РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

LYCKSELE

Серия разтегателни дивани
МОДЕЛИ

Разтегателно кресло
Разтегателен диван
Кутия за съхранение

Свалящ се калъф

Избор на калъфи

Перящ се калъф

Перящ се калъф

Артикул на склад

Един диван, много възможности
Разтегателният диван LYCKSELE е идеален както за сядане, така
и за сън. Сложете го във всяка стая и с лекота преобразувайте
на легло. Изборът на матрак и калъф е ваш, така че само
си харесайте. Свалете калъфа, за да го изперете – или се
позабавлявайте като го смените с нов. Имате свободата да
избирате между две ширини, когато купувате вашия LYCKSELE.
Ако ви трябва двойно легло, изберете разтегателен диван. Ако ви
е достатъчно единично легло – разтегателното кресло е за вас. И
двете могат да се допълнят с практична кутия за съхранение на
спално бельо.
Вие избирате матрака
Харесвате мек или твърд матрак? С разтегателния диван
LYCKSELE вие избирате матрака, който ви е най-удобен. Изборът
е между три матрака като усещането върху всеки един е доста
различно. Изпробвайте ги и откриете най-удобния за вас. Щом го
намерите, ще имате удобно място за през деня и нощта.
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КАК ДА ПРЕОБРАЗУВАТЕ

С няколко лесни стъпки ще преобразувате разтегателния
диван LYCKSELE в легло. Само отстранете калъфа и
издърпайте седалката. Разтегателният диван се превръща
в удобно двойно легло 140х188 см, а разтегателното кресло

- в единично легло 80х188 см. За да сгънете леглото, само
повдигнете докрай страната откъм краката. Когато го
натиснете надолу, леглото ще се сгъне почти без ваша помощ.
И отново е диван!

УДОБНИ МАТРАЦИ
LÖVÅS
Твърд матрак с еластична полиуретанова
пяна, който ще осигури на тялото ви
едновременно опора и комфорт по
време на сън. Матракът е с дебелина
10 см и има калъф, който се сваля и е
подходящ за химическо почистване.

HÅVET
Латекс и високоиздръжлива пяна
комбинират гъвкавост със способността
да се следват изцяло извивките на
вашето тяло. Латексът подобрява
циркулацията на въздуха и позволява
на влагата да се изпарява по естествен
начин. Съчетанието от материали
създава удобен матрак, на който да
се наслаждавате дълго време. Горният
слой се състои от латекс, а долният от
високоиздръжлива полиуретанова пяна.
Матракът е дебел 10 см и има калъф,
който се сваля и е подходящ за машинно
пране.

MURBO
Горният слой от високоиздръжлива пяна
се оформя така, че да пасне на тялото
ви, позволява на гръбначния стълб да
остане в изправено положение, за да е
спящата ви позиция по-релаксираща.
Издържливата пяна също така прави
матрака здрав. Долният слой се състои от
полиуретанова пяна. Матракът е дебел
10 см и има калъф, който се сваля и е
подходящ за машинно пране.

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

Разтегателно
кресло
80x100x87 см с
MURBO матрак
80x188 см

Разтегателно
кресло
80x100x87 см с
HÅVET матрак
80x188 см

Допълнителен
калъф

Размер на леглото в см

Разтегателно
кресло
80x100x87 см с
LÖVÅS матрак
80x188 см

В комплект с матрак и калъф
RANSTA, бяло
EBBARP, бяло/черно
VALLARUM, сиво
VALLARUM, тюркоаз
VALLARUM, червено-розово

259,00лв.
279,00лв.
299,00лв.
299,00лв.
299,00лв.

309,00лв.
329,00лв.
349,00лв.
349,00лв.
349,00лв.

359,00лв.
379,00лв.
399,00лв.
399,00лв.
399,00лв.

49,00лв.
69,00лв.
89,00лв.
89,00лв.
89,00лв.

Размер на леглото в см

Разтегателен диван
142x100x87 см с
LÖVÅS матрак
140х188 см

Разтегателен диван
142x100x87 см с
MURBO матрак
140х188 см

Разтегателен диван Допълнителен
142x100x87 см с
калъф
HÅVET матрак
140х188 см

В комплект с матрак и калъф
RANSTA, бяло
EBBARP, бяло/черно
VALLARUM, сиво
VALLARUM, тюркоаз
VALLARUM, червено-розово

379,00лв.
379,00лв.
399,00лв.
399,00лв.
399,00лв.

479,00лв.
479,00лв.
499,00лв.
499,00лв.
499,00лв.

579,00лв.
579,00лв.
599,00лв.
599,00лв.
599,00лв.

Само матрак

Разтег. кресло

Разтег. диван

LYCKSELE LÖVÅS

110,00лв.

160,00лв.

LYCKSELE MURBO

160,00лв.

260,00лв.

LYCKSELE HÅVET

210,00лв.

360,00лв.

Ширина х дълбочина х височина в см

Ширина х дълбочина х височина в см

Кутия за съхранение 43x55x21 см

19,99лв.

Кутия за съхранение 92x55x21 см

39,00лв.

• EBBARP: 100% памучен калъф. Машинно пране при 40°C.
• VALLARUM: Мек, микрофибарен калъф от 100% полиестер. Машинно пране при 40°C.
• RANSTA: избелен памучен плат. Машинно пране при 60°C.

79,00лв.
79,00лв.
99,00лв.
99,00лв.
99,00лв.

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.

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.

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.

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.
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Можете и сами.
Но можем и ние!

