
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.

Серията DELAKTIG може да се опише като изцяло нов начин 
на мислене по отношение на мебелите. Заедно с дизайнера 
Том Диксън се вдъхновихме от производствените методи 
и самолетните материали за създаването на тази серия 
дивани. Производството на алуминиеви рамки, материал с 
по-голяма стабилност и по-малко тегло от дървесината, 50% 
от който също се рециклира, е наистина нещо ново. Това е 
отправна точка за проучване на повече възможности с гъвкави 
решения, които са по-подходящи за вашия дом. Но е важно и 
какво се случва, когато вашите нужди се променят или решите 
да изхвърлите някои вещи. Серията DELAKTIG наистина има 
възобновяем живот, по няколко начина. Или както казва 
дизайнерът: “Не изхвърляйте серията DELAKTIG, когато повече 
не се нуждаете от нея - превърнете я в нещо друго, нещо 
ново. Или я оставете на вашите деца, за да могат да я вземат 
със себе си, когато напуснат дома.”

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

ДИЗАЙН
Том Диксън 

ЕЛЕМЕНТИ
Модул кресло
2-местен модул
3-местен модул
Облегалка с възглавница
Подлакътник с възглавница
Помощна маса
Лампион 

Свалящ се калъф

Избор на калъфи

Перящ се калъф

DELAKTIG
Серия дивани

Пълни условия на
www.IKEA.bg
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Започнете с избора на модул - кресло, двуместен или 
триместен диван. След това завършете с облегалка/ 
подлакътници, странични маси и лампи, за да създадете 
мебелите, които отговарят най-добре на вашите нужди 
и пространство. Ако искате да придадете повече 
индивидуалност, можете да изберете различни калъфи 
за всеки елемент.

КАК ДА СЪЧЕТАЕТЕ

1× 2-местен модул 1× подлакътник с 
възглавница

2 × облегалка с 
възглавница  

1× помощна маса 

+ + + =
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КОМБИНАЦИИ

DELAKTIG кресло  
Обща цена, вкл. калъф
HILLARED антрацит 992.537.29 980лв.
HILLARED тъмносиньо     992.537.34 980лв.
TALLMYRA бяло/черно 892.537.39 980лв.
GUNNARED бежаво 692.890.08 980лв.
GUNNARED светло кафяво-розово 192.893.03 980лв.
GUNNARED сиво 492.894.48 980лв.

Тази комбинация включва

DELAKTIG платформа кресло 1 бр
DELAKTIG облегалка с възглавница 1 бр
DELAKTIG подлакътник с възглавница 2 бр

DELAKTIG кресло с помощна маса/лампа
Обща цена, вкл. калъф
HILLARED антрацит  892.537.44 979лв.
HILLARED тъмносиньо   992.537.53 979лв.
TALLMYRA бяло/черно 092.537.62 979лв.
GUNNARED бежаво 692.890.13 979лв.
GUNNARED светло кафяво-розово 092.893.08 979лв.
GUNNARED сиво 492.894.53 979лв.

Тази комбинация включва

DELAKTIG платформа кресло 1 бр
DELAKTIG облегалка с възглавница 1 бр
DELAKTIG странична маса 1 бр
DELAKTIG лампион 1 бр

DELAKTIG 2-местен диван 
Обща цена, вкл. калъф
HILLARED антрацит 192.537.71 1399лв.
HILLARED тъмносиньо   892.537.77 1399лв.
TALLMYRA бяло/черно 892.577.42 1409лв.
GUNNARED бежаво 492.890.52 1399лв.
GUNNARED светло кафяво-розово 092.893.46 1399лв.
GUNNARED сиво 292.894.92 1399лв.

Тази комбинация включва

DELAKTIG 2-местна платформа 1 бр
DELAKTIG облегалка с възглавница 2 бр
DELAKTIG подлакътник с възглавница 2 бр

Преосмисляйки седалките, разработихме тази модерна 
версия на кресло с помощна маса, която можете да 
фиксирате отстрани на креслото. Можете да поставите 
лампата върху рамката или върху включената основа на 
лампата.
Общи размери: 114×84×79 см

Общи размери: 94×84×79 см

Да имате модерен и гъвкав дом не означава непременно 
да изберете нетипична комбинация за диван. Можете да 
изберете един от 3 цвята и да поставите облегалките, 
както искате, така че да можете да използвате дивана 
от двете страни.
Общи размери: 149×84×79 см

По-долу можете да разгледате примерни комбинации.
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DELAKTIG 2-местен диван с помощна маса  
Обща цена, вкл. калъф
HILLARED антрацит 792.596.71 1374лв.
HILLARED тъмносиньо 692.596.76 1374лв.
TALLMYRA бяло/черно 692.596.81 1384лв.
GUNNARED бежаво 792.890.60 1374лв.
GUNNARED светло кафяво-розово 092.893.51 1374лв.
GUNNARED сиво 192.894.97 1374лв.

