
All the products (shown here) may not be available at the store. Please contact the staff  
or look at www.IKEA.com for more information. For more detailed product information,  
see the pricetag and the Internet. All units require assembly.

Създайте го по свой вкус
Можете да персонализирате диван от серията VIMLE
така, както вие предпочитате и да се наслаждавате на
крайния резултат дълги години. Изберете размери и форма
според нуждите ви и интериора на вашия дом. Възможностите 
са безкрайни, от вечно актуален двуместен диван до широк 
U-образен диван с отворен край. Лежанката и табуретката 
са снабдени с практично място за съхранение за неща, като 
завивки. Калъфът е последният щрих в
оформлението на дивана – всички калъфи са издържливи и
лесни за поддръжка. 

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

ДИЗАЙН
Елен Йохансон

ЕЛЕМЕНТИ
Подлакътник 
Модул лежанка
Ъглов модул
Табуретка с ракла
Облегалка за глава
1-местен модул
2-местен модул
3-местен модул
2-местен модул за 
разтегателен диван

Свалящ се калъф,
подходящ за пране

Избор на калъф

Еко кожа

С място за съхранение

Може да се персонализира 
според нуждите ви

VIMLE
Серия дивани

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.

Пълни условия на
www.IKEA.bg
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КОМБИНАЦИИ
Тук показваме някои примери как може да изглежда 
диван от серията VIMLE, но вие можете да го променяте, 
така че да подхожда на вас и на вашите нужди. 
Изберете броя места, формата на дивана, какви 
функции искате и разбира се калъф, който е точно 
за вас. Съветваме ви да използвате нашата полезна 

програма за проектиране, за да прегледате всички 
възможни комбинации. Можете да намерите програмата 
за проектиране в магазина или на 
www.IKEA.bg.   
www.IKEA.com.

VIMLE 2-местен диван.
Общи размери: Ш171×Д98×В83 см. 

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 892.847.12 799лв.
GUNNARED бежово 292.846.92 859лв.
GUNNARED сиво 092.847.06 859лв.
TALLMYRA черно/сиво 092.847.30 909лв.

DALSTORP пъстро 792.987.57 859лв.

FARSTA черно 192.051.86 1030лв.

VIMLE лежанка.
Общи размери: Ш111×Д164×В83 см.
С ракла в лежанката.

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 992.982.71 750лв.
GUNNARED бежово 492.982.59 810лв.
GUNNARED сиво 192.982.65 810лв.
TALLMYRA черно/сиво 692.982.82 850лв.

DALSTORP пъстро 592.994.99 810лв.

FARSTA черно 492.983.39 980лв.

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 992.855.94 1419лв.
GUNNARED бежово 492.855.82 1479лв.
GUNNARED сиво 192.855.88 1479лв.
TALLMYRA черно/сиво 392.856.05 1559лв.
DALSTORP пъстро 392.987.64 1479лв.
FARSTA черно 192.855.69 1709лв.

VIMLE 3-местен диван с отворен край.  
Общи размери: Ш227×Д98×В83 см. 
С ракла в табуретката/отворения край.

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 192.848.57 999лв.
GUNNARED бежово 992.848.39 1089лв.
GUNNARED сиво 492.848.51 1089лв.
TALLMYRA черно/сиво 892.848.73 1129лв.
DALSTORP пъстро 692.987.86 1089лв.
FARSTA черно 692.567.53 1240лв.

VIMLE 2-местен разтегателен диван.
Общи размери: Ш190×Д98/241×В83 см.
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VIMLE 3-местен диван.
Общи размери: Ш241×Д98×В83 см.

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 392.847.57 999лв.
GUNNARED бежово 192.847.39 1069лв.
GUNNARED сиво 692.847.51 1069лв.
TALLMYRA черно/сиво 092.847.73 1109лв.
DALSTORP пъстро 692.987.72 1069лв.
FARSTA черно 092.068.84 1130лв.

VIMLE 3-местен диван с облегалка за глава. 
Общи размери: Ш241×Д98×В103 см.

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 692.955.56 1078,90лв.
GUNNARED сиво 792.955.51 1148,90лв.
FARSTA черно 292.566.27 1229,90лв.

КОМБИНАЦИИ

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 392.922.91 1738лв.
GUNNARED бежово 692.922.75 1838лв.
GUNNARED сиво 092.922.83 1838лв.
TALLMYRA черно/сиво 992.923.06 1938лв.
DALSTORP пъстро 392.987.78 1838лв.
FARSTA черно 292.922.58 2059лв.

