Ръководство за закупуване

EKTORP

Серия дивани
Модели
Табуретка
Кресло
Двуместен диван
Триместен диван
Триместен диван с лежанка
MUREN кресло с релакс
механизъм

Свалящ се калъф
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Пълни условия на
www.ikea.bg

Както ви харесва, докогато ви харесва
Серията EKTORP предлага много възможности – от удобно
кресло до пълно обзавеждане за дневната. Лесно можете да
комбинирате различни калъфи, за да създадете персонална
визия. Помислили сме и за някои практични особености, като
перящ се калъф и двулицеви облегалки, за да се радвате на
EKTORP дълго време.
Детайли, които ще цените ден след ден
EKTORP има меки възглавници за седалка, които следват
извивките на тялото. Също така осигуряват добра опора за
гърба и са достатъчно здрави, за да се използват всеки ден.
Семпъл, но находчив детайл са двулицевите текстилни
възглавници на облегалката – така те запазват свежия си вид
по-дълго. Сваляйте и перете калъфите при нужда. За да
гарантираме, че EKTORP ще е устойчив на ежедневна употреба,
сме наблегнали на важните детайли като здрави шевове и
устойчиви на износване калъфи. Така ще може дълго да се
наслаждавате на своя EKTORP.
Подходящата комбинация
EKTORP е серия мека мебел с различни размери и приложения
- всичко от табуретка и кресло до 2-местен диван с лежанка.
Винаги ще намерите онова, от което се нуждае вашият дом.
Разполагаме с широка гама от подходящи за комбиниране
калъфи. Съчетайте различни цветове и десени, за да създадете
визия, която е едновременно хармонична и индивидуална.

Възможни са разлики в предлагания асортимент, цени и наличности в различните
търговски обекти – магазини ИКЕА, Центрове за поръчки ИКЕА и онлайн магазин ИКЕА.
За допълнителна и най-актуална информация се обърнете към сътрудник или проверете на ikea.bg.
ИКЕА България не носи отговорност за допуснати печатни грешки.
ИКЕА България си запазва правото да прави промени в съдържанието и цените.

Всички елементи и цени

Ширина x Дълбочина x Височина в см

Кресло

Двуместен
диван

Триместен
диван

Триместен
диван с
лежанка

EKTORP
табуретка

MUREN*
кресло
с релакс
механизъм

104x88x88

179x88x88

218x88x88

252x163x88

82x62x44

85x94x97

299лв.
299лв.
349лв.
349лв.
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399лв.
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449лв.
499лв.
499лв.
549лв.
549лв

499лв.
499лв.
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599лв.
699лв.
699лв.

729лв.
729лв.
849лв.
849лв.
999лв.
999лв.

139лв.
139лв.
179лв.
179лв.
199лв.
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599лв.
599лв.
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59лв.
59лв
109лв.
109лв.
159лв
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99лв.
99лв.
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199лв
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109лв.
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209лв.
309лв
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179лв.
179лв.
299лв.
299лв.
449лв
449лв.

39лв.
39лв.
79лв.
79лв.
99лв
99лв.
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В комплект с калъф
Totebo светлобежово
Totebo тюркоаз
Virestad червено/бяло
Remmarn светлосиво
Remmarn тъмносиво
Hallarp бежово
Hallarp сиво

Допълнителен калъф
Totebo светлобежово
Totebo тюркоаз
Virestad червено/бяло
Remmarn светлосиво
Hallarp бежово
Hallarp сиво

-
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Добре е да знаете
Лежанката на двуместния диван EKTORP може да се
постави отляво или отдясно – според желанието ви
или според разположението на стаята. Лесно можете
да разместите/конфигурирате наново по различен
начин модулите му, когато се нуждаете от промяна.
При всички случаи ще разполагате с просторно място
за релакс и почивка – седнали удобно или полегнали
за освежаваща следобедна дрямка.

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)

HALLARP сиво

80% памук/20% полиестер

Машинно пране при 40°C.

15,000

5

HALLARP бежово

80% памук/20% полиестер

Машинно пране при 40°C.

15,000

5

TOTEBO светлобежово

100% полиестер

Машинно пране при 40°C.

25,000

5

TOTEBO тюркоаз

100% полиестер

Машинно пране при 40°C.

25,000

5

VIRESTAD червено/бяло

100% памук

Машинно пране при 40°C.

25,000

5

REMMARN светлосиво

100% полиестер

Машинно пране при 40°C.

15,000

5

Състав
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Устойчивост
на цвета
(0-6)

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 МЕБЕЛИ 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!

