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Диван за всеки
Нямаше ли да е странно, ако всички имахме еднакви
дивани? Затова серията SÖDERHAMN се състои от здрави
и комфортни модули, които можете да съчетаете по свой
вкус. Какво предпочитате – малък или голям диван? А
може би търсите уютно кътче, където да се сгушвате? Със
SÖDERHAMN имате свободата да създадете точно такава
комбинация, каквато ви е необходима – възможностите са
неограничени.
Удобeн по нов начин
Със SÖDERHAMN искахме да използваме материалите
ефикасно и да създадем един наистина удобен диван с лек,
ефирен дизайн. Затова подходихме по малко по-различен начин от обикновено и поставихме еластична мрежа
в дъното на дивана. Заедно с възглавниците за седалки
тя придава усещане за меко пружиниране. Добавихме и
щедра дълбочина на седалките и подвижни възглавници
за облегалка, за да можете винаги да подреждате дивана
както ви е най-удобно.
Екосъобразен във всяко отношение
Можете да избирате измежду няколко плътни, здрави и
подходящи за пране калъфи за своя диван SÖDERHAMN. Те
всички са в различен стил и създават различна атмосфера.
Практично опакованият диван е лесен за транспортиране
и пренасяне до дома. А ако някой ден решите, че вече не
ви е нужен – всички материали могат да се разделят и да
се предадат за рециклиране. С други думи – този диван е
елегантен и практичен, пести природните ресурси и е екосъобразен във всяко отношение.

Прочетете повече за SÖDERHAMN в ръководството за
закупуване или сканирайте QR кода.
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.
Цените са валидни до 31.01.2022 г. ИКЕА България си запазва правото да прави промени в
съдържанието и цените

Комбинации
Combinations
Серията SÖDERHAMN се състои от отделни елементи,
които могат да бъдат използвани самостоятелно или да се
комбинират в различни форми и размери.
Тази адаптивност ви позволява да съчетаете диван за

вашите нужди. Можете да използвате нашата програма
за планиране, за да отктиете възможностите на серията.
Програмата може да намерите в магазините на ИКЕА или на
www.Ikea.bg.

