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Диван за релакс – за цялото семейство
NORSBORG е перфектният семеен диван. Той е едновременно удобен
и практичен и се предлага в различни форми, стилове и размери.
Мекият, уютен комфорт ви приканва да се отпуснете, а по-високите
подлакътници ви изкушават да се сгушите в ъгъла. Освен това,
калъфите са устойчиви на износване и лесни за сваляне и пране – така
че ще можете да му се радвате дълго време.
Изберете любимия си диван
Голям или малък, цветен или неутрален – серията NORSBORG включва
много форми, стилове и размери, така че винаги ще можете да
изберете най-подходящия диван за вас и за семейството ви. Калъфите
са устойчиви на износване и лесни за сваляне и пране, а краката са
от масивна дървесина, освен това са по-високи, така че лесно ще
можете да чистите под дивана. Подлакътниците пък имат практични
странични джобове за дистанционни и други дребни вещи, които
искате да ви бъдат подръка.

Възможни са разлики в предлагания асортимент, цени и наличности в различните
търговски обекти – магазини ИКЕА, Центрове за поръчки ИКЕА и онлайн магазин ИКЕА.
За допълнителна и най-актуална информация се обърнете към сътрудник или проверете на ikea.bg.
ИКЕА България не носи отговорност за допуснати печатни грешки.
ИКЕА България си запазва правото да прави промени в съдържанието и цените.

Комбинации

Обща цена, вкл. калъф и крака:
EDUM бежово

с крака от бреза

192.398.17

738лв.

с метални крака

592.400.98

738лв.

с крака от бреза

192.398.22

738лв.

с метални крака

392.401.03

738лв.

с крака от бреза

391.248.44

828лв.

с метални крака

292.422.25

828лв.

с крака от бреза

191.248.64

828лв.

с метални крака

392.421.40

828лв.

EDUM бежово

992.396.20

188лв.

EDUM зелено

892.396.25

188лв.

FINNSTA тъмносиво

691.032.65

278лв.

FINNSTA бяло

491.032.85

278лв.

с крака от бреза

492.401.93

878лв.

с метални крака

992.402.04

878лв.

с крака от бреза

392.401.98

878лв.

с метални крака

092.402.08

878лв.

с крака от бреза

591.249.23

928лв.

с метални крака

192.422.40

928лв.

с крака от бреза

391.249.43

928лв.

с метални крака

192.421.55

928лв.

EDUM бежово

892.396.30

228лв.

EDUM зелено

792.396.35

228лв.

FINNSTA тъмносиво

291.035.59

278лв.

FINNSTA бяло

091.035.79

278лв.

с крака от бреза

792.397.96

688лв.

с метални крака

792.400.78

688лв.

с крака от бреза

392.398.02

688лв.

с метални крака

992.400.82

688лв.

с крака от бреза

291.254.10

768лв.

с метални крака

392.422.15

768лв.

с крака от бреза

091.254.30

768лв.

с метални крака

492.421.30

768лв.

EDUM бежово

492.395.85

168лв.

EDUM зелено

492.395.90

168лв.

FINNSTA тъмносиво

391.176.74

248лв.

FINNSTA бяло

891.176.95

248лв.

EDUM зелено

FINNSTA тъмносиво

NORSBORG 2-местен диван.
Общи размери: Ш153×Д88×В85 см.
Брой опаковки в тази комбинация: 5

FINNSTA бяло

Допълнителен калъф

Обща цена, вкл. калъф и крака:
EDUM бежово
EDUM зелено

FINNSTA тъмносиво

NORSBORG 3-местен диван.
Общи размери: Ш213×Д88×В85 см.
Брой опаковки в тази комбинация: 5

FINNSTA бяло

Допълнителен калъф

Обща цена, вкл. калъф и крака:
EDUM бежово
EDUM зелено

FINNSTA тъмносиво

NORSBORG лежанка.
Общи размери: Ш110×Д157×В85 см.
Брой опаковки в тази комбинация: 6

FINNSTA бяло

Допълнителен калъф
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Комбинации

Обща цена, вкл. калъф и крака:
EDUM бежово

с крака от бреза

492.400.08

1217лв.

с метални крака

992.401.19

1217лв.

с крака от бреза

492.400.13

1217лв.

с метални крака

492.401.26

1217лв.

с крака от бреза

391.249.76

1357лв.

с метални крака

192.422.35

1357лв.

с крака от бреза

191.249.96

1357лв.

с метални крака

292.421.50

1357лв.

EDUM бежово

092.396.10

287лв.

