
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.

Laipni lūgti dīvānā
Kombinē GRÖNLID moduļus un izveido ideāla izmēra un formas
dīvānu tieši savam mājoklim. Jebkurā brīdī var pievienot vēl citus 
moduļus vai kādu moduli nomainīt moduļus, piemēram, ja mīļākais 
dīvāna stūrītis ar gadiem ir mazliet izsēdēts. Izvēlies GRÖNLID, ja vēlies 
ideālu dīvānu mājīgiem vakariem, laiskām brīvdienām un patīkamām 
sarunām ar ģimeni un draugiem.

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

GRÖNLID
sēdmēbeles 

DIZAINS
Frānsiss Kajuets
(Francis Cayouette)

MODUĻI
Atpūtas krēsls 
Roku balsts 
Zvilnis
Kāju soliņš
Kāju soliņš/mantu glabātuve 
Vienvietīgs modulis
Divvietīgs modulis
Trīsvietīgs modulis
Divvietīgs modulis ar guļvietu

Guļvieta

Zvilnis un kāju soliņš ar mantu 
glabātuvi

Dažādas kombinācijas

Maināmi, mazgājami
pārvalki

Dažādi pārvalki

Mākslīgās ādas pārvalks 

GRONLID dīvāniem ir 10 gadu 
garantija. Uzzini vairāk garantiju 
brošūrā.
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KOMBINĀCIJAS

Šeit atradīsi dažas kombinācijas iedvesmai, bet atceries – 
GRÖNLID dīvāna dizains ir tavās rokās. Izvēlies, cik vietu tajā 
būs, kāda būs tā forma, kādas funkcijas tam būs un, protams, 

kāds tam būs pārvalks. Iesakām izmantot mūsu praktisko 
plānotāju, kurā varēsi izpētīt visas iespējas un kombinācijas. 
Plānotāju atradīsi IKEA.lv un IKEA veikalā.

GRÖNLID zvilnis  
Komplektā iekļauti 2 atzveltnes spilveni.
Izmērs: P117×Dz164×A104 cm. 

Cena ar pārvalku 

INSEROS baltā krāsā 294.069.57 410 €
LJUNGEN gaiši sarkanā krāsā 894.089.15 450 €

LJUNGEN gaiši zaļā krāsā 094.087.78 450 €

LJUNGEN pelēkā krāsā 594.090.25 450 €
SPORDA smilškrāsā 594.083.56 500 €
SPORDA tumši pelēkā krāsā 194.085.32 500 €

GRÖNLID divvietīgs dīvāns  
Komplektā iekļauti 3 atzveltnes spilveni.
Izmērs: P177×Dz104×A98 cm. 

Cena ar pārvalku 

INSEROS baltā krāsā 994.071.52 409 €
LJUNGEN gaiši sarkanā krāsā 594.089.69 459 €
LJUNGEN gaiši zaļā krāsā 294.087.63 459 €
LJUNGEN pelēkā krāsā 294.090.60 459 €
SPORDA smilškrāsā 294.083.67 509 €
SPORDA tumši pelēkā krāsā 694.085.58 509 €

GRÖNLID divvietīgs dīvāns ar guļvietu  
Komplektā iekļauti 4 atzveltnes spilveni.
Izmērs: P196×Dz98×A104 cm 

Cena ar pārvalku 

INSEROS baltā krāsā 694.188.97 779 €
LJUNGEN gaiši sarkanā krāsā 594.189.06 829 €
LJUNGEN gaiši zaļā krāsā 494.189.02 829 €
LJUNGEN pelēkā krāsā 794.189.10 829 €
SPORDA smilškrāsā 794.189.48 879 €
SPORDA tumši pelēkā krāsā 694.189.44 879 €
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KOMBINĀCIJAS

GRÖNLID trīsvietīgs dīvāns ar zvilni  
Komplektā iekļauti 5 atzveltnes spilveni.
Izmērs: P258×Dz98/164×A104 cm. 

