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Елементи

Подлакътник
Модул лежанка - с ракла
Ъглов модул
Табуретка с ракла
Облегалка за глава
1-местен модул
2-местен модул
3-местен модул
2-местен модул за разтегателен
диван

Свалящ се калъф,
подходящ за пране

Избор на калъф

Кожа и еко кожа

Създайте го по свой вкус
Можете да персонализирате диван от серията VIMLE
така, както вие предпочитате, за да му се наслаждавате дълги
години. Изберете размери и форма според нуждите ви и
интериора на вашия дом. Можете да изберете от вечно актуален
двуместен диван до широк П-образен диван с лежанка. Лежанката
и табуретката са снабдени с практично място за съхранение на
неща, като завивки, списания и др. Прибавяте последния щрих с
калъф, който ви харесва - всичките калъфи са издръжливи и лесни
за подръжка.

С място за съхранение

Може да се персонализира
според нуждите ви

Серия дивани VIMLE
имат 10 години гаранция.
Пълни условия на
www.IKEA.bg

Прочетете повече за VIMLE 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
Общи размери: Ширина×Дълбочина×Височина

Тук показваме някои примери как може да изглежда
диван от серията VIMLE, но вие можете да го променяте,
така че да подхожда на вас и на вашите нужди. Изберете
броя места, формата на дивана, какви функции искате и
разбира се калъф, който е точно за вас. Съветваме ви да

използвате нашата полезна програма за проектиране, за
да прегледате всички възможни комбинации. Можете да
намерите програмата за проектиране в магазина или на
www.IKEA.bg.

VIMLE лежанка.
Общи размери: Ш111×Д164×В83 см.
С ракла в лежанката.

VIMLE лежанка с широки подлакътници.
Общи размери: Ш124×Д164×В83 см.
С ракла в лежанката.

Обща цена, вкл. калъф

Обща цена, вкл. калъф

Свалящ се калъф от плат

Свалящ се калъф от плат

Hallarp бежово

993.999.01

730лв

Hallarp бежово

594.091.34

810лв

Hallarp сиво

393.999.04

730лв

Hallarp сиво

894.091.37

810лв

Saxemara черно-синьо

693.999.12

770лв

Saxemara черно-синьо

294.091.40

850лв

Saxemara светлосиньо

293.999.09

770лв

Saxemara светлосиньо

994.091.51

850лв

Gunnared бежово

693.998.94

810лв

Gunnared бежово

594.091.48

890лв

Gunnared сиво

993.998.97

810лв

Gunnared сиво

194.091.45

890лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно

493.067.92

1790лв

VIMLE 2-местен диван.
Общи размери: Ш171×Д98×В83 см.

VIMLE 2-местен диван с широки подлакътници.
Общи размери: Ш184×Д98×В83 см.

Обща цена, вкл. калъф

Обща цена, вкл. калъф

Свалящ се калъф от плат

Свалящ се калъф от плат

Hallarp бежово

993.990.05

659лв

Hallarp бежово

894.005.61

739лв

Hallarp сиво

693.990.02

659лв

Hallarp сиво

294.005.64

739лв

Saxemara черно-синьо

693.990.16

699лв

Saxemara черно-синьо

394.005.54

779лв

Saxemara светлосиньо

093.990.19

699лв

Saxemara светлосиньо

994.005.51

779лв

Gunnared бежово

893.998.93

759лв

Gunnared бежово

994.005.46

839лв

Gunnared сиво

493.989.75

759лв

Gunnared сиво

694.005.43

839лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно

593.062.92

1590лв
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Комбинации

VIMLE 3-местен диван.
Общи размери: Ш241×Д98×В83 см.

VIMLE 3-местен диван с широки подлакътници.
Общи размери: Ш254×Д98×В83 см.