EDUM зелено

992.396.15

287лв.

FINNSTA тъмносиво

291.036.20

427лв.

FINNSTA бяло

091.036.40

427лв.

с крака от бреза

692.400.26

1357лв.

с метални крака

892.401.29

1357лв.

с крака от бреза

692.400.31

1357лв.

с метални крака

092.401.33

1357лв.

с крака от бреза

491.390.34

1457лв.

с метални крака

092.422.45

1457лв.

с крака от бреза

291.390.54

1457лв.

с метални крака

192.421.60

1457лв.

EDUM бежово

792.396.40

327лв.

EDUM зелено

692.396.45

327лв.

FINNSTA тъмносиво

891.400.02

427лв.

FINNSTA бяло

791.400.12

427лв.

с крака от бреза

192.399.97

1696лв.

с метални крака

092.401.09

1696лв.

с крака от бреза

392.400.04

1696лв.

с метални крака

592.401.16

1696лв.

с крака от бреза

691.250.31

1886лв.

с метални крака

292.422.30

1886лв.

с крака от бреза

491.250.46

1886лв.

с метални крака

292.421.45

1886лв.

EDUM бежово

292.315.52

386лв.

EDUM зелено

192.315.57

386лв.

FINNSTA тъмносиво

491.056.99

576лв.

FINNSTA бяло

191.057.14

576лв.

EDUM зелено

FINNSTA тъмносиво

NORSBORG 2-местен диван с лежанка.
Общи размери: Ш231×Д88/157×В85 см.
Брой опаковки в тази комбинация: 8

FINNSTA бяло

Допълнителен калъф

Обща цена, вкл. калъф и крака:
EDUM бежово
EDUM зелено

FINNSTA тъмносиво

NORSBORG 3-местен диван с лежанка.
Общи размери: Ш291×Д157×В85 см.
Брой опаковки в тази комбинация: 8

FINNSTA бяло

Допълнителен калъф

Обща цена, вкл. калъф и крака:
EDUM бежово
EDUM зелено

FINNSTA тъмносиво

NORSBORG 2-местен диван с 2 лежанки.
Общи размери: Ш330×Д88/157×В85 см.
Брой опаковки в тази комбинация: 11

FINNSTA бяло

Допълнителен калъф
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Комбинации

Обща цена, вкл. калъф и крака:
EDUM бежово

с крака от бреза

892.397.67

1766лв.

с метални крака

992.400.58

1766лв.

с крака от бреза

892.397.72

1766лв.

с метални крака

192.400.62

1766лв.

с крака от бреза

491.251.26

1956лв.

с метални крака

492.422.05

1956лв.

с крака от бреза

291.251.46

1956лв.

с метални крака

592.421.20

1956лв.

EDUM бежово

692.395.65

426лв.

EDUM зелено

692.395.70

426лв.

FINNSTA тъмносиво

991.108.96

616лв.

FINNSTA бяло

391.109.17

616лв.

с крака от бреза

892.397.86

1906лв.

с метални крака

892.400.68

1906лв.

с крака от бреза

892.397.91

1906лв.

с метални крака

092.400.72

1906лв.

с крака от бреза

791.252.00

2056лв.

с метални крака

492.422.10

2056лв.

с крака от бреза

591.252.20

2056лв.

с метални крака

492.421.25

2056лв.

EDUM бежово

592.395.75

466лв.

EDUM зелено

592.395.80

466лв.

FINNSTA тъмносиво

691.111.90

616лв.

FINNSTA бяло

391.112.00

616лв.

с крака от бреза

492.398.11

2245лв.

с метални крака

692.400.88

2245лв.

с крака от бреза

392.398.16

2245лв.

с метални крака

892.400.92

2245лв.

с крака от бреза

891.252.52

2485лв.

с метални крака

592.422.24

2485лв.

с крака от бреза

691.252.72

2485лв.

с метални крака

192.421.36

2485лв.

EDUM бежово

392.395.95

525лв.

EDUM зелено

992.396.01

525лв.

FINNSTA тъмносиво

991.112.35

765лв.

FINNSTA бяло

191.112.20

765лв.