SÖDERHAMN кресло.
Размери: Ш105xД99xВ83 cм

SÖDERHAMN 3-местен диван
Размери: Ш198×Д99×В83 cм

Обща цена, вкл. калъф

Обща цена, вкл. калъф

Samsta тъмносиво

398.994.78

629лв

Samsta тъмносиво

199.019.67

929лв

Samsta оранжево

093.297.57

629лв

Samsta оранжево

493.056.98

929лв

Finnsta тюркоаз

591.356.48

769лв

Finnsta тюркоаз

891.359.44

1129лв

Finnsta бяло

391.335.65

769лв

Finnsta бяло

991.352.60

1129лв

Viarp бежово/кафяво

293.297.56

869лв

Viarp бежово/кафяво

693.056.97

1269лв

SÖDERHAMN 2-местен диван с лежанка
Размери: Ш186×Д99/151×В83 cм

SÖDERHAMN 3-местен диван с отворен край
Размери: Ш192×Д99×В83 cм

Обща цена, вкл. калъф

Обща цена, вкл. калъф
Samsta тъмносиво

492.827.72

978лв

Samsta тъмносиво

192.829.62

1018лв

Samsta оранжево

993.056.86

978лв

Samsta оранжево

493.057.59

1018лв

Finnsta тюркоаз

292.828.53

1168лв

Finnsta тюркоаз

292.828.91

1228лв

Finnsta бяло

792.828.60

1168лв

Finnsta бяло

892.829.06

1228лв

Viarp бежово/кафяво

993.056.91

1288лв

Viarp бежово/кафяво

293.057.60

1388лв

SÖDERHAMN 3-местен диван, ъглов
Размери: Ш192/192×Д99×В83 cм

SÖDERHAMN 4-местен диван с лежанка
Размери: Ш285×Д99/151×В83 cм

Обща цена, вкл. калъф

Обща цена, вкл. калъф

Samsta тъмносиво

892.844.63

1407лв

Samsta тъмносиво

392.843.14

1418лв

Samsta оранжево

493.058.82

1407лв

Samsta оранжево

093.058.17

1418лв

Finnsta тюркоаз

892.844.39

1697лв

Finnsta тюркоаз

492.829.89

1708лв

Finnsta бяло

792.844.54

1697лв

Finnsta бяло

492.842.95

1708лв

Viarp бежово/кафяво

293.058.83

1877лв

Viarp бежово/кафяво

293.058.16

1928лв
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Комбинации

SÖDERHAMN 4-местен диван с лежанка
Размери: 291×99/151×83 cм

SÖDERHAMN ъглов, 4-местен диван с отворен край
Размери: Ш291/192×Д99×В83 cm

Обща цена, вкл. калъф

Обща цена, вкл. калъф

Samsta тъмносиво

792.843.74

1667лв

Samsta тъмносиво

292.843.95

1807лв

Samsta оранжево

193.058.26

1667лв

Samsta оранжево

093.058.41

1807лв

Finnsta тюркоаз

592.843.51

1987лв

Finnsta тюркоаз

292.843.81

2177лв

Finnsta бяло

292.843.62

1987лв

Finnsta бяло

392.843.90

2177лв

Viarp бежово/кафяво

993.058.27

2227лв

Viarp бежово/кафяво

893.058.42

2417лв

Samsta тъмносиво

299.020.80

2207лв

Samsta оранжево

193.058.93

2207лв

Finnsta тюркоаз

791.359.49

2657лв

Finnsta бяло

691.352.71

2657лв

Viarp бежово/кафяво

393.058.92

2957лв

SÖDERHAMN ъглов, 6-местен диван
Размери: 291×291/99×83 cм
Обща цена, вкл. калъф
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Всички елементи и цени

Подлакътник

Табуретка

1-местен модул*

Ъглов модул*

Лежанка*

3-местен модул**

82×53×6

93×93×39

93×99×83***

99×99×83***

93×151×83***

186×99×83***

Samsta тъмносиво

100лв

299лв

429лв

549лв

589лв

729лв

Samsta оранжево

100лв

299лв

429лв

549лв

589лв

729лв

Finnsta тюркоаз

120лв

349лв

529лв

639лв

699лв

889лв

Finnsta бяло

120лв

349лв

529лв

639лв

699лв

889лв

Viarp бежово/кафяво

140лв

389лв

589лв

699лв

799лв

989лв

Samsta тъмносиво

40лв

49лв

79лв

99лв

159лв

129лв

Samsta оранжево

40лв

49лв

79лв

99лв

159лв

129лв

Finnsta тюркоаз

60лв

99лв

179лв

189лв

269лв

289лв

Finnsta бяло

60лв

99лв

179лв

189лв

269лв

289лв

Viarp бежово/кафяво

80лв

139лв

239лв

249лв

369лв

389лв

Ширна×Дълбочина×Височина в см
С включен калъф

Допълнителен калъф

* Включва 1 бр. възглавница за кръст.
** Включва 2 бр. възглавница за кръст.
*** Височината включва възглавницата.

Платовете ни са преминали проверки
Ние в ИКЕА подлагаме на проверка текстилните
калъфи на диваните и креслата, за да можете да
сте спокойни, че те ще ви служат дълго. Изпитваме
устойчивостта на износване с помощта на машина,
която трие плата в друг плат, докато в същото време
упражнява силен натиск. Плат, който издържа на

15000 оборота, е подходящ за мебелите, които трябва
да могат да се справят с изпитанията на ежедневието,
а ако издържа на повече от 30 000 оборота, платът
е изключително устойчив на износване. Всички
платове са чувствителни на слънчева светлина, затова
проверяваме също и устойчивостта на цветовете им
срещу избледняване.

Инструкции за пране

Устойчивост
на износване
(обороти)

Устойчивост на
плата (0-6)

Калъф Finnsta е изработен от памук и полиестер. Има ясна структура с двуцветен
ефект, която придава дълбочина. 53% памук, 47% полиестер.

Машинно пране при 40°C

25.000
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VIARP е изработен от памук и полиестер с богата текстура в бежово кафяв цвят.
76% памук, 24% полиестер.

Машинно пране при 40°C

30.000
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Samsta е изработен от полиестер и найлон с гладка и мека повърхност.
97% полиестер, 3% найлон.

Машинно пране при 30°C

40.000
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Ако искате малко помощ за покупките си, нашите услуги правят пазаруването в
ИКЕА още по-лесно. Изберете каква част от работата искате да извършите сами и
каква част искате ние да направим за вас.

СЪБИРАНЕ НА МЕБЕЛИ И ДОСТАВКА
Спестете време при следващото си пазаруване. Подгответе списък
с артикулните номера на мебелите, които желаете да закупите,
ние ще ги съберем и ще ви ги доставим до дома или офиса.

ДОСТАВКА ДО ДОМА
Независимо дали пазарувате в магазин ИКЕА или онлайн,
или колко голяма е покупката ви, ние ще поемем оттук и ще
ви я доставим до дома или офиса.

МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ
Всички наши продукти са предназначени за самостоятелен
монтаж, но ще се радваме да сглобим покупките ви вместо вас.

ФИНАНСОВА УСЛУГА
В магазин ИКЕА може да закупите желаните от вас продукти
чрез стоков кредит на изплащане на равни месечни вноски
при изгодни условия. Повече информация ще получите в
зона Финансова услуга в Мебелен салон и на IKEA.bg.
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Можете и сами.
Но можем и ние!

