
Възможно е не всички артикули (показани тук) да са налични в магазина. Моля, свържете се с 
персонала или потърсете повече информация на www.IKEA.bg. 
За повече продуктова информация вижте етикета и в интернет. 
Всички елементи трябва да бъдат сглобени.

Широк диван с изчистени линии
Диванът BRÅTHULT има елегантен дизайн с изчистени и прави 
модерни линии, като същевременно е достатъчно широк, за да 
седите удобно върху него. Металната рамка го прави стабилен 
и издръжлив, като лесно се повдига и мести, ако искате да 
направите промени или да се преместите в нов дом. Искате 
ли разтегателен диван? Тогава изберете дивана, който бързо 
и лесно се превръща в удобно легло. Еластичната седалка и 
еластичната пяна ви осигуряват удобство, докато седите и по 
време на сън.

Устойчивост във всяко отношение
Диванът BRÅTHULT е изработен от леки, но здрави и стабилни 
материали. Плоските опаковки, в които идва диванът, 
улесняват транспортирането му до дома ви. По тази начин 
транспортът ни е по-ефективен, тъй като се намаляват 
емисиите на въглероден диоксид, а цените остават ниски. 
Диванът е проектиран така, че да можете лесно да разделяте и 
рециклирате материалите (когато решите, след много години). 
Устойчивост от началото до края!

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

МОДЕЛИ
Триместен диван
Ъглов диван
Ъглов разтегателен диван

Свалящ се калъф

Избор на калъфи

Перящ се калъф

С място за съхранение

BRÅTHULT
Серия дивани
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КАК ДА СЪЧЕТАЕТЕ

Лесно можете да превърнете разтегателен диван 
BRÅTHULT в голямо и удобно легло. Първо изтеглете 
подматрачната рамка. След това изтеглете краката, 
поставете подматрачната рамка на място и я закрепете 
към дивана ‒ вече имате готово легло за дълбок и 
спокоен сън.
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КОМБИНАЦИИ

BRÅTHULT 3-местен диван. 
Общи размери: Ш212×Д78×В69 см

BRÅTHULT ъглов диван
Общи размери: Ш212xД78/149xВ69 см

BRÅTHULT ъглов разтегателен диван
Общи размери: Ш212xД78/149xВ69 см

Обща цена, вкл. калъф 
Vissle червено/оранжево 892.178.45 729лв.
Borred сиво-зелено 092.178.49 789лв.

Тази комбинация включва
BOMSUND калъф 1 бр
BOMSUND рамка за ъглов разтегателен диван 1 бр
BOMSUND матрак 70×130 см 1 бр
BOMSUND матрак 70×200 см 1 бр
BOMSUND матрак 70×70 см 1 бр
BRÅTHULT к-кт възглавници 1 бр
BRÅTHULT калъф за ъглов диван 1 бр

Обща цена, вкл. калъф 
Vissle червено/оранжево 092.178.30 649лв.
Borred сиво-зелено 192.178.20 709лв.

Тази комбинация включва
BOMSUND калъф 1 бр
BOMSUND рамка за ъглов диван 1 бр
BOMSUND матрак 70×200 см 1 бр
BOMSUND матрак 70×70 см 1 бр
BRÅTHULT к-кт възглавници 1 бр
BRÅTHULT калъф за ъглов диван 1 бр

Обща цена, вкл. калъф 
Vissle червено/оранжево 292.178.10 529лв.
Borred сиво-зелено 592.178.04 559лв.

Тази комбинация включва
BOMSUND калъф 1 бр
BOMSUND матрак 70×200 1 бр
BOMSUND рамка за 3-местен диван 1 бр
BRÅTHULT к-кт възглавници 1 бр
BRÅTHULT калъф за 3-местен диван 1 бр



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАЛЪФИ

BRÅTHULT калъф за 3-местен диван.

VISSLE червено-оранжево 103.361.82 129лв.
BORRED сиво-зелено 103.362.43 159лв.

BRÅTHULT калъф за ъглов диван и ъглов 
разтегателен диван.
VISSLE червено-оранжево 403.361.90 109лв.
BORRED сиво-зелено 103.362.38 169лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТРАЦИ

BOMSUND матрак 70×200 см. Подходящ за 
BRÅTHULT 3-местен диван, ъглов диван и ъглов 
разтегателен диван.

303.361.62 90лв.

BOMSUND матрак 70×130 см. Подходящ за 
BRÅTHULT ъглов разтегателен диван.

103.361.58 80лв.

BOMSUND матрак 70×70 см. Подходящ за 
BRÅTHULT ъглов диван и ъглов разтегателен диван.

403.361.66 40лв.

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.

Инструкции за пране

Устойчивост 
на 
износване 
(в обороти)

Уст на 
цвета (0-6)

VISSLE червено-оранжево 100% памук. Машинно пране при 40°C. 50.000 5

BORRED сиво-зелено 95% полиестер, 5% найлон Машинно пране при 40°C. 25.000 5

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ

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 на естествени
и синтетични влакна са по-здрави от материите, които
съдържат само естествени влакна. Платовете от цветни
памучни влакна са по-издръжливи от щампования
текстил. Мръсните калъфи се износват по-бързо от
чистите. Разбира се, начинът на употреба на дивана
също указва влияние върху дълготрайността на плата.
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ИКЕА България не носи отговорност за допуснати печатни грешки. 
© Inter IKEA Systems B.V. 2019/2020

ИКЕА България си запазва правото да прави 
промени в съдържанието и цените.

Можете и сами. 
Но можем и ние!

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.

СЪБИРАНЕ НА СТОКИ 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. 

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.

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.
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