Тази комбинация включва

DELAKTIG 2-местна платформа 1 бр
DELAKTIG облегалка с възглавница 2 бр
DELAKTIG подлакътник с възглавница 1 бр
DELAKTIG странична маса 1 бр

DELAKTIG 3-местен диван 
Обща цена, вкл. калъф
HILLARED антрацит 592.596.86 1694лв.
HILLARED тъмносиньо 592.596.91 1694лв.
TALLMYRA бяло/черно 492.596.96 1704лв.
GUNNARED бежаво 092.890.68 1694лв.
GUNNARED светло кафяво-розово 992.893.56 1694лв.
GUNNARED сиво 892.895.02 1694лв.

Тази комбинация включва

DELAKTIG 3-местна платформа 1 бр
DELAKTIG облегалка с възглавница 3 бр
DELAKTIG подлакътник с възглавница 2 бр

DELAKTIG 3-местен диван с помощна маса/лампа
Обща цена, вкл. калъф
HILLARED антрацит 092.597.59 1818лв.
HILLARED тъмносиньо 192.597.68 1818лв.
TALLMYRA бяло/черно 292.597.77 1828лв.
GUNNARED бежаво 192.890.77 1818лв.
GUNNARED светло кафяво-розово 992.893.61 1818лв.
GUNNARED сиво 792.895.07 1818лв.

Тази комбинация включва

DELAKTIG 3-местна платформа 1 бр
DELAKTIG облегалка с възглавница 3 бр
DELAKTIG подлакътник с възглавница 1 бр
DELAKTIG странична маса 1 бр
DELAKTIG лампион 1 бр

Общи размери: 204×84×79 см

В тази комбинация имате всичко: комфортен и 
компактен двуместен диван с масичка, където можете 
да поставите чаша чай, книга и очила за четене. 
Перфектен за малки пространства.
Общи размери: 169×84×79 см

Този диван може да бъде точно диванът, който сте 
търсили, за да направите живота у дома по-практичен 
и удобен. Тъй като облегалките могат да бъдат 
поставени от двете страни на рамката, можете да 
използвате дивана и от двете страни. Освен това 
можете да смените помощната маса с подлакътник или 
да преместите лампата от включената основа за лампа 
върху рамката на дивана.
Общи размери: 224×84×79 см

КОМБИНАЦИИ
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DELAKTIG лежанка с подлакътник 
Обща цена, вкл. калъф
HILLARED антрацит  892.599.15 1149лв.
HILLARED тъмносиньо 292.599.23 1149лв.
TALLMYRA бяло/черно 092.599.38 1159лв.
GUNNARED бежаво 692.890.32 1149лв.
GUNNARED светло кафяво-розово 092.893.27 1149лв.
GUNNARED сиво 492.894.72 1149лв.

Тази комбинация включва
DELAKTIG 2-местна платформа 1 бр
DELAKTIG облегалка с възглавница 1 бр
DELAKTIG подлакътник с възглавница 1 бр

DELAKTIG подлакътник с помощна маса и лампа  
Обща цена, вкл. калъф
HILLARED антрацит 992.598.68 1273лв.
HILLARED тъмносиньо 992.598.92 1273лв.
TALLMYRA бяло/черно 892.599.01 1283лв.
GUNNARED бежаво 592.890.37 1273лв.
GUNNARED светло кафяво-розово 092.893.32 1273лв.
GUNNARED сиво 392.894.77 1273лв.

Тази комбинация включва

DELAKTIG 2-местна платформа 1 бр
DELAKTIG облегалка с възглавница 1 бр
DELAKTIG странична маса 1 бр
DELAKTIG лампион 1 бр

Тази лежанка има помощна маса, която може да бъде 
поставена от двете страни на рамката, както и лампа, 
която можете да позиционирате така, че да имате 
светлина, когато се нуждаете от нея. Можете също така 
да изберете дали искате да поставите лампата върху 
рамката или върху включената основа за лампа. Просто 
легнете и се отпуснете.
Общи размери: 149×104×79 см

Лежанка – идеална за лека дрямка или кино вечер 
у дома. Подлакътникът може да се закрепи от тази 
страна, която ви е най-удобна.
Общи размери: 149×84×79 см

КОМБИНАЦИИ



ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

ПЛАТФОРМИ

DELAKTIG платформа кресло. 

HILLARED антрацит 292.623.55 605лв.
HILLARED тъмносиньо 792.623.48 605лв.
TALLMYRA бяло/черно 992.623.52 605лв.
GUNNARED бежаво 492.890.47 605лв.
GUNNARED светло кафяво-розово 192.893.41 605лв.
GUNNARED сиво 292.894.87 605лв.

