
Не всички артикули (показани тук) могат да бъдат 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.

Разтегателен диван за всякакви дейности
Разтегателен диван FLOTTEBO е проектиран да бъде 
мултифункционален, както и комфортен. Възглавниците могат 
да се премахват и да превърнете дивана в удобно легло, на 
което да спите. Голямата ракла под седалката има достатъчно 
място за съхранение на всякакви вещи, които искате да 
скриете, но да са ви подръка. Така че седнете удобно и 
си пуснете филм или се насладете на приятен разговор 
с приятел. Изпратете имейл или подремнете. FLOTTEBO 
разтегателен диван се включва във вашето ежедневие.

Винаги удобен 
Разтегателен диван FLOTTEBO ще ви осигури необходимото 
удобство, когато седите, излежавате се или сте се облегнали. 
Ще изпитвате пълен комфорт с помощта на индивидуално 
пакетираните пружини, които действат независимо една 
от друга и прецизно следват тялото ви, за да ви дадат 
опора. Възглавниците за гърба ви улесняват да регулирате 
дълбочината на седалката и опората на гърба.

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ 

МОДЕЛИ
Разтегателен диван 
(90×200 см)
Разтегателен диван 
(120×200 см)
Помощна маса

 

Свалящ се калъф

Избор на калъфи

Перящ се калъф 

Пружинно ядро

С място за съхранение

FLOTTEBO
Серия дивани
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Много лесно можете да трансформирате FLOTTEBO 
разтегателен диван в голямо и удобно легло. Просто 
хванете дръжките и повдигнете седалката нагоре. Под 

КАК ДА ТРАНСФОРМИРАТЕ В ЛЕГЛО

нея ще намерите голямо място за съхранение на спално 
бельо. След това, махнете възглавниците, оправете 
леглото и се насладете на дълбок сън.
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КОМБИНАЦИИ
Общи размери: Ширина x Дълбочина x Височина.

FLOTTEBO разтегателен диван.
Общи размери: Ш90×Д200×В55 см.
Размер на леглото: Ш90×Д200 см.

Обща цена, вкл. калъф 
VISSLE лилаво 992.974.84 969лв.
VISSLE тъмносиво 592.974.81 969лв.

FLOTTEBO разтегателен диван.
Общи размери: Ш120×Д200×В55 см.
Размер на леглото: Ш120×Д200 см.

Обща цена, вкл. калъф 
VISSLE лилаво 692.974.71 1160лв.
VISSLE тъмносиво 192.974.64 1160лв.

FLOTTEBO разтегателен диван с маса.
Общи размери: Ш90×Д200×В55 см.
Размер на леглото: Ш90×Д200 см.

Обща цена, вкл. калъф и маса.
VISSLE лилаво 292.974.54  1028,90лв.
VISSLE тъмносиво 892.874.51 1028,90лв.

FLOTTEBO разтегателен диван с маса.
Общи размери: Ш120×Д200×В55 см.
Размер на леглото: Ш120×Д200 см.

Обща цена, вкл. калъф и маса.
VISSLE лилаво 792.974.37 1219,90лв.
VISSLE тъмносиво 492.974.29 1219,90лв.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

ПОМОЩНА МАСА

FLOTTEBO помощна маса. 

32×27 см 003.424.66 59,90лв.

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ

Издръжливи по различни начини
Строгите тестове са важен начин да проверим
устойчивостта на текстилните ни калъфи, но те
не изчерпват 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 са 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)

Уст на цвета 
(0-6)

VISSLE лилаво/тъмносиво: 100% полиестер. Машинно пране при 40°C. 50,000 5

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 дали нашите променят цвета си 
ефективно.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАЛЪФ

FLOTTEBO калъф за разтегателен диван, 
Ш90×Д200 см.

VISSLE лилаво 703.425.28  159лв.
VISSLE тъмносиво 803.425.18  159лв.

FLOTTEBO калъф за разтегателен диван, 
Ш120×Д200 см.
VISSLE лилаво 303.425.06 230лв.
VISSLE тъмносиво 703.424.96 230лв.
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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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