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Диван за всеки
Нямаше ли да е странно, ако всички искахме еднакви дивани, нали? Затова серията SÖDERHAMN се състои от здрави и
комфортни модули, които можете да съчетаете по свой вкус.
Какво предпочитате – малък или голям диван? А може би
търсите уютно кътче, където да се сгушвате? Със SÖDERHAMN
имате свободата да създадете точно такава комбинация, каквато ви е необходима – възможностите са неограничени.
Удобeн по нов начин
Със SÖDERHAMN искахме да използваме материалите ефикасно и да създадем един наистина удобен диван с лек, ефирен
дизайн. Затова подходихме по малко по-различен начин от
обикновено и поставихме еластична мрежа в дъното на дивана. Заедно с възглавниците за седалки тя придава усещане за
меко пружиниране. Добавихме и щедра дълбочина на седалките и подвижни възглавници за облегалка, за да можете
винаги да подреждате дивана както ви е най-удобно.
Екосъобразен във всяко отношение
Можете да избирате измежду няколко плътни, здрави и подходящи за пране калъфи за своя диван SÖDERHAMN. Те
всички са в различен стил и създават различна атмосфера.
Практично опакованият диван е лесен за транспортиране и
пренасяне до дома. А ако някой ден решите, че вече не ви е
нужен – всички материали могат да се разделят и да се предадат за рециклиране. С други думи – този диван е елегантен
и практичен, пести природните ресурси и е екосъобразен във
всяко отношение.

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

КОМБИНАЦИИ

Адаптирани за ваше удобство. Можете да използвате едноместния модул сам по себе си или да го
комбинирате с допълнителни едноместни модули
и други елементи от серията – както ви е удобно.
Oбщи размери: 279x99x83 см
Тази комбинация 1287,00 лв.

Самостоятелно или в комбинация. Добавете
подлакътници и едноместният модул се превръща
в удобен кресло. Ако ви е нужно повече място за
сядане, можете да го съчетаете с други елементи
от серията.
Oбщи размери: 105x99x83 см
Тази комбинация 629,00 лв.

Излегнете се удобно. С триместен модул и лежанка се сдобивате с голям диван, на който удобно
да се излегнете. Поставите лежанката от която
страна желаете. И по всяко време да пренареждате и да добавяте други елементи от серията.
Oбщи размери: 291x99/151x83 см
Тази комбинация 1518,00 лв.

Използвайте и мястото в ъгъла. Ъгловите дивани
са достатъчно големи и са ефикасен начин
да използвате пространството. Ако искате
двете страни да са различно дълги, можете да
комбинирате ъглов, триместен и едноместен
модул с подлакътници.
Oбщи размери: 291x99/198x83 см
Тази комбинация 1907,00 лв.

Предостатъчно пространство. Ако ви трябва
комфортно кътче за много хора, можете да комбинирате ъглов модул с един триместен плюс два
едноместни с подлакътници.
Oбщи размери: 291x291/99x83 см
Тази комбинация 2336,00 лв.

* Цена за комбинация с калъф SAMSTA, тъмносиво
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ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

Табуретка
Ширина x дълбочина x
височина в см

Едноместен Ъглов
модул
модул

Лежанка

Триместен
модул

93x93x40

82x6x53

93x99x83

99x99x83

93x151x83

186x99x83

С включен калъф
SAMSTA тъмносиво

299,00лв.

100,00лв.

429,00лв.

549,00лв.

589,00лв.

729,00лв.

FINNSTA тюркоаз, бяло

349,00лв.

120,00лв.

529,00лв.

639,00лв.

699,00лв.

889,00лв.

С допълнителен калъф
SAMSTA тъмносиво

49,00лв.

40,00лв.

79,00лв.

99,00лв.

159,00лв.

129,00лв.

FINNSTA тюркоаз, бяло

99,00лв.

60,00лв.

179,00лв.

189,00лв.

269,00лв.

289,00лв.

• SAMSTA: Гладка и мека тъкан с микрофибър, устойчива на
износване.
Машинно пране при 30°C.
• FINNSTA: Тежък плат от памук и полиестер с приятна текстура. От
цветни влакна с лек двуцветен ефект.

Машинно пране при 40°C.
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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.

ИКЕА България не носи отговорност за допуснати печатни грешки.
© Inter IKEA Systems B.V. 2019/2020

ИКЕА България си запазва правото да прави
промени в съдържанието и цените.

© Inter IKEA Systems B.V. 2019/2020.

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.

ИКЕА България не носи отговорност за допуснати печатни грешки.

ИКЕА България си запазва правото да прави промени в съдържанието и цените.

Можете и сами.
Но можем и ние!

