
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.

Dīvāns ikvienam
Maz ticams, ka pilnīgi visiem patiktu viens un tas pats dīvāns. Tāpēc 
SÖDERHAMN dīvāniem ir izturīgi un ērti moduļi, ko var dažādi 
kombinēt. Gribi lielu dīvānu vai mazu? Mājīgu stūra dīvānu, kurā 
atlaisties? Bet varbūt tomēr vienkāršu dīvānu? SÖDERHAMN dīvāns ir 
tieši tas, kas vajadzīgs, – to var kombinēt visdažādākajos veidos. 

Jauns komforta līmenis
Mēs vēlējāmies izgatavot ērtu eleganta dizaina dīvānu, efektīvi 
izmantojot materiālus. Tāpēc izdomājām neierastu risinājumu un 
dīvāna apakšā piestiprinājām elastīgu jostu. Kopā ar sēdvietas 
spilvenu tā veic atsperu funkciju. Dziļš dīvāns ar atzveltnes spilveniem, 
ko var pārvietot tā, lai dīvānā būtu pavisam ērti sēdēt.

Ceļvedis pircējiem

SÖDERHAMN 
sēdmēbeles

Modeļi
Roku balsts 
Zvilnis
Stūra modulis
Kāju soliņš
Vienvietīgs modulis
Trīsvietīgs modulis

Maināms, mazgājams pārvalks

Dažādi pārvalki

Pielāgojams pēc vajadzības

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

SÖDERHAMN trīsvietīgs dīvāns. 
Kopējais izmērs: P198×Dz99×A83 cm

Cena ar pārvalku
Fridtuna: tumši pelēks 394.496.21 570 €
Fridtuna: gaišā smilškrāsā 894.496.90 570 €
Gransel: smilškrāsā 594.421.57 619 €
Lejde: pelēks ar melnu 292.917.15 549 €
Tonerud: pelēks 094.521.01 599 €
Viarp: smilškrāsā ar brūnu 693.056.97 609 €

SÖDERHAMN atpūtas krēsls.
Kopējais izmērs: P105×Dz99×A83 cm

Cena ar pārvalku
Fridtuna: tumši pelēks 694.495.73 390 €
Fridtuna: gaišā smilškrāsā 894.496.47 390 €
Gransel: smilškrāsā 394.420.97 390 €
Lejde: pelēks ar melnu 093.305.29 370 €
Tonerud: pelēks 294.520.58 360 €
Viarp: smilškrāsā ar brūnu 293.297.56 430 €

SÖDERHAMN divvietīgs dīvāns ar zvilni.
Kopējais izmērs: P186×Dz99/151×A83 cm

Cena ar pārvalku
Fridtuna: tumši pelēks 394.496.16 600 €
Fridtuna: gaišā smilškrāsā 094.496.89 600€
Gransel natural 194.421.40 600 €
Lejde: pelēks ar melnu 092.917.16 580 €
Tonerud: pelēks 294.521.00 530 €
Viarp: smilškrāsā ar brūnu 293.057.60 690 €

SÖDERHAMN trīsvietīgs dīvāns ar vaļēju galu.
Kopējais izmērs: P192×Dz99×A83 cm

Cena ar pārvalku
Fridtuna: tumši pelēks 294.496.26 600 €
Fridtuna: gaišā smilškrāsā 794.496.95 600 €
Lejde: pelēks ar melnu 492.918.56 580 €
Tonerud: pelēks 194.521.10 550 €
Viarp: smilškrāsā ar brūnu 993.056.91 680 €

SÖDERHAMN dīvānu kolekcija sastāv no moduļiem, kurus var 
lietot atsevišķi vai kombinēt, veidojot dažādas formas dažādos 
izmēros. Tas ļauj izveidot tieši savām vajadzībām, savam 
mājoklim un dzīvesveidam piemērotu dīvānu.

Padoms! Izmanto mūsu tiešsaistes bezmaksas plānotāju un 
izpēti visas iespējas. 
Plānotājs ir pieejams IKEA veikalā un vietnē www.IKEA.lv.

SÖDERHAMN četrvietīgs dīvāns ar zvilni un vaļēju galu.
Kopējais izmērs: P285×Dz99/151×A83 cm

Cena ar pārvalku
Fridtuna: tumši pelēks 294.496.31 850 €
Fridtuna: gaišā smilškrāsā 594.497.00 850 €
Gransel natural 094.421.50 899 €
Lejde: pelēks ar melnu 892.917.17 819 €
Tonerud/grey 994.521.11 839 €
Viarp: smilškrāsā ar brūnu 293.058.16 939 €

