
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 
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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.

Инструкции за пране

Устойчивост 
на износване 
(в обороти)

Устойчивост 
на цвета 
(0-6)

NORDVALLA: много устойчив на износване полиестер/кепър.
Подходящи за машинно пране 
при 40°C. 
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ORRSTA: фина структура в два нюанса. 65% полиестер, 35% памук.
Подходящи за машинно пране 
при 40˚C.

20.000 5

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

Триместен 
разтегателен диван

Ъглов разтегателен 
диван

Ширина×дълбочина×височина в см*  230×91×96 см 230×90 см/151×96 см

Размери на леглото в см 140×200 см 140×200 см

В комплект с калъф
ORRSTA светлосиньо 799 лв. 1029 лв.
ORRSTA светлосиво/ бяло 799 лв. 1029 лв.
NORDVALLA бежово 879