VIMLE 3-местен разтегателен диван с отворен край.
Общи размери: Ш246×Д98/241×В83 см.
С ракла в табуретката/отворения край.

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 592.924.50 1619лв.
GUNNARED бежово 992.924.34 1709лв.
GUNNARED сиво 292.924.42 1709лв.
TALLMYRA черно/сиво 392.924.65 1779лв.
DALSTORP пъстро 492.987.92 1709лв.
FARSTA черно 492.924.17 1919лв.

VIMLE 3-местен разтегателен диван.
Общи размери: Ш261×Д98/241×В83 см.
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VIMLE 3-местен диван с лежанка и облегалка за глава.
Общи размери: Ш252×Д164×В103 см.
С ракла в лежанката.

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 992.955.88 1428,90лв.
GUNNARED сиво 992.955.93 1528,90лв.
FARSTA черно 592.566.83 1829,90лв.

КОМБИНАЦИИ

VIMLE ъглов диван, 3-местен с отворен край.
Общи размери: Ш179/237×Д98×В83 см.
С ракла в табуретката/отворения край.

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 992.848.15 1527лв.
GUNNARED бежово 192.847.96 1697лв.
GUNNARED сиво 292.848.09 1697лв.
DALSTORP пъстро 792.997.14 1697лв.
TALLMYRA черно/сиво 692.848.31 1767лв.
FARSTA черно 492.115.34 1740лв.

VIMLE 3-местен разтегателен диван с лежанка.
Общи размери: Ш271×Д98/241×В83 см.
С ракла в лежанката.

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 892.926.94 1969лв.
GUNNARED бежово 192.926.78 2069лв.
GUNNARED сиво 492.926.86 2069лв.
DALSTORP пъстро 492.994.85 2069лв.
TALLMYRA черно/сиво 292.927.10 2169лв.
FARSTA черно 792.926.61 2409лв.

VIMLE 3-местен диван с лежанка.
Общи размери: Ш252×Д164×В83 см. 
С ракла в лежанката.

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 592.849.16 1349лв.
GUNNARED бежово 792.848.97 1449лв.
GUNNARED сиво 092.849.09 1449лв.
DALSTORP пъстро 792.994.79 1449лв.
TALLMYRA черно/сиво 292.849.32 1519лв.
FARSTA черно 392.069.86 1730лв.
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КОМБИНАЦИИ

VIMLE ъглов диван, 4-местен с отворен край.
Общи размери: Ш235/249×Д98×В83 см.
С ракла в табуретката/отворения край.

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 192.851.40 1807лв.
GUNNARED бежово 992.851.22 1977лв.
GUNNARED сиво 492.851.34 1977лв.
DALSTORP пъстро 092.996.61 1977лв.
TALLMYRA черно/сиво 792.851.56 2057лв.
FARSTA черно 392.114.88 2140лв.

VIMLE ъглов диван, 4-местен с отворен край и 
облегалки за глава.
Общи размери: Ш235/249×Д98×В103 см.
С ракла в табуретката/отворения край.

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно/сиво 192.945.02 1966,80лв.
GUNNARED сиво 492.944.97 2136,80лв.
FARSTA черно 692.567.53 2339,80лв.

VIMLE ъглов разтегателен диван, 4-местен с отворен 
край.
Общи размери: Ш268/235×Д98/241×В83 cm.
С ракла в табуретката/отворения край.

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 392.937.09 2427лв.
GUNNARED бежово 292.934.94 2597лв.
GUNNARED сиво 092.936.16 2597лв.
DALSTORP пъстро 692.997.00 2597лв.
TALLMYRA черно/сиво 792.937.31 2707лв.
FARSTA черно 092.927.73 2819лв.

VIMLE 4-местен диван с лежанка.
Общи размери: Ш322×Д98/164×В83 cm. 
С ракла в лежанката.

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 292.849.65 1549лв.
GUNNARED бежово 292.849.46 1659лв.
GUNNARED сиво 792.849.58 1659лв.
DALSTORP пъстро 892.994.93 1659лв.
TALLMYRA черно/сиво 992.849.81 1719лв.
FARSTA черно 492.070.42 1830лв.



6

VIMLE ъглов диван 5-местен с лежанка.
Общи размери: Ш330×Д249×В83 cm. 
С ракла в лежанката.