Обща цена, вкл. калъф

Обща цена, вкл. калъф

Свалящ се калъф от плат

Свалящ се калъф от плат

Hallarp бежово

593.990.45

839лв

Hallarp бежово

594.014.30

919лв

Hallarp сиво

293.990.42

839лв

Hallarp сиво

994.014.33

919лв

Saxemara черно-синьо

193.990.52

899лв

Saxemara черно-синьо

194.014.70

979лв

Saxemara светлосиньо

793.990.49

899лв

Saxemara светлосиньо

794.014.67

979лв

Gunnared бежово

193.990.33

949лв

Gunnared бежово

694.013.35

1029лв

Gunnared сиво

793.990.30

949лв

Gunnared сиво

194.013.33

1029лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно

993.066.43

1890лв

VIMLE 3-местен диван с облегалка за глава.
Общи размери: Ш241×Д98×В103 см.

VIMLE 3-местен диван с облегалка за глава и широки
подлакътници.
Общи размери: Ш254×Д98×В103 см.

Обща цена, вкл. калъф

Обща цена, вкл. калъф

Свалящ се калъф от плат

Свалящ се калъф от плат

Hallarp бежово

893.990.39

908,90лв

Hallarp бежово

594.014.25

988,90лв

Hallarp сиво

493.990.36

908,90лв

Hallarp сиво

794.014.29

988,90лв

Saxemara черно-синьо

893.990.58

978,90лв

Saxemara черно-синьо

494.014.64

1058,90лв

Saxemara светлосиньо

493.990.55

978,90лв

Saxemara светлосиньо

094.014.61

1058,90лв

Gunnared бежово

393.990.27

1028,90лв

Gunnared бежово

794.013.30

1108,90лв

Gunnared сиво

093.990.24

1028,90лв

Gunnared сиво

394.013.27

1108,90лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно

993.062.52

2040лв
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Комбинации

VIMLE 3-местен диван с лежанка.
Общи размери: Ш252×Д164×В83 см.
С ракла в лежанката.

VIMLE 3-местен диван с лежанка и широки
подлакътници.
Общи размери: Ш264×Д164×В83 см.
С ракла в лежанката.

Обща цена, вкл. калъф

Обща цена, вкл. калъф

Свалящ се калъф от плат
Hallarp бежово

193.991.27

1209лв

Свалящ се калъф от плат

Hallarp сиво

593.991.30

1209лв

Hallarp бежово

894.014.19

1289лв

Saxemara черно-синьо

093.991.42

1269лв

Hallarp сиво

294.014.22

1289лв

Saxemara светлосиньо

693.991.39

1269лв

Saxemara черно-синьо

694.014.58

1349лв

Gunnared бежово

993.991.09

1349лв

Saxemara светлосиньо

294.014.55

1349лв

Gunnared сиво

393.991.12

1349лв

Gunnared бежово

294.012.95

1429лв

Gunnared сиво

994.012.92

1429лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно

893.066.86

2880лв

VIMLE 3-местен диван с лежанка и облегалка за глава.
Общи размери: Ш252×Д164×В103 см.
С ракла в лежанката.

VIMLE 3-местен диван облегалка за глава, лежанка и
широки подлакътници.
Общи размери: Ш264×Д164×В103 см.
С ракла в лежанката.

Обща цена, вкл. калъф

Обща цена, вкл. калъф

Свалящ се калъф от плат

Свалящ се калъф от плат

Hallarp бежово

493.991.21

1278,90лв

Hallarp сиво

893.991.24

1278,90лв

Hallarp бежово

594.014.11

1358,90лв

Saxemara черно-синьо

293.991.36

1348,90лв

Hallarp сиво

994.014.14

1358,90лв

Saxemara светлосиньо

993.991.33

1348,90лв

Saxemara черно-синьо

194.017.62

1428,90лв

Gunnared бежово

293.991.03

1428,90лв

Saxemara светлосиньо

594.014.73

1428,90лв

Gunnared сиво

593.991.06

1428,90лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно

093.062.61

3030лв
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Gunnared бежово

694.013.02

1508,90лв

Gunnared сиво

694.012.98

1508,90лв

Комбинации

VIMLE 4-местен диван с лежанка.
Общи размери: Ш322×Д98/164×В83 cm.
С ракла в лежанката.

VIMLE 4-местен диван с лежанка и широки
подлакътници.
Общи размери: Ш334×Д98/164×В83 cm.
С ракла в лежанката.

