
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 
preces pārdod nesaliktā veidā.

Ērtas sēdmēbeles ar elegantu dizainu
ESSEBODA kolekcijā ir dīvāni, kāju soliņi un soli ar mantu glabātavām, 
kas priecē ar elegantu dizainu un niansētām detaļām – izliektām 
kājām, ar audumu apvilktām pogām un kvalitatīvi nošūtām vīlēm. 
Dīvānam piemīt viss, ko vien var vēlēties –  noapaļoti roku balsti, dziļa 
sēdvieta ar kabatu atsperēm un augsta un ērta atzveltne.  Kāju soliņu 
var izmantot kā papildu sēdvietu vai reizēm pat kafijas galdiņa vietā. 
Piestumjot kāju soliņu pie dīvāna, iegūsi ērtu zvilni. Skaistais sols ar 
mantu glabātavu iederēsies burtiski jebkur!

Divvietīgs dīvāns 
Trīsvietīgs dīvāns 
Kāju soliņš
Sols ar mantu glabātavu

Pārvalks nav maināms

Pieskaņo pārvalka audumu

Pieskaņo kājas

Kabatu atsperes

Mantu glabātava solā 

ESSEBODA kolekcijas 
mēbelēm ir 10 gadu 
garantija.

Ceļvedis pircējiem

ESSEBODA
Sēdmēbeles

Dizainers Frānsiss Kajuets (Francis Cayouette)

Pieejamie modeļi
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Preces un cenas
Kopējais izmērs: platums×dziļums×augstums.

Bērzkoka kājas Brūnas kājas

Divvietīgs dīvāns 
P192×Dz96×A94 cm

Knäbäck antracīta krāsā 394.434.88 549 € 494.434.78 549 €
Knäbäck gaišā smilškrāsā 394.434.93 549 € 494.434.83 549 €
Tallmyra zilā krāsā 594.434.68 599 € 694.434.58 599 €
Tallmyra pelēkā krāsā 594.434.73 599 € 694.434.63 599 €

Trīsvietīgs dīvāns 
P222×Dz96×A94 cm

Knäbäck antracīta krāsā 494.435.29 599 € 594.435.19 599 €
Knäbäck gaišā smilškrāsā 494.435.34 599 € 594.435.24 599 €
Tallmyra zilā krāsā 694.435.09 649 € 094.434.99 649 €
Tallmyra pelēkā krāsā 694.435.14 649 € 794.435.04 649 €

Kāju soliņš
P77×Dz77×A47 cm

Knäbäck antracīta krāsā 994.434.47 239 € 094.434.37 239 €
Knäbäck gaišā smilškrāsā 994.434.52 239 € 094.434.42 239 €
Tallmyra zilā krāsā 194.434.27 239 € 294.434.17 239 €
Tallmyra pelēkā krāsā 194.434.32 239 € 294.434.22 239 €

Sols ar mantu glabātavu
P145×Dz50×A46 cm

Knäbäck antracīta krāsā 594.433.88 209 € 394.434.07 209 €
Knäbäck gaišā smilškrāsā 094.433.81 209 € 394.434.12 209 €
Tallmyra zilā krāsā 794.433.92 209 € 694.433.97 209 €
Tallmyra pelēkā krāsā 294.433.80 209 € 494.434.02 209 €

Kājas 
A12 cm

Kājas, 4 gab. 205.255.49 20 € 605.255.47 20 €
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Noderīga informācija

Savus audumus testējam
IKEA testē dīvānu un atpūtas krēslu pārvalkus, lai saviem 
klientiem varētu piedāvāt patiesi izturīgus risinājumus. Auduma 
nodilumizturību pārbauda ar īpašu ierīci, berzējot audumus citu 
pret citu zem spiediena. Audums, kas spēj izturēt 15 000 
testēšanas ciklu, ir piemērots mēbelēm, ko paredzēts lietot 
diendienā mājas apstākļos. Ja audums spēj izturēt 30 000 
testēšanas ciklu, tas ir īpaši nodilumizturīgs. Saulesgaisma 
ietekmē visus audumus, tāpēc testējam tos arī pret izbalošanu.

Faktori, kas ietekmē kalpošanas ilgumu
Testēšana ir viens no veidiem, kā noskaidrot auduma pārvalku 
izturību, taču ilgmūžīgumu nosaka arī citi aspekti. Auduma 
kalpošanas ilgums ir atkarīgs arī no materiāla, struktūras un 
lietošanas paradumiem. Pret nodilumu visizturīgākie ir biezi, 
gludi un blīvi austi audumi. Audumi ar dabisko un sintētisko 
šķiedru sajaukumu ir izturīgāki par audumiem no dabiskām 
šķiedrām. Audums no krāsotiem diegiem ir izturīgāks nekā 
audums ar apdruku. Turklāt netīrs pārvalks nolietojas ātrāk 
nekā tīrs. Protams, liela nozīme ir arī dīvāna un citu sēdmēbeļu 
lietošanas paradumiem.

Atbildīgs resursu izmantojums
IKEA ražošanā cenšas pēc iespējas vairāk izmantot 
atjaunojamus, pārstrādātus un atbildīgi iegūtus izejmateriālus.

Poliesters
Izgatavojot preces no pārstrādāta poliestera, PET pudeles un 
citas lietas iegūst jaunu dzīvi. Iegūtajam materiālam ir tāda pati 
kvalitāte un funkcionalitāte, un tas ir tik pat drošs un 
augstvērtīgs kā no jaunām izejvielām iegūts. Atšķirība ir 
attieksmē pret dabu.

Kokvilna
IKEA izmanto tikai ilgtspējīgi iegūtu kokvilnu – tā ir vai nu 
pārstrādāta vai audzēta, izmantojot dabai saudzīgas metodes 
un nodrošinot pienācīgus dzīves apstākļus lauksaimniekiem un 
viņu ģimenēm.

Nodilumizturība
(ciklu skaits)

Gaismizturības
līmenis (1–8)

Knäbäck: mīksts kokvilnas un poliestera audums ar izteiktu un patīkamu struktūru. 55 000 5–6

Tallmyra: īpaši izturīgs šenila pārvalks no kokvilnas un poliestera. Mīksts un ar vieglu spīdumu. 20 000 5

05.01.2023.