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 692.852.32 2437лв.
GUNNARED бежово 492.852.14 2617лв.
GUNNARED сиво 892.852.26 2617лв.
DALSTORP пъстро 492.997.20 2617лв.
TALLMYRA черно/сиво 292.852.48 2737лв.
FARSTA черно 792.114.05 3030лв.

VIMLE ъглов диван 5-местен.
Общи размери: Ш192×Д319×В83 см. 

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 692.851.85 2087лв.
GUNNARED бежово 492.851.67 2237лв.
GUNNARED сиво 992.851.79 2237лв
DALSTORP пъстро 992.997.08 2237лв.
TALLMYRA черно/сиво 992.852.02 2327лв.
FARSTA черно 792.114.48 2430лв.

VIMLE разтегателен диван, 5-местен с лежанка.
Общи размери: Ш349/249×Д98/241×В83 см.
С ракла в лежанката.

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 192.938.52 3057лв.
GUNNARED бежово 992.937.92 3237лв.
GUNNARED сиво 592.938.07 3237лв.
DALSTORP пъстро 192.997.26 3237лв.
TALLMYRA черно/сиво 492.938.60 3387лв.
FARSTA черно 792.937.45 3709лв.

КОМБИНАЦИИ

VIMLE ъглов диван 4-местен.
Общи размери: Ш249×Д249×В83 cm. 

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 992.850.42 1887лв.
GUNNARED бежово 792.850.24 2027лв.
GUNNARED сиво 192.850.36 2027лв
DALSTORP пъстро 292.996.55 2027лв.
TALLMYRA черно/сиво 592.850.58 2127лв.
FARSTA черно 392.113.65 2330лв.
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VIMLE диван с u-образна форма, 6-местен с отворен 
край.
Общи размери: Ш327×Д249×В83 cm.
С ракла в табуретката/отворения край.

Обща цена, вкл. калъф
ORRSTA черно-синьо 992.852.78 2895лв.
GUNNARED бежово 792.852.60 3145лв.
GUNNARED сиво 292.852.72 3145лв.
DALSTORP пъстро 592.997.34 3145лв
TALLMYRA черно/сиво 692.852.94 3275лв.
FARSTA черно 092.115.74 3440лв.

КОМБИНАЦИИ

КАК ДА РАЗТЕГНЕТЕ ДИВАНА

Лесно е да превърнете разтегателния диван VIMLE в широко и удобно легло 
1. Започнете, като премахнете възглавниците от  
облегалките и седалките. 
2. Сгънете надолу парчето плат, което се намира върху 
предния ръб на седалките.
3. След това повдигнете рамката и я дръпнете към вас. 
4. Накрая, разгънете краката на леглото.
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ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

VIMLE 1-местен модул,, Ш71×Д98×В83 см.

ORRSTA черно-синьо 892.201.31 319лв.
GUNNARED бежово 792.201.03 359лв.
GUNNARED сиво 192.201.15 359лв.
DALSTORP пъстро 993.035.07 359лв.
TALLMYRA черно/сиво 692.535.18 379лв.
FARSTA черно 803.533.90 350лв.

VIMLE 2-местен модул, Ш141×Д98×В83 см.

ORRSTA черно-синьо 692.195.05 599лв.
GUNNARED бежово 792.194.87 639лв.
GUNNARED сиво 292.194.99 639лв.
DALSTORP пъстро 293.035.07 639лв.
TALLMYRA черно/сиво 492.535.24 669лв.
FARSTA черно 303.533.97 750лв.

VIMLE 2-местен модул разтегателен диван*, 
Ш160×Д98/241×83 см.  
СА: Ш173×98/241×83 см (Ш68⅛×Д32⅝/94⅞”×В32⅝”)
ORRSTA черно-синьо 492.855.39 1219лв.
GUNNARED бежово 292.855.21 1259лв.
GUNNARED сиво 992.855.27 1259лв.
DALSTORP пъстро 292.987.31 1259лв.
TALLMYRA черно/сиво 992.855.46 1319лв.
FARSTA черно 392.855.54 1429лв.

VIMLE 3-местен модул, Ш211×Д98×В83 см.

ORRSTA черно-синьо 092.194.57 799лв.
GUNNARED бежово 492.194.41 849лв.
GUNNARED сиво 392.194.51 849лв.
DALSTORP пъстро 093.035.21 849лв.
TALLMYRA черно/сиво 192.535.30 869лв.
FARSTA черно 503.534.00 850лв.

VIMLE лежанка, Ш81×Д164×В83 см.

