
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.

No dīvāna par gultu ar vienu klikšķi 
Pateicoties vienkāršajam klikšķa mehānismam, NYHAMN dīvānu var 
pārveidot par gultu (un atpakaļ par dīvānu) vienā mirklī. Pārvalks nav 
jānoņem – tikai pacel dīvāna sēžamo pusi līdz atskan klikšķis un tad 
nolaid to. Zem dīvāna ir vieta mantu glabātuvei, kur salikt gultasveļu, 
spilvenus un segas. Šis dīvāns ir ideāli piemērots nelielām telpām, 
piemēram, studentu dzīvokļiem un vasarnīcām, kā arī tiem, kam šad tad 
jāizgulda viesi.

Izvēlies komfortu un stilu
NYHAMN dīvāns pieejams ar kabatu atsperu vai putu materiāla matraci 
– tie abi lieliski balsta un atslābina ķermeni. Lai kuru tu izvēlētos, tev 
būs ērti tajā gan sēdēt dienā, gan gulēt naktī. Pieejami dažādi pārvalki. 
Vari nopirkt vairākus pārvalkus un tos ik pa laikam mainīt. Pārvalkus var 
noņemt un mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā.

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

MODEĻI
Dīvāns
Mantu glabātuve

Noņemams pārvalks

Dažādi pārvalki

Mazgājams pārvalks

Drīkst tīrīt ķīmiskajā tīrītavā

Kabatu atsperes

Prece ir noliktavā 

NYHAMN
Dīvāni
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Pārvalks nav jānoņem. Tikai pacel matrača sēžamo daļu un liec 
to uz priekšu līdz atskan klikšķis, pēc tam nolaid to atpakaļ, un 

gulta gatava! Tieši tik viegli ir pārveidot NYHAMN no dīvāna par 
140x200 cm lielu gultu. Lai to pārveidot atkal par dīvānu, veic 

KĀ PĀRVEIDOT?

ĒRTI MATRAČI

NYHAMN putu materiāla matracis
Stingrs, taču elastīgs un ērts poliuretāna 
putu matracis. Tas ir 10 cm biezs un ar 
noņemamu pārvalku, ko var mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā.

NYHAMN kabatu atsperu matracis
Atsperes atsevišķos nodalījumos līdzsvaroti 
balsta ķermeni un mazina spriedzi uz 
pleciem un gurniem, lai atslābinātu gulētāja 
saspringušos muskuļus, ļaujot kārtīgi 
izgulēties. Matracis ir 11 cm biezs un ar 
noņemamu pārvalku, ko var mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā.

CLICK!



VISAS DAĻAS

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.

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.

Mazgāšanas instrukcijas
Nodilumizturība
(cikli)

Gaismizturība
(0–6)

KNISA
Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā 
mašīnā 40 °C

40 000 5–6

SKIFTEBO
Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā 
mašīnā 40 °C

35 000 5

Platums x dziļums x augstums, cm

Gultas izmērs, cm

Dīvāns
198×97×90 cm
ar kabatu atsperu
matraci
140×200 cm

Dīvāns
198×97×90 cm
ar putu materiāla 
matraci
140×200 cm

Papildu dīvāna
pārvalks

Komplektā ar matraci un pārvalku*

NYHAMN-SKARTOFTA melnā/gaiši pelēkā kr. 319 € 289 € 59 €

NYHAMN-SKIFTEBO antricīta 319 € 289 € 59 €

NYHAMN-NAGGEN tumši pelēkā krāsā 349 € 319 € 89 €

NYHAMN-SKARTOFTA sarkanbrūnā krāsā 319 € 289 € 59 €

NYHAMN-NAGGEN smilškrāsā 349 € 319 € 89 €

Tikai matracis

NYHAMN putu materiāla matracis 503.401.63 110 €

NYHAMN kabatu atsperu matracis 803.414.96 140 €

SAMLA mantu glabātuve. Papildini savu
NYHAMN dīvānu ar SAMLA mantu glabātuvi ar vāku. Zem 
dīvāna var novietot 2 šādas mantu glabātuves.

79×57 cm 304.550.89 6 €
78×56×18 cm 001.301.29 10,99 €
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NYHAMN trīsvietīga dīvāna rāmis, P198xDz97xA90xG198 
cm

Melns 804.554.64 120 €

09.03.2023.



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.