DELAKTIG 2-местна платформа.  

HILLARED антрацит 092.654.06 899лв.
HILLARED тъмносиньо 492.654.09 899лв.
TALLMYRA бяло/черно 892.654.12 909лв.
GUNNARED бежаво 992.889.98 899лв.
GUNNARED светло кафяво-розово 092.893.70 899лв.
GUNNARED сиво 592.894.38 899лв.

DELAKTIG 3-местна платформа.  

HILLARED антрацит 492.662.01 1069лв.
HILLARED тъмносиньо 592.662.05 1069лв.
TALLMYRA бяло/черно 792.662.09 1079лв.
GUNNARED бежаво 792.890.03 1069лв.
GUNNARED светло кафяво-розово 992.893.75 1069лв.
GUNNARED сиво 492.894.43 1069лв.

ПОДЛАКЪТНИК И ОБЛЕГАЛКА С 

ВЪЗГЛАВНИЦА
DELAKTIG подлакътник с възглавница. 

HILLARED антрацит 092.599.62 125лв.
HILLARED тъмносиньо 892.599.58 125лв.
TALLMYRA бяло/черно 792.599.54 125лв.

GUNNARED бежаво 792.890.22 125лв.
GUNNARED светло кафяво-розово 192.893.17 125лв.
GUNNARED сиво 592.894.62 125лв.
DELAKTIG облегалка с възглавница. 

HILLARED антрацит 892.599.39 125лв.
HILLARED тъмносиньо 092.599.43 125лв.
TALLMYRA бяло/черно 192.599.47 125лв.
GUNNARED бежаво 692.890.27 125лв.
GUNNARED светло кафяво-розово 192.893.22 125лв.
GUNNARED сиво 492.894.68 125лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

DELAKTIG помощна маса за рамка. 47×22 см.

Черно 003.860.97 100лв.

DELAKTIG LED лампион.  

Черно 003.965.86 149лв.

КАЛЪФИ

DELAKTIG калъф за възглавница за кресло.

HILLARED антрацит 603.858.96 45лв.

HILLARED тъмносиньо 703.948.19 45лв.
TALLMYRA бяло/черно 503.948.20 45лв.

GUNNARED бежаво 104.300.33 45лв.
GUNNARED светло кафяво-розово 804.265.08 45лв.
GUNNARED сиво 204.265.98 45лв.

DELAKTIG калъф за възглавница за сядане, 
2-местен диван.
HILLARED антрацит 503.858.92 70лв.
HILLARED тъмносиньо 903.947.95 70лв.
TALLMYRA бяло/черно 703.947.96 80лв.
GUNNARED бежаво 204.300.37 70лв.

GUNNARED светло кафяво-розово 004.265.07 70лв.

GUNNARED сиво 204.265.06 70лв.

DELAKTIG калъф за възглавница за сядане, 
3-местен диван.
HILLARED антрацит 803.859.04 90лв.

HILLARED тъмносиньо 803.948.09 90лв.
TALLMYRA бяло/черно 003.948.08 100лв.

GUNNARED бежаво 404.300.41 90лв.
GUNNARED светло кафяво-розово 404.265.10 90лв.
GUNNARED сиво 604.265.09 90лв.
DELAKTIG калъф за облегалка/възглавница.

HILLARED антрацит 803.896.24 25лв.

HILLARED тъмносиньо 503.948.39 25лв.
TALLMYRA бяло/черно 303.948.40 25лв.

GUNNARED бежаво 704.300.25 25лв.
GUNNARED светло кафяво-розово 604.265.82 25лв.
GUNNARED сиво 804.264.81 25лв.
DELAKTIG калъф за подлакътник/възглавница.

HILLARED антрацит 803.896.19 25лв.

HILLARED тъмносиньо 603.948.29 25лв.
TALLMYRA бяло/черно 403.948.30 25лв.

GUNNARED бежаво 904.300.29 25лв.
GUNNARED светло кафяво-розово 904.265.90 25лв.
GUNNARED сиво 104.264.89 25лв.

Общи размери: Ширина×Дълбочина×Височина  (вкл. крака). Височина на крак 20 см, височина на седалка 42 см.
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ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ

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)

Устойч на 
цвета (0-6)

HILLARED: Тъкан от цветни влакна, смес. Машинно пране при 40°C. 30,000 5

TALLMYRA: Мек шенил с лека лъскавина и усещане за топлина, ефект в два тона Машинно пране при 40°C. 30,000 5

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 по-
бързо от чистия. Разбира се, устойчивостта на плата
зависи от начина на употреба на дивана.
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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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