
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.

Ērts dīvāns par patīkamu cenu
KIVIK ir ērti dīvāni cilvēkiem, kas vēlas kvalitatīvas sēdmēbeles par 
saprātīgu cenu. Pat vissīkākās detaļas šajos dīvānos radītas lietotāja 
komforta uzlabošanai. Vari kombinēt dažādas kolekcijas daļas, 
pielāgojot tās savam mājoklim. Ar KIVIK mājās vienmēr būs vieta, kur 
labi atpūsties.

Rēķinies ar maksimālu komfortu
KIVIK sēdmēbeļu spilvenos ir putu materiāla slānis, kas elastīgi 
pielāgojas ķermeņa formām un balsta ķermeni tieši tur, kur 
nepieciešams. Platie roku balsti ar biezu polsterējumu vienlīdz labi 
ļauj atslābināt sprandu un ērti sēdēt. Ja izvēlēsies savam mēbeļu 
komplektam pievienot atpūtas krēslu un kāju soliņu – tu varēsi ērti 
izstiepties un pilnvērtīgi izbaudīt laisku zvilnēšanu. KIVIK parūpēsies 
par maksimālu komfortu!

Izvēlies savu kombināciju!
KIVIK sēdmēbeles ir viegli pieskaņot tavam un mājokļa stilam un 
nepieciešamībām. Kombinējot dīvānus ar ērto, lielo atpūtas krēslu 
vai stūra dīvānu, var iekārtot komfortablu telpu gan atpūtai ģimenes 
lokā, gan lielai draugu ballītei. Izvēlies formu un stilu savā gaumē.

Ceļvedis pircējiem

KIVIK
sēdmēbeles

Modeļi
Divvietīgs dīvāns
Trīsvietīgs dīvāns
Zvilnis
Kāju soliņš ar mantu glabātavu

Dažādi pārvalki

Dabiskās vai mākslīgās ādas 
pārvalks

Noņemams, mazgājams pārvalks

Nenoņemams pārvalks

Mantu glabātava kāju soliņā

KIVIK sēdmēbelēm ir 10 gadu 
garantija. Vairāk uzzināsi garantiju 
brošūrā.
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Kombinācijas

KIVIK trīsvietīgs dīvāns ar zvilni. 
Kopējais izmērs: P280×Dz163×A83 cm

Cena ar pārvalku
Hillared: antracīta krāsā 694.845.66 779 €
Kelinge: pelēki tirkīzzilā krāsā 394.430.54 779 €
Tresund: antracīta 994.828.39 779 €
Tresund: gaišā smilškrāsā 794.828.40 779 €
Tibbleby: smilškrāsā ar pelēku 994.405.90 609 €
Grann/Bomstad: melns 894.431.84 1348 €

KIVIK četrvietīgs dīvāns ar zvilni.
Kopējais izmērs: P318×Dz163×A83 cm

Cena ar pārvalku
Hillared: antracīta krāsā 594.846.04 839 €
Kelinge: pelēki tirkīzzilā krāsā 294.430.59 839 €
Tresund: antracīta 794.943.86 839 €
Tresund: gaišā smilškrāsā 594.943.87 839 €
Tibbleby: smilškrāsā ar pelēku 994.405.85 669 €
Grann/Bomstad: melns 394.431.91 1448 €

KIVIK trīsvietīgs dīvāns.
Kopējais izmērs: P228×Dz95×A83 cm

Cena ar pārvalku
Hillared: antracīta krāsā 594.846.18 479 €
Kelinge: pelēki tirkīzzilā krāsā 394.430.49 479 €
Tresund: antracīta 094.828.29 479 €
Tresund: gaišā smilškrāsā 894.828.30 479 €
Tibbleby: smilškrāsā ar pelēku 494.405.97 379 €
Grann/Bomstad: melns 005.195.25 899 €

KIVIK divvietīgs dīvāns.
Kopējais izmērs: P190×Dz95×A83 cm

Cena ar pārvalku
Hillared: antracīta 394.846.19 419 €
Kelinge: pelēki tirkīzzilā 494.430.44 419 €
Tresund: antracīta 994.828.20 419 €
Tresund: gaišā smilškrāsā 194.828.19 419 €
Tibbleby: smilškrāsā ar pelēku 094.405.99 319 €
Grann/Bomstad: melns 505.195.18 799 €
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Auduma dīvāni
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.