Cena ar pārvalku 

INSEROS baltā krāsā 194.071.46 709 €
LJUNGEN gaiši sarkanā krāsā 294.089.75 779 €
LJUNGEN gaiši zaļā krāsā 294.088.43 779 €
LJUNGEN pelēkā krāsā 994.090.66 779 €
SPORDA smilškrāsā 094.083.73 859 €
SPORDA tumši pelēkā krāsā 494.085.64 859 €

GRÖNLID trīsvietīgs dīvāns ar zvilni 
Komplektā iekļauti 6 atzveltnes spilveni. 
Izmērs: P277×Dz98/164×A104 cm 

Cena ar pārvalku 

INSEROS baltā krāsā 594.189.87 1079 €
LJUNGEN gaiši sarkanā krāsā 394.773.03 1149 €
LJUNGEN gaiši zaļā krāsā 394.772.99 1149 €
LJUNGEN pelēkā krāsā 794.189.91 1149 €
SPORDA smilškrāsā 294.189.98 1229 €
SPORDA tumši pelēkā krāsā 194.189.94 1229 €

GRÖNLID trīsvietīgs dīvāns  
Komplektā iekļauti 5 atzveltnes spilveni.
Izmērs: P247×Dz98×A104 cm. 

Cena ar pārvalku

INSEROS baltā krāsā 594.071.49 499 €
LJUNGEN gaiši sarkanā krāsā 994.089.72 549 €
LJUNGEN gaiši zaļā krāsā 594.087.66 549 €
LJUNGEN pelēkā krāsā 694.090.63 549 €
SPORDA smilškrāsā 694.083.70 599 €
SPORDA tumši pelēkā krāsā 094.085.61 599 €

GRÖNLID trīsvietīgs dīvāns ar guļvietu  
Komplektā iekļauti 6 atzveltnes spilveni.
Izmērs: P267×Dz98×A104 cm 

Cena ar pārvalku 

INSEROS baltā krāsā 694.189.58 938 €
LJUNGEN gaiši sarkanā krāsā 794.189.67 1008€
LJUNGEN gaiši zaļā krāsā 694.189.63 1008 €
LJUNGEN pelēkā krāsā 994.189.71 1008 €
SPORDA smilškrāsā 294.189.79 1078 €
SPORDA tumši pelēkā krāsā 094.189.75 1078 €
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KOMBINĀCIJAS

GRÖNLID četrvietīgs dīvāns ar zviļņiem 
Komplektā iekļauti 7 atzveltnes spilveni. 
Izmērs: P339×Dz98/164×A104 cm. 

Cena ar pārvalku 

INSEROS baltā krāsā 494.071.40 1009 €
LJUNGEN gaiši sarkanā krāsā 094.089.81 1099 €
LJUNGEN gaiši zaļā krāsā 194.088.48 1099 €
LJUNGEN pelēkā krāsā 794.090.72 1099 €
SPORDA smilškrāsā 794.083.79 1209 €
SPORDA tumši pelēkā krāsā 194.085.70 1209 €

KĀ PĀRVEIDOT DĪVĀNU PAR GULTU?

GRÖNLID dīvānu ar guļvietu var viegli pārveidot par plašu, ērtu 
gultu. Vispirms noņem atzveltnes un sēdvietas spilvenus.

Noloki audumu sēdvietas priekšpusē, pacel apakšrāmi un pavelc 
to uz savu pusi. Beigās noloki gultas balstu.



VISI MODUĻI

GRÖNLID vienvietīgs moduļa rāmis,

P71×Dz98×A104* cm 120 €

Noņemams auduma pārvalks

INSEROS baltā krāsā 39 €
LJUNGEN gaiši sarkanā 
krāsā 

59 €

LJUNGEN gaiši zaļā krāsā 59 €
LJUNGEN pelēkā krāsā 59 €
SPORDA smilškrāsā 79 €
SPODRA tumši pelēka 79 €

GRÖNLID divvietīgs moduļa rāmis,

P141×Dz98×A104* cm 220 €

Noņemams auduma pārvalks

INSEROS baltā krāsā 79 €
LJUNGEN gaiši sarkanā 
krāsā 109 €
LJUNGEN gaiši zaļā krāsā 109 €
LJUNGEN pelēkā krāsā 109 €
SPORDA smilškrāsā 139 €
SPODRA tumši pelēka 139 €