Обща цена, вкл. калъф

Обща цена, вкл. калъф

Свалящ се калъф от плат
Hallarp бежово

493.995.07

1389лв

Свалящ се калъф от плат

Hallarp сиво

893.995.10

1389лв

Hallarp бежово

094.017.72

1469лв

Saxemara черно-синьо

893.995.34

1469лв

Hallarp сиво

694.017.69

1469лв

Saxemara светлосиньо

493.995.31

1469лв

Saxemara черно-синьо

394.017.75

1549лв

Gunnared бежово

893.994.83

1539лв

Saxemara светлосиньо

394.017.80

1549лв

Gunnared сиво

193.994.86

1539лв

Gunnared бежово

994.017.63

1619лв

Gunnared сиво

294.017.66

1619лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно

093.067.08

3180лв

VIMLE ъглов диван, 4 места
Общи размери: Ш249×Д249×В83 cm.

VIMLE местен диван, 4 места с широки подлакътници
Общи размери: В255×Д255×В83 cm.

Обща цена, вкл. калъф

Обща цена, вкл. калъф

Свалящ се калъф от плат

Свалящ се калъф от плат

Hallarp бежово

793.995.01

1517лв

Hallarp бежово

194.017.81

1597лв

Hallarp сиво

193.995.04

1517лв

Hallarp сиво

594.017.84

1597лв

Saxemara черно-синьо

593.995.16

1597лв

Saxemara черно-синьо

894.017.87

1677лв

Saxemara светлосиньо

293.995.13

1597лв

Saxemara светлосиньо

294.017.90

1677лв

Gunnared бежово

293.994.76

1737лв

Gunnared бежово

694.017.93

1817лв

Gunnared сиво

693.994.79

1737лв

Gunnared сиво

994.017.96

1817лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно

793.067.19

3680лв
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Комбинации

VIMLE ъглов диван 5-местен.
Общи размери: Ш319×Д192×В83 см.

VIMLE ъглов диван 5-местен с широки подлакътници.
Общи размери: Ш325×Д192×В83 см.

Обща цена, вкл. калъф

Обща цена, вкл. калъф
Свалящ се калъф от плат

Свалящ се калъф от плат
Hallarp бежово

393.996.59

1697лв

Hallarp бежово

694.018.06

1777лв

Hallarp сиво

393.996.64

1697лв

Hallarp сиво

094.018.09

1777лв

Saxemara черно-синьо

493.996.87

1797лв

Saxemara черно-синьо

494.018.12

1877лв

Saxemara светлосиньо

193.996.84

1797лв

Saxemara светлосиньо

794.018.15

1877лв

Gunnared бежово

193.995.75

1927лв

Gunnared бежово

394.017.99

2007лв

Gunnared сиво

593.995.78

1927лв

Gunnared сиво

394.018.03

2007лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad black

693.067.48

3980лв

VIMLE ъглов диван 5-местен с лежанка.
Общи размери: Ш330×Д249×В83 cm.
С ракла в лежанката

VIMLE ъглов диван 5-местен с лежанка и широки
подлакътници.
Общи размери: Ш335×Д249×В83 cm.
С ракла в лежанката

Обща цена, вкл. калъф
Обща цена, вкл. калъф

Свалящ се калъф от плат
Hallarp бежово

093.996.70

2067лв

Свалящ се калъф от плат

Hallarp сиво

793.996.76

2067лв

Hallarp бежово

194.018.18

2147лв

Saxemara черно-синьо

293.996.93

2167лв

Hallarp сиво

594.018.21

2147лв

Saxemara светлосиньо

893.996.90

2167лв

Saxemara черно-синьо

994.018.24

2247лв

Gunnared бежово

993.995.81

2327лв

Saxemara светлосиньо

294.018.27

2247лв

Gunnared сиво

393.995.84

2327лв

Gunnared бежово

094.018.28

2407лв

Gunnared сиво

494.018.31

2407лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно

393.067.64

4970лв
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Комбинации

VIMLE 2-местен разтегателен диван.
Общи размери: Ш190×Д98/241×В83 см.

VIMLE 2-местен разтегателен диван с широки
подлакътници.
Общи размери: Ш204×Д98×В83 см.