Dabiskās un mākslīgās ādas dīvāni

Noderīga informācija

Mazgāšanas norādījumi
Nodilumizturība
(cikli)

Gaismizturība
(1–8)

Hillared audumam ir strukturēta virsma, kas iegūta, izmantojot neregulārus dzijas pavedienus un 
dažādus materiālus. Izturīga, tomēr maiga sajūta pieskaroties. 55  % kokvilna, 25  % poliesteris, 12  % 
viskoze, 8  % lins. 

Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā 
mašīnā 40 °C

30 000 5

Kelinge ir mīksts, no platām šķiedrām austs audums, kam piemīt viegls spīdums. Biezās šķiedras 
nodrošina izteiktu komforta sajūtu. 100  % poliesteris.

Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā 
mašīnā 40 °C

50 000 5

Tibbleby ir gluds audums ar vieglu spīdumu un neuzkrītošu asakas rakstu. 100  % poliesteris. Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā 
mašīnā 40 °C

50 000 5–6

1 2

Pārbaudīti materiāli
KIVIK ādas dīvāns izgatavots no 1,2 mm biezas GRANN 
fakturētas, mīkstas, taču izturīgas augstas kvalitātes ādas un 
BOMSTAD mākslīgās ādas, kas ļoti līdzinās dabiskajai ādai, par 
zemāku cenu.  
IKEA bieži kombinē abus materiālus, ar ādu apdarinot 
kontaktvirsmas, piemēram, sēdekļa daļu un roku balstus (1), bet 
citu virsmu apdarei izmantojot mākslīgo ādu (2).

Fakturēta āda
Ādas dabisko toņu variācijas ir redzamas, jo tai ir tikai plāna 
aizsargpārklājuma kārtiņa. Laika gaitā āda iegūst skaistu patinu 
un ir viegli kopjama. Lai āda būtu mīksta un izskatītos svaigi, 
tā regulāri jātīra ar putekļusūcēju, izmantojot mīkstas birstes 
uzgali.
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Visas daļas

Kāju soliņš
ar mantu
glabātavu

Zvilnis Divvietīgs dīvāns Trīsvietīgs dīvāns Guļamdīvāns

Platums×Dziļums×Augstums, cm 90×70×43 90×163×83 190×95×83 228×95×83 90x97x86 

Ar pārvalku (Izvilktā veidā 223 cm)

Hillared: antracīta krāsā 189 € 360 € 419 € 479 €

Kelinge: pelēki tirkīzzilā krāsā 189 € 360 € 419 € 479 € 409 €

Tresund: gaišā smilškrāsā 189 € 360 € 419 € 479 € 439 €

Tresund: antracīta 189 € 360 € 419 € 479 € 439 €

Tibbleby: smilškrāsā ar pelēku 149 € 290 € 319 € 379 € 359 €

Papildu pārvalks

Hillared: antracīta krāsā 79 € 120 € 169 € 209 €

Kelinge: pelēki tirkīzzilā krāsā 79 € 120 € 169 € 209 € 109 €

Tresund: gaišā smilškrāsā 79 € 120 € 169 € 209 € 139 €

Tresund: antracīta 79 € 120 € 169 € 209 € 139 €

Tibbleby: smilškrāsā ar pelēku 39 € 50 € 69 € 109 € 59 €

Nenoņemams ādas un mākslīgās ādas pārvalks

Grann/Bomstad: melns 299 € 549 € 799 € 899 €
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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.