GRÖNLID trīsvietīgs modulis, 

P211×Dz98×A104* cm 310 €

Noņemams auduma pārvalks

INSEROS baltā krāsā 79 €
LJUNGEN gaiši sarkanā 
krāsā 109 €
LJUNGEN gaiši zaļā krāsā 109 €
LJUNGEN pelēkā krāsā 109 €
SPORDA smilškrāsā 139 €
SPODRA tumši pelēka 139 €

GRÖNLID divvietīgs modulis ar guļvietu, 
P160×Dz98×A104* cm 231 €

(For NA: W68⅛×D38⅝×H41”, W160×D98×H104 cm.)

SMEDSBYN mehānisms 240 €

Noņemams auduma pārvalks

INSEROS baltā krāsā 69 €
LJUNGEN gaišā sarkanā 
krāsā 99 €
LJUNGEN gaiši zaļā krāsā 99 €
LJUNGEN pelēkā krāsā 99 €
SPORDA smilškrāsā 129 €
SPODRA tumši pelēka 129 €

GRÖNLID zvilnis,

P81×Dz164×A104* cm 240 €

Noņemams auduma pārvalks

INSEROS baltā krāsā 60 €
LJUNGEN gaiši sarkanā 
krāsā 80 €

LJUNGEN gaiši zaļā krāsā 80 €
LJUNGEN pelēkā krāsā 80 €
SPORDA smilškrāsā 110 €
SPODRA tumši pelēka 110 €

GRÖNLID roku balsts ar rāmi

P18×Dz93×A68 cm 40 €

Noņemams auduma pārvalks

INSEROS baltā krāsā 15 €
LJUNGEN gaiši sarkanā 
krāsā 25 €

LJUNGEN gaiši zaļā krāsā 25 €
LJUNGEN pelēkā krāsā 25 €
SPORDA smilškrāsā 35 €
SPODRA tumši pelēka 35 €

GRÖNLID kāju soliņš/mantu glabātuve, 

P73×G98×A49 cm 127 €

Noņemams auduma pārvalks

INSEROS baltā krāsā 33 €
LJUNGEN gaiši sarkanā 
krāsā 43 €

LJUNGEN gaiši zaļā krāsā 43 €
LJUNGEN pelēkā krāsā 43 €
SPORDA smilškrāsā 53 €
SPODRA tumši pelēka 53 €

Cena ar pārvalku.

* Augstums ar atzveltnes 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
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
Nodilum-
izturība (cikli)

Gaism-
izturība (1–8)

INSEROS: blīvi austs 100 % kokvilnas pārvalks ar gludu virsmu. Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C. 35,000 5

LJUNGEN: izturīgs 100 % poliestera pārvalks ar mīkstu, samtainu, nedaudz spīdīgu virsmu. Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C. 45,000 5

SPORDA: pārvalks ar divu toņu melanža efektu. 57 % kokvilna, 24 % poliesters, 19 % lins. Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C. 25,000 5

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Mākslīgā āda. Mākslīgā āda ir auduma materiāls, kas 
apstrādāts tā, lai izskatītos pēc ādas. Tas ir izturīgs un viegli 
kopjams – gružus var savākt ar putekļsūcēju un traipus notīrīt 
ar mitru drānu. Mēs esam 

pārbaudījuši mūsu mākslīgās ādas pārvalku izturību pret 
plīšanu, kā arī elastību un krāsas noturību, lai tu varētu būt 
drošs – tavs jaunais dīvāns un atpūtas krēsls tev kalpos ilgus 
gadus.

Kopšanas instrukcija
Nodilum-
izturība (cikli)

Gaism-
izturība (1–8)

KIMSTAD: 75% poliestera, 25% kokvilnas mākslīgās ādas pārvalks ar 100% poliuretāna pārklājumu. Materiāls 
ir mīksts, taču izturīgs, un ļoti atgādina īstu ādu. 

Savāc gružus ar putekļsūcēju, 
izmantojot uzgali ar birsti un 
notīri traipus ar mitru drānu. 

50,000 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.

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.