Обща цена, вкл. калъф

Обща цена, вкл. калъф

Свалящ се калъф от плат

Свалящ се калъф от плат

Hallarp бежово

393.989.90

1378лв

Hallarp бежово

394.006.48

1458лв

Hallarp сиво

293.989.95

1378лв

Hallarp сиво

394.006.53

1458лв

Saxemara черно-синьо

793.990.11

1428лв

Saxemara черно-синьо

594.006.47

1508лв

Saxemara светлосиньо

793.990.06

1428лв

Saxemara светлосиньо

494.006.57

1508лв

Gunnared бежово

893.989.78

1478лв

Gunnared бежово

494.006.19

1558лв

Gunnared сиво

693.989.84

1478лв

Gunnared сиво

594.006.14

1558лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно

093.063.36

2469лв

VIMLE 3-местен разтегателен диван.
Общи размери: Ш261×Д98/241×В83 см.

VIIMLE 3-местен разтегателен диван с широки
подлакътници.
Общи размери: Ш274×Д98×В83 см.

Обща цена, вкл. калъф

Обща цена, вкл. калъф

Свалящ се калъф от плат

Свалящ се калъф от плат

Hallarp бежово

393.992.30

1627лв

Hallarp бежово

194.012.29

1707лв

Hallarp сиво

293.992.35

1627лв

Hallarp сиво

194.012.34

1707лв

Saxemara черно-синьо

493.992.58

1707лв

Saxemara черно-синьо

994.012.68

1787лв

Saxemara светлосиньо

593.992.53

1707лв

Saxemara светлосиньо

094.012.63

1787лв

Gunnared бежово

393.991.45

1777лв

Gunnared бежово

094.011.40

1857лв

Gunnared сиво

393.991.50

1777лв

Gunnared сиво

994.011.45

1857лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad black

893.066.53

3059лв
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Комбинации

VIMLE 3-местен разтегателен диван с лежанка.
Общи размери:Ш271×Д98/164×В83 см.
С място за съхранение.

VIMLE 3-местен разтегателен диван с лежанка и
широки подлакътници.
Общи размери:Ш284×Д98/164×В83 см.
С място за съхранение.

Обща цена, вкл. калъф

Обща цена, вкл. калъф

Свалящ се калъф от плат
Hallarp бежово

293.992.40

1928лв

Свалящ се калъф от плат

Hallarp сиво

193.992.45

1928лв

Hallarp бежово

794.014.05

2008лв

Saxemara черно-синьо

393.992.68

1998лв

Hallarp сиво

794.014.10

2008лв

Saxemara светлосиньо

493.992.63

1998лв

Saxemara черно-синьо

994.014.47

2078лв

Gunnared бежово

293.991.55

2068лв

Saxemara светлосиньо

094.014.42

2078лв

Gunnared сиво

293.991.60

2068лв

Gunnared бежово

594.013.12

2148лв

Gunnared сиво

594.013.07

2148лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно

293.066.94

3759лв

VIMLE разтегателен диван, 5-местен с лежанка.
Общи размери: Ш349/249×Д98/241×В83 см.
С ракла в лежанката.

VIMLE разтегателен диван, 5-местен с широки
подлакътници.
Общи размери: Ш355/255×Д98/164×В83 см.
С ракла в лежанката.

Обща цена, вкл. калъф

Обща цена, вкл. калъф

Свалящ се калъф от плат
Hallarp бежово

693.996.05

2786лв

Свалящ се калъф от плат

Hallarp сиво

593.996.15

2786лв

Hallarp бежово

294.018.46

2866лв

Saxemara черно-синьо

393.997.01

2896лв

Hallarp сиво

294.018.51

2866лв

Saxemara светлосиньо

593.996.96

2896лв

Saxemara черно-синьо

194.018.56

2896лв

Gunnared бежово

193.995.42

3046лв

Saxemara светлосиньо

194.018.61

2896лв

Gunnared сиво

093.995.47

3046лв

Gunnared бежово

394.018.36

3126лв

Gunnared сиво

394.018.41

3126лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно

693.067.72

5849лв
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Как да разпънете дивана

Лесно е да превърнете разтегателния диван VIMLE в широко и удобно легло
1. Започнете, като премахнете възглавниците от
облегалките и седалките.
2. Сгънете надолу парчето плат, което се намира върху
предния ръб на седалките.
3. След това повдигнете рамката и я дръпнете към вас.
4. Накрая, разгънете краката на леглото.
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Всички цени и елементи
Обща цена с калъф.

