
Не всички продукти (показани тук) 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.

На ваше разположение денонощно
Стилен и издържлив диван през деня, а през нощта удобно и 
широко легло. Серията разтегателни дивани FRIHETEN отговаря на 
нуждите ви по всяко време на денонощието. Бързо се превръща 
в легло – просто издърпайте напред и със същата лекота можете 
да го приберете. В раклата под седалката можете да съхранявате 
спално бельо и други аксесоари. Лесно и удобно!

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

МОДЕЛИ
Триместен диван
Ъглов разтегателен диван

Несменяем калъф

Избор на калъфи

С място за съхранение

FRIHETEN
Серия разтегателни дивани
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КАК ДА ПРЕОБРАЗУВАТЕ

Разтегателният диван FRIHETEN лесно се превръща  
в удобно легло. Първо махнете възглавниците на 
облегалката. След това повдигнете и дръпнете 
седалката към себе си. Под седалката има място за 

съхранение на вещи. Свалете надолу облегалката, за 
да покриете мястото за съхранение и се насладете на 
хубавия сън.

Ъгловият разтегателен диван FRIHETEN лесно се 
превръща в удобно легло. 

Под лежанката има място за съхранение на спално 
бельо и възглавници. 
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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 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, устойчивостта на плата 
зависи от начина на употреба на дивана.

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

Триместен 
разтегателен диван

Ъглов разтегателен 
диван

Ширина×дълбочина×височина в см 230×91×79 см 230×78 см /151×66 см

Размер на леглото в см 140×200 см 140×200 см

Фиксиран калъф
BOMSTAD черно 799 лв. 899 лв.
SKIFTEBO бежово 649 лв. 699 лв.
SKIFTEBO кафяво 649 лв. 699 лв.
SKIFTEBO тъмносиво 649 лв. 699 лв.
SKIFTEBO тъмнооранжево 649 лв. 699 лв.

BOMSTAD: Текстилен материал с покритие. Несменяем калъф от памук и полиестер. 

Плат с покритие
Текстилен материал с покритие, което изглежда като 
кожа. Този материал е здрав, устойчив и много лесен за 
поддръжка – просто почистете повърхността с меката 
четка-накрайник на прахосмукачката и забършете с 
влажна кърпа.

Всички наши материи с покритие са обработени по 
начин, който ги защитава и прави поддръжката им по-
лесна. Освен това, те са преминали тестове за здравина, 
гъвкавост и устойчивост на цвета, за да можете да се 
любувате на новия си диван или кресло за дълги години.
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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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