SÖDERHAMN trīsvietīgs stūra dīvāns
Kopējais izmērs: P192/192×Dz99×A83 cm

Cena ar pārvalku
Fridtuna: tumši pelēks 594.495.83 850 €
Fridtuna: gaišā smilškrāsā 794.496.57 850 €
Lejde: pelēks ar melnu 992.918.54 830 €
Tonerud: pelēks 194.520.68 770 €
Viarp: smilškrāsā ar brūnu 293.058.83 970 €
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Kombinācijas

SÖDERHAMN četrvietīgs stūra dīvāns ar vaļēju galu.
Kopējais izmērs: P291/192×Dz99×A83 cm

Cena ar pārvalku
Fridtuna: tumši pelēks 494.495.88 1100 €
Fridtuna: gaišā smilškrāsā 794.496.62 1100 €
Lejde: pelēks ar melnu 392.917.10 1069 €
Tonerud: pelēks 194.520.73 1079 €
Viarp: smilškrāsā ar brūnu 893.058.42 1219 €

SÖDERHAMN četrvietīgs dīvāns ar zvilni. 
Kopējais izmērs: P291×Dz99/151×A83 cm

Cena ar pārvalku
Fridtuna: tumši pelēks 494.496.11 1020 €
Fridtuna: gaišā smilškrāsā 394.497.01 1020 €
Lejde: pelēks ar melnu 692.918.55 970 €
Tonerud: pelēks 794.521.12 930 €
Viarp: smilškrāsā ar brūnu 993.058.27 1150 €

SÖDERHAMN sešvietīgs stūra dīvāns.
Kopējais izmērs: P291×Dz291/99×A83 cm

Cena ar pārvalku
Fridtuna: tumši pelēks 494.495.93 1350 €
Fridtuna: gaišā smilškrāsā 694.496.67 1350 €
Lejde: pelēks ar melnu 192.917.11 1308 €
Tonerud: pelēks 094.520.78 1388 €
Viarp: smilškrāsā ar brūnu 393.058.92 1468 €



Visas daļas
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Roku balsts Kāju soliņš
vienvietīgs 
modulis* Stūra modulis* Zvilnis*

Trīsvietīgs 
modulis** 

Platums×Dziļums×Augstums, cm 82×53×6 93×93×39 93×99×83*** 99×99×83*** 93×151×83*** 186×99×83***

Ar pārvalku

Fridtuna: tumši pelēks 70 € 200 € 250 € 350 € 350 € 430 €

Fridtuna: gaišā smilškrāsā 70 € 200 € 250 € 350 € 350 € 479 €

Gransel natural 70 € - 250 € - 350 € 479 €

Lejde: pelēks ar melnu 60 € 200 € 250 € 330 € 330 € 429 €

Tonerud: pelēks 70 € 200 € 220 € 330 € 310 € 459 €

Viarp: smilškrāsā ar brūnu 70 € 200 € 290 € 390 € 400 € 469 €

Papildu pārvalks

Fridtuna: tumši pelēks 30 € 50 € 70 € 100 € 130 € 140 €

Fridtuna: gaišā smilškrāsā 30 € 50 € 70 € 100 € 130 € 140 €

Gransel natural 30 € - 70 € - 130 € 189 €

Lejde: pelēks ar melnu 20 € 50 € 70€ 80 € 110 € 139 €

Tonerud: pelēks 30 € 50 € 40 € 80 € 90 € 169 €

Viarp: smilškrāsā ar brūnu 30 € 50 € 110 € 140 € 180 € 179 €
 
    * Komplektā ietilpst 1 muguras balsts.
  ** Komplektā ietilpst 2 muguras balsti. 
*** Augstums, ieskaitot atzveltnes spilvenu.

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 norādījumi
Nodilumizturība
(cikli)

Gaismizturība
(1–8)

Fridtuna ir izturīgs audums ar izteiksmīgu tekstūru, un tas ir austs dažādos toņos, 
veidojot elegantu rakstu. 78  % kokvilna, 22 % poliesteris. 

Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C

25 000 5

Gransel ir brīvs pārvalks līdz pat grīdai. Ar to SÖDERHAMN mēbeles iegūst atšķirīgu 
izskatu. 43 % kokvilna, 27 % viskoze, 12 % lins, 18 % poliesteris. 

Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C

30 000 4

Lejde ir dažādos toņos krāsots audums ar interesantu vizuālo efektu. Stingri austs, 
izturīgs, kvalitatīvs audums ar izteiksmīgu tekstūru. 71 % kokvilna, 21 % poliesteris, 8 % 
viskoze.

Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C

30 000 5

Tonerud audums vizuāli līdzinās filcam, un tam ir mīksta, gluda virsma ar divtoņu 
melanžas efektu. 100 % poliesteris. 

Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 30 °C

50 000 5

Viarp audumam ir izteiksmīga tekstūra un melanžas efekts, kas padara to noturīgāku 
pret traipiem. 76 % kokvilna un 24 % poliesteris.

Drīkst mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 40 °C

30 000 5



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.


