgāki par audumiem ar apdruku. Netīrs 
pārvalks nolietojas ātrāk par tīru. Auduma kalpošanas laiku 
ietekmē arī lietošana.

VISAS DAĻAS

Trīsvietīgs dīvāns Stūra dīvāns Atpūtas krēsls Spilvens

Platums×dziļums×augstums (cm) 230×91×79 230x151x66 73x74x70 cm 46x67 cm

Gultas izmērs (cm) 140×200 140x204

Komplekts ar matraci un pārvalku
BOMSTAD melns 589 € 579 €
SKIFTEBO tumši pelēks 479 € 459 € 109 €
SKIFTEBO zilā krāsā 479 € 459 €
HYLLIE smilšu krāsā 479 € 509 € 40 €
HYLLIE tumši pelēks 479 € 509 € 40 €

BOMSTAD: mākslīgā āda. Kokvilnas un poliestera pārvalks ar poliuretāna pārklājumu.

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.

Nodilumizturība (cikli)

Gaism‑
izturība
(0‑6)

SKIFTEBO: zilā krāsā. Oriģinālais pārvalks: 100 % poliesters 35 000 5

SKIFTEBO: tumši pelēks. Oriģinālais pārvalks: 100 % poliesters 35 000 5

03.10.2022.

FRIHETEN
Spilvens

PĀRVALKS
Hyllie tumši pelēkā krāsā:  €30

67 cm
46 cm
1000 g
1110 g
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Salīdzināt ar skaitu, kas norādīts 
uz iepakojuma

Garums
Platums
Pildījuma svars
Kopējais svars



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.

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.