EDUM зелено

FINNSTA тъмносиво

NORSBORG ъглов диван 2+2.
Общи размери: Ш225×Д225/88×85 см.
Брой опаковки в тази комбинация: 11

FINNSTA бяло

Допълнителен калъф

Обща цена, вкл. калъф и крака:
EDUM бежово
EDUM зелено

FINNSTA тъмносиво

NORSBORG ъглов диван 2+3/3+2.
Общи размери: Ш285×Д225/88×В85 см.
Брой опаковки в тази комбинация: 11

FINNSTA бяло

Допълнителен калъф

Обща цена, вкл. калъф и крака:
EDUM бежово
EDUM зелено

FINNSTA тъмносиво

NORSBORG ъглов диван 2+2 с лежанка.
Общи размери: Ш225/305×Д157(лежанка)×В85 см.
Брой опаковки в тази комбинация: 14

FINNSTA бяло

Допълнителен калъф
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Комбинации

Обща цена, вкл. калъф и крака:
EDUM бежово

с крака от бреза

892.397.48

2794лв.

с метални крака

092.400.48

2794лв.

с крака от бреза

092.397.52

2794лв.

с метални крака

292.400.52

2794лв.

с крака от бреза

491.253.05

3084лв.

с метални крака

392.422.01

3084лв.

с крака от бреза

291.253.25

3084лв.

с метални крака

592.421.15

3084лв.

EDUM бежово

092.395.54

664лв.

EDUM зелено

992.395.59

664лв.

FINNSTA тъмносиво

291.112.53

954лв.

FINNSTA бяло

191.112.63

954лв.

EDUM зелено

FINNSTA тъмносиво

FINNSTA бяло

NORSBORG 8-местен диван, П-образен.
Общи размери: Ш310×Д88/225×В85 см.
Брой опаковки в тази комбинация: 17

Допълнителен калъф

Добре е да знаете
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1. Можете да съхранявате дистанционните и други
дребни вещи в практичните странични джобове на
подлакътниците.

4. Облегалките имат пълнеж от полиестерни влакна,
което ви дава мека опора за гърба. Освен това могат да се
обръщат - използвайте ги и от двете страни.

2. В седалките има високоеластична пяна, която е мека,
удобна и устойчива на износване. Пълнежът бързо
възвръща формата си, след като станете.

5. Винаги завършвайте комбинацията NORSBORG с
подлакътник в двата края.

3. Ако изберете комбинация с ъглов модул, имайте
предвид, че опаковката включва 4 крака, но ще са
ви нужни само 3 от тях.
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Всички елементи и цени
Лежанка. 80х157х52 см.

2-местен диван. 121х88х52 см.

EDUM бежово/бреза

092.415.85

479лв.

EDUM бежово/метал

292.415.89

479лв.

EDUM зелено/бреза

492.415.93

479лв.

529лв.

EDUM зелено/метал

592.415.97

479лв.

692.420.73

589лв.

FINNSTA тъмносиво/бреза

492.420.93

529лв.

FINNSTA тъмносиво/метал

592.420.78

589лв.

FINNSTA тъмносиво/метал

392.420.98

529лв.

FINNSTA бяло/бреза

792.418.98

589лв.

FINNSTA бяло/бреза

192.419.19

529лв.

FINNSTA бяло/метал

592.419.03

589лв.

FINNSTA бяло/метал

392.419.23

529лв.

EDUM бежово/бреза

292.418.48

529лв.

EDUM бежово/метал

492.418.52

529лв.

EDUM зелено/бреза

592.418.56

529лв.

EDUM зелено/метал

792.418.60

FINNSTA тъмносиво/бреза

Допълнителен калъф за
2-местен диван.
EDUM бежово

Допълнителен калъф за
лежанка.

EDUM зелено

503.825.77
803.825.66

119лв.
119лв.

EDUM бежово

FINNSTA тъмносиво

203.040.72

179лв.

EDUM зелено

203.826.25
303.826.20

99лв.
99лв.

FINNSTA бяло

503.040.75

179лв.

FINNSTA тъмносиво

703.042.01

149лв.

FINNSTA бяло

803.042.05

149лв.

EDUM бежово/бреза

492.418.28

669лв.

EDUM бежово/метал

692.418.32

669лв.

Подлакътник. 16х88х52 см.

EDUM зелено/бреза

792.418.36

669лв.

EDUM бежово

492.416.06

209лв.

EDUM зелено/метал

992.418.40

669лв.

EDUM зелено

892.416.14

209лв.

FINNSTA тъмносиво/бреза

592.420.83

689лв.

FINNSTA тъмносиво

792.420.63

239лв.

FINNSTA тъмносиво/метал

492.420.88

689лв.

FINNSTA бяло

892.418.88

239лв.

FINNSTA бяло/бреза

292.419.09

689лв.

FINNSTA бяло/метал

492.419.13

689лв.

