РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

NYHAMN

Серия разтегателени дивани

МОДЕЛИ

Разтегателен диван
Кутия за съхранение

Свалящ се калъф

Избор на калъфи

Перящ се калъф

Индивидуално пакетирани
пружини

Артикул на склад

С едно щракване диванът се превръща в легло
Благодарение на простия механизъм на щракване, можете
да трансформирате разтегателен диван NYHAMN от диван
в широко легло за секунди. Няма нужда да махате калъфа,
просто дръпнете подматрачната рамка нагоре и натиснете
облегалката надолу. Пространството под разтегателния
диван е подходящо за кутии за съхранение, в които можете
да поберете спално бельо, възглавници и одеяла. Идеално
решение за малки пространства като студентска квартира и
лятна вила – или ако искате удобно място, на което да преспят
гостите ви.
Изберете удобство и стил
Можете да избирате между два различни матрака за
разтегателен диван NYHAMN – матрак с индивидуално
пакетирани пружини и матрак с пяна – и двата осигуряват на
тялото ви опора, където трябва и ви помагат да се отпуснете.
Независимо от това кой ще изберете, ще имате матрак идеален
за сядане и за сън по всяко време на денонощието. Голям
избор от калъфи, така че можете да изберете подходящия
стил за вас. Или пък си вземете няколко, за да ги редувате?
Калъфите се свалят и са подходящи за машинно пране.

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.

КАК ДА ПРЕВЪРНЕТЕ В ЛЕГЛО

K!

CLIC

Не е нужно да махате калъфа. Просто повдигнете
седалката и я натиснете назад – щрак! След това
свалете надолу седалката, докато не се изравнят. Ето
толкова лесно се трансформира диван NYHAMN в легло

с размери 140×200 см. Когато искате да го превърнете
отново в диван, първо повдигнете седалката и след
това отново я свалете надолу. Готово на момента!

МАТРАЦИ
NYHAMN матрак с пяна
Твърд матрак, но с мека полиуретанова
пяна, който ще осигури опора на
тялото ви и спокоен сън. Матракът е с
дебелина 10 см и има свалящ се калъф,
подходящ за машинно пране.

NYHAMN матрак с индивидуално
пакетирани пружини
Индивидуално пакетираните
пружини осигуряват опора, където
ви е необходима и същевременно
облекчават напрежението в раменете и
бедрата. Мускулите ви ще са отпуснати
и ще се наслаждавате на спокоен сън
през нощта. Матракът е с дебелина 11
см и е със свалящ се калъф, подходящ
за машинно пране.
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ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

Разтегателен диван
198×97×90 см
матрак с пяна
140×200 см

Разтегателен диван
198×97×90 см
матрак с
индивидуално
пакетирана
пружина
140×200 см

Доълнителен калъф
разтегателен диван

NYHAMN-BORRED светлобежов

459лв

549лв.

99лв.

NYHAMN-KNISA сиво/бежово

499лв.

589лв.

139лв.

NYHAMN-SKIFTEBO жълто

559лв.

649лв.

199лв.

NYHAMN-SKIFTEBO сиво/черно

559лв.

649лв.

199лв.

NYHAMN-HYLLIE бежово

589лв.

679лв.

229лв.

Ширина × Дълбочина × Височина в см

Размер на леглото в см

Допълнете с матрак и калъф*

Само матрак
NYHAMN матрак с пружини

250лв.

NYHAMN матрак с пяна

160лв.

NYHAMN тройна възглавница.
200×40 см

703.437.97

79лв.

Кутия за съхранение
160x63x21 см

604.351.46 50лв.

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 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.

Инструкции за пране

Устойчивост на
износване (в
обороти)

Уст на
цвета(0-6)

KNISA - Капитониран полиестерен калъф

Машинно пране при 40°C

40,000

5-6

BORRED - Мек, микрофибърен плат

Машинно пране при 40°C

20,000

5

SKIFTEBO - 100% полиестер

Машинно пране при 40°C

35,000

5

HYLLIE - 100% полиестер

Машинно пране при 40°C

30 000

5
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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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Има моменти, когато просто нямаме време или енергия. Когато ни е нужна
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Можете и сами.
Но можем и ние!

