
Възможно е някои от показаните артикули да не 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.

Елегантната серия LANDSKRONA е подходящо решение за 
вашия дом и вашия начин на живот. Изберете брой места за 
сядане и форма. Ако семейството ви се увеличи и нуждите ви 
се променят, можете да добавите модули към дивана. Изберете 
диван от кожа и еко кожа, или от плат ‒ допълнете с дървени 
крака или крака от метал. Включени са подходящи калъфи за 
краката.

Този мек  диван е изключително издръжлив, тъй като 
възглавниците на седалките са с пълнеж от високоеластична 
пяна, която осигурява добра опора на тялото и бързо 
възвръща първоначалната си форма, след като станете. 
Практичните функции, разнообразието от възможности 
и елегантният дизайн правят дивана подходящ за всеки 
интериор.

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

МОДЕЛИ
Кресло 
Табуретка
Лежанка
2-местен диван
3-местен диван
3-местен диван с лежанка
4-местен диван с лежанка
5-местен диван с лежанка

 

Избор на цветове

Избор на крака

Несменяем калъф

Кожа и еко кожа

Пълни условия на
www.IKEA.bg.

Серия дивани

LANDSKRONA
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ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

Метални крака Дървени крака

Кресло
89×89×78 см 

GUNNARED светлозелено 292.697.24 499 лв 892.697.21 499 лв
GUNNARED тъмносиво 992.691.60 499 лв 292.697.19 499 лв
GRANN/BOMSTAD тъмнобежово 992.756.94 999 лв 192.756.93 999 лв
GRANN/BOMSTAD златисто кафяво 092.691.93 999 лв 192.691.97 999 лв
GRANN/BOMSTAD черно 490.317.74 999 лв 590.317.78 999 лв

Табуретка
Ш65×77×44 см.

GUNNARED светлозелено 292.697.43 299 лв 192.697.48 299 лв
GUNNARED тъмносиво 492.697.37 299 лв 892.697.40 299 лв
GRANN/BOMSTAD тъмнобежово 992.757.45 499 лв 592.757.47 499 лв
GRANN/BOMSTAD златисто кафяво 392.691.82 499 лв 492.691.86 499 лв
GRANN/BOMSTAD черно 890.318.09 499 лв 090.318.13 499 лв

Допълнителен модул лежанка
 78×158×78 см

GUNNARED светлозелено 492.702.55 799 лв 492.702.60 799 лв
GUNNARED тъмносиво 192.702.47 799 лв 592.702.50 799 лв
GRANN/BOMSTAD тъмнобежово 292.757.39 1299 лв 092.757.40 1299 лв
GRANN/BOMSTAD златисто кафяво 992.691.79 1299 лв 792.691.80 1299 лв
GRANN/BOMSTAD черно 191.240.34 1299 лв 491.240.37 1299 лв

2-местен диван
164×89×78 см

GUNNARED светлозелено 492.702.84 799 лв 392.702.89 799 лв
GUNNARED тъмносиво 592.702.74 799 лв 492.702.79 799 лв
GRANN/BOMSTAD тъмнобежово 492.757.57 1199 лв 892.757.60 11з99 лв
GRANN/BOMSTAD златисто кафяво 192.702.66 1199 лв 692.702.64 1199 лв
GRANN/BOMSTAD черно 190.317.42 1399 лв 290.317.46 1399 лв

3-местен диван
204×89×78 см

GUNNARED светлозелено 492.703.21 999 лв 392.703.26 999 лв

GUNNARED тъмносиво 592.703.06 999 лв 592.703.11 999 лв
GRANN/BOMSTAD тъмнобежово 992.757.69 1399 лв 392.757.72 1399 лв
GRANN/BOMSTAD златисто кафяво 092.702.95 1399 лв 492.703.02 1399 лв
GRANN/BOMSTAD черно 590.316.98 1499 лв 590.317.02 1499 лв

3-местен диван с лежанка
242×89/158×78 см

GUNNARED светлозелено 792.726.82 1598 лв 692.726.87 1598 лв

GUNNARED тъмносиво 892.726.67 1598 лв 092.726.66 1598 лв

GRANN/BOMSTAD тъмнобежово 392.757.86 2498 лв 592.757.85 2498 лв

GRANN/BOMSTAD златисто кафяво 192.726.37 2498 лв 892.726.48 2498 лв
GRANN/BOMSTAD черно 490.318.73 2698 лв 590.318.77 2698 лв

4-местен диван с лежанка
282×89/158×78 см

GUNNARED светлозелено 092.704.55 1798 лв 992.704.65 1798 лв

GUNNARED тъмносиво 792.703.72 1798 лв 592.703.73 1798 лв
GRANN/BOMSTAD тъмнобежово 092.757.97 2698 лв 892.757.98 2698 лв
GRANN/BOMSTAD златисто кафяво 592.703.54 2698 лв 492.703.59 2698 лв
GRANN/BOMSTAD черно 290.324.06 2798 лв 490.324.10 2798 лв

Метални крака Дървени крака

5-местен диван с лежанка
360×89/158×78 см

GUNNARED светлозелено 392.699.88 2597 лв 392.699.93 2597 лв

GUNNARED тъмносиво 692.699.82 2597 лв 492.699.83 2597 лв
GRANN/BOMSTAD тъмнобежово 992.758.11 3997 лв 592.758.13 3997 лв
GRANN/BOMSTAD златисто кафяво 492.691.53 3997 лв 292.691.54 3997 лв
GRANN/BOMSTAD черно 190.462.01 4097 лв 590.462.04 4097 лв

Общи размери: Ширина x Дълбочина x Височина.

     
Крак, 15 см.

LANDSKRONA крак, 4 бр. к-т 302.923.99 40.00 лв 702.923.97 40.00 лв

Метални крака Дървени крака
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КОМБИНАЦИИ

Кресло
Общи размери: 89×89×78 см

5-местен диван с лежанки
Общи размери: 360×89/158×78 см

Общи размери: Ширина x Дълбочина x Височина.

3-местен диван с лежанка
Общи размери: 242×89/158×78 см

2-местен диван
Общи размери: 164×89×78 см

3-местен диван
Общи размери: 204×89×78 см

4-местен диван с лежанка
Общи размери: 282×89/158×78 см



ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ
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LANDSKRONA от естествена и еко кожа
В кожените дивани LANDSKRONA 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).

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 меко-
тата, еластичността и свежестта на кожата, е нужно 
само да почиствате мебелите редовно с меката четка-
накрайник на прахосмукачката.

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.

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.

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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