EDUM бежово

803.826.08

69лв.

EDUM зелено

703.826.04

69лв.

FINNSTA тъмносиво

503.041.79

99лв.

FINNSTA бяло

503.041.84

99лв.

203.037.51

40лв.

603.826.28

40лв.

3-местен диван. 181х88х52см.

Допълнителен калъф за
подлакътник.
Допълнителен калъф за
3-местен диван.
EDUM бежово

503.826.00

159лв.

EDUM зелено

003.825.94

159лв.

FINNSTA тъмносиво

103.041.00

179лв.

Крака. В18 см.

FINNSTA бяло

303.041.04

179лв.

Бреза

EDUM бежово/бреза

092.416.70

499лв.

Крака. В18 см.

EDUM бежово/метал

292.416.74

499лв.

EDUM зелено/бреза

392.416.78

499лв.

Метал

EDUM зелено/метал

592.416.82

499лв.

FINNSTA тъмносиво/бреза

992.421.04

539лв.

FINNSTA тъмносиво/метал

892.421.09

539лв.

FINNSTA бяло/бреза

092.419.29

539лв.

FINNSTA бяло/метал

292.419.33

539лв.

EDUM зелено

103.826.16
003.826.12

119лв.
119лв.

FINNSTA тъмносиво

703.041.21

159лв.

FINNSTA бяло

803.041.25

159лв.

Ъглов диван. 88х88х52 см.

Допълнителен калъф за ъглов
диван.
EDUM бежово
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Добре е да знаете

Нашият текстил е проверен
Ние тестваме текстилните калъфи на диваните и
креслата ни, за да сте сигурни, че ще са здрави и
издръжливи. Устойчивостта на тъканта се проверява
чрез специална машина, която трие плата в друг, като
същевременно прилага силен натиск. Тъканите, които
издържат на 15 000 цикъла, са подходящи за мебели за
ежедневна употреба у дома. А ако издържат над 30 000
цикъла, значи са с висока устойчивост на износване.
Всички материи са чувствителни към светлина, затова
проверяваме също и устойчивостта на цветовете им
срещу избледняване.

Издръжливи по различни начини
Строгите тестове са важни при проверката за
издръжливост на текстилните калъфи, но те не показват
всичко. Издръжливостта зависи и от материала,
конструкцията и начина на използване. Тежките, гъсто
изтъкани материи с плоска повърхност са най-устойчиви.
Платовете, които съчетават натурални и синтетични
влакна, са по-издръжливи от тези, които са изработени
изцяло от естествени. Обагрените платове
за по-здрави от щампованите. А замърсеният калъф се
износва по-бързо от чистия. Разбира се, тъканта се влияе и
от начина, по който използвате дивана.

Инструкции за
почистване

Устойчивост
на износване
(цикли)

Устойчивост
на цвета (0-6)

FINNSTA: Тежък плат от памук и полиестер с приятна текстура. От цветни влакна с лек двуцветен
ефект.

Машинно пране при 40°C.

25 000
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EDUM : Смес от полиестер и памук. Тъканата материя създава деликатен ефект на райе.

Машинно пране при 40°C.

20 000
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Има моменти, когато просто нямаме време или енергия. Когато ни е нужна малко
помощ. Затова предлагаме допълнителни услуги, като събиране на стоки, доставка
и монтаж. Вижте повече на последната страница на това ръководство или на www.
IKEA.bg.

СЪБИРАНЕ НА МЕБЕЛИ И ДОСТАВКА
Запишете желаните артикули в списъка си с покупки и оставете
търсенето и транспорта на нас – ще ги вземем от Залата за
самообслужване и наш партньор ще достави всичко директно до
дома или офиса ви.

ДОСТАВКА ДО ДОМА
Повечето от продуктите ни са с дизайн и опаковка, които
ви позволяват да ги отнесете лесно вкъщи сами. Но ако
предпочитате, можем да препоръчаме наш партньор, който да
достави покупките ви директно до дома или офиса.

МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ
Стоките на ИКЕА са предназначени за самостоятелен монтаж
– по този начин спестявате най-много. Но можем и да
препоръчаме наш партньор, който да сглоби покупките за
дома или офиса ви.

ФИНАНСОВА УСЛУГА
В магазин ИКЕА може да закупите желаните от вас продукти на
изплащане на равни месечни вноски при изгодни условия.
Започнете да обзавеждате своя дом-мечта още от днес.
Повече информация можете да получите в зона Финансова услуга.
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Можете и сами.
Но можем и ние!