VIMLE 1-местен модул, Ш71×Д98×В83 см.

VIMLE 2-местен модул разтегателен диван*,
Ш160×Д98/241×83 см.

Свалящ се калъф от плат
Hallarp бежово

293.924.08

249лв

Hallarp сиво

093.924.09

249лв

Saxemara черно-синьо

193.924.04

279лв

Saxemara светлосиньо

393.923.99

279лв

Gunnared бежово

193.923.95

299лв

Gunnared сиво

493.923.94

299лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно
604.652.18

590лв

Свалящ се калъф от плат

VIMLE 2-местен модул, Ш141×Д98×В83 см.

493.926.19

1198лв

Hallarp сиво

893.926.22

1198лв

Saxemara черно-синьо

593.926.28

1228лв

Saxemara светлосиньо

193.926.25

1228лв

Gunnared бежово

393.926.10

1258лв

Gunnared сиво

593.926.09

1258лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad black
193.062.27

1969лв

VIMLE подлакътник, Ш15×Д93×В68 см.

Свалящ се калъф от плат
Hallarp бежово

893.924.29

479лв

Hallarp сиво

293.924.32

479лв

Saxemara черно-синьо

593.924.35

499лв

Saxemara светлосиньо

993.924.38

499лв

Gunnared бежово

093.924.14

539лв

Gunnared сиво

293.924.13

539лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно
704.653.45

Hallarp бежово

Свалящ се калъф от плат

1090лв

VIMLE 3-местен модул, Ш211×Д98×В83 см.

Hallarp бежово

893.924.86

90лв

Hallarp сиво

093.924.90

90лв

Saxemara черно-синьо

293.924.89

100лв

Saxemara светлосиньо

693.924.87

100лв

Gunnared бежово

193.924.80

110лв

Gunnared сиво

393.924.79

110лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно
704.653.69

250лв

VIMLE широк подлакътник, Ш22×Д93×В54 cm.

Removable, fabric cover

Свалящ се калъф от плат

Hallarp бежово

093.924.66

659лв

Hallarp сиво

493.924.69

659лв

Hallarp бежово

994.091.32

130лв

Saxemara черно-синьо

193.924.75

699лв

Hallarp сиво

594.091.29

130лв

Saxemara светлосиньо

893.924.72

699лв

Saxemara черно-синьо

194.091.26

140лв

Gunnared бежово

193.924.56

729лв

Saxemara светлосиньо

894.091.23

140лв

Gunnared сиво

393.924.55

729лв

Gunnared бежово

494.091.20

150лв

Gunnared сиво

094.091.17

150лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно
504.653.51

1390лв
VIMLE табуретка с ракла, Ш73×Д98×В48 см.

VIMLE лежанка, Ш81×Д164×В83 см.

Свалящ се калъф от плат

Свалящ се калъф от плат
Hallarp бежово

593.925.72

550лв

Hallarp сиво

893.925.75

550лв

Saxemara черно-синьо

693.925.81

570лв

Saxemara светлосиньо

293.925.78

570лв

Gunnared бежово

193.925.69

590лв

Gunnared сиво

393.925.68

590лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно
204.653.76

1290лв

693.925.95

290лв

Hallarp сиво

393.925.92

290лв

Saxemara черно-синьо

893.925.99

300лв

Saxemara светлосиньо

493.925.96

300лв

Gunnared бежово

093.925.84

340лв

Gunnared сиво

193.925.88

340лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно
604.653.84

590лв

VIMLE облегалка за глава, Ш70×Д13×В20 см.

VIMLE ъглов модул, Ш93×Д93×В83 см.