FARSTA черно 803.534.08 550лв.
GUNNARED бежово 592.853.84 590лв.
GUNNARED сиво 992.853.96 590лв.
DALSTORP пъстро 292.988.06 590лв.
TALLMYRA черно/сиво 992.854.19 610лв.

FARSTA черно 803.534.08 700лв.

VIMLE ъглов модул, Ш93×Д93×В83 см.

ORRSTA черно-синьо 492.854.45 489лв.
GUNNARED бежово 292.854.27 529лв.
GUNNARED сиво 792.854.39 529лв.
DALSTORP пъстро 892.988.13 529лв.
TALLMYRA черно/сиво 192.854.61 549лв.
FARSTA черно 203.534.06 550лв.

VIMLE подлакътник, Ш15×Д93×В68 см.

ORRSTA черно-синьо 592.853.60 100лв.
GUNNARED бежово 392.853.42 110лв.
GUNNARED сиво 892.853.54 110лв.
DALSTORP пъстро 592.988.10 110лв.
TALLMYRA черно/сиво 192.853.76 120лв.
FARSTA черно 603.534.85 140лв.

VIMLE табуретка с ракла, Ш73×Д98×В48 см.

ORRSTA черно-синьо 792.854.96 300лв.
GUNNARED бежово 592.854.78 340лв.
GUNNARED сиво 092.854.90 340лв.
DALSTORP пъстро 092.994.30 340лв.
TALLMYRA черно/сиво 192.855.12 340лв.
FARSTA черно 103.534.97 350лв.

VIMLE облегалка за глава, Ш70×Д13×В20 см.

ORRSTA черно-синьо 592.583.14 79,90лв.

GUNNARED сиво 792.583.08 79,90лв.

FARSTA черно 104.099.13 99,99лв.

Обща цена с калъф.
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* Диванът VIMLE сега е с по-високи крака. Ако вече притежавате VIMLE 
вкъщи и искате да го допълните с модул разтегателен диван, трябва 
да използвате по-високите крака за цялата комбинация. Свържете се с 
отдел “Обслужване на клиенти”, след като преминете през касата, за да 
получите новите крака.



Платовете ни са преминали проверки
Ние ИКЕА подлагаме на проверка текстилните калъфи 
на диваните и креслата, за да можете да сте спокойни, 
че 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 

Инструкции за пране

Устойчивост
на
износване
(в обороти)

Уст. на
цвета
(1–8)

GUNNARED: Сплитка лито с различни нюанси. 100% полиестер. Машинно пране при 40°C. 50,000 6

TALLMYRA: Мек шенил с два нюанса. 78% памук, 22% полиестер. Машинно пране при 40°C. 30,000 5

ORRSTA: Фина структура с два нюанса. 65% полиестер 35% памук. Машинно пране при 40°C. 20,000 5

DALSTORP:Гладка повърхност с графична текстура. 100% памук Машинно пране при 40°C. 25,000 5

Инструкции за
поддръжка

Устойчивост
на
износване
(в обороти)

Уст. на
цвета 
(1–8)

FARSTA: Неподвижен калъф направен от плат с покритие. Неравна повърхност със средна 
дълбочина, лек блясък и усещане за стабилност. Основен материал: 75% полиестер, 20% 
памук, 5% вискоза. Покритие: 100% полиуретан.

Почистете с мокра кърпа.
Леки петна могат да
бъдат премахнати с гъба,
напоена с вода или с мек
сапунен разтвор.

50,000 5

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ

Плат с покритие
Текстилен материал с покритие, който може да се 
щанпова, за да изглежда като кожа. Здрав и издръжлив 
материал, който е лесен за поддръжка-просто 
почистете, като използвате прахосмукачка с накрайник 
мека четка и избършете с влажна кърпа.

Всичките ни видове тъкани с покритие са обработени 
по
начин, който ги защитава и прави поддръжката им по-
лесна. Освен това те са тествани и одобрени за 
здравина, гъвкавост и трайност на цветовете, така 
може да сте сигурни, че ще се наслаждавате на вашия 
диван или кресло много дълго време.

срещу избледняване.
Устойчиви по много начини
Строгите тестове са важни при проверката за
издръжливост на текстилните калъфи, но те не
показват всичко. Издръжливостта зависи също така 
и от материалите, структурата и начина на употреба. 
Тежките, гъсто тъкани материи с гладка повърхност 
са най-устойчиви на износване. Платовете направени 
от 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, влияние 
оказва и това, как използвате вашия диван.
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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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