Свалящ се калъф от плат

Свалящ се калъф от плат
Hallarp бежово

593.925.48

379лв

Hallarp сиво

993.925.51

379лв

Saxemara черно-синьо

393.925.54

399лв

Saxemara светлосиньо

693.925.57

399лв

Gunnared бежово

493.925.44

439лв

Gunnared сиво

893.925.42

439лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно
404.653.80

Hallarp бежово

Hallarp бежово

293.999.33

69,90лв

Hallarp сиво

593.999.36

69,90лв

Saxemara черно-синьо

393.999.42

79,90лв

Saxemara светлосиньо

993.999.39

79,90лв

Gunnared бежово

992.582.94

79,90лв

Gunnared сиво

792.583.08

79,90лв

Несменяем калъф от кожа/еко кожа
Grann/Bomstad черно
704.666.89

1000лв
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150лв

Добре е да знаете
Платовете ни са преминали проверки
Ние ИКЕА подлагаме на проверка текстилните калъфи на
диваните и креслата, за да можете да сте спокойни, че 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
15 000 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.

Устойчиви по много начини
Строгите тестове са важни при проверката за
издръжливост на текстилните калъфи, но те не
показват всичко. Издръжливостта зависи също така
и от материалите, структурата и начина на употреба.
Тежките, гъсто тъкани материи с гладка повърхност са
най-устойчиви на износване. Платовете направени от
естествени и синтетични влакна са по-устойчиви на
износване от материите , които съдържат само естествени
влакна. Платовете от цветни памучни влакна са поустойчиви от щампования текстил. Мръсният калъф се
износва по-бързо от чистия. Разбира се, влияние оказва и
това, как използвате вашия диван.

Инструкции за пране

Устойчивост
на
износване
(в обороти)

Уст. на
цвета
(1–8)

Gunnared: Сплитка лито с различни нюанси. 100% полиестер.

Машинно пране при 40°C.

50,000

6

Hallarp: 80% памук, 20% полиестер.

Машинно пране при 40°C.

15,000

5

Saxemara: 30% памук, 70% полиестер.

Машинно пране при 40°C.

30,000

5

1

2

VIMLE от естествена и еко кожа
В кожените дивани VIMLE използваме
комбинация от естествена лицева кожа GRANN с
дебелина 1.2 мм, която е мека, но устойчива, и еко
кожа BOMSTAD. На вид и допир този материал е досущ
като естествена кожа, но цената му е по-ниска.
Затова ИКЕА често използва двата материала заедно
- естествена кожа в контактните зони, като седалките
и подлакътниците (1), и еко кожа в останалите външни
повърхности (2).

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 15 000 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.

Естествена лицева кожа
Естествените вариации на кожата са видими, тъй като
тя е обработена единствено с тънко защитно покритие.
С времето кожата ще придобие красива патина. Освен
това е лесна за поддръжка – за да запазите мекотата, еластичността и свежестта на кожата, е нужно
само да почиствате мебелите редовно с меката четканакрайник на прахосмукачката.

Устойчиви по много начини
Строгите тестове са важни при проверката за
издръжливост на текстилните калъфи, но те не
показват всичко. Устойчивостта на износване зависи
и от материала, структурата и начина на употреба.
Тежките, гъсто тъкани материи с гладка повърхност са
най-устойчиви. Платовете от комбинация естествени
и синтетични влакна са по-устойчиви на износване от
материите, които съдържат само естествени влакна.
Платовете от цветни памучни влакна са по-устойчиви от
щампования текстил. Мръсният калъф се износва побързо от чистия. Разбира се, устойчивостта на плата
зависи от начина на употреба на дивана.

Еко кожа
Еко кожата има слой с покритие, което изглежда
като естествена кожа. Този материал е здрав,
устойчив и много лесен за поддръжка – просто
почистете повърхността с меката четка-накрайник на
прахосмукачката и забършете с влажна кърпа.
Издръжливост
Всички наши материи от естествена и еко кожа са
обработени по начин, който ги защитава и прави
поддръжката им по-лесна. Освен това, те са
преминали тестове за здравина, гъвкавост и
устойчивост на цвета, за да можете да се любувате на
новия си диван или кресло дълги години
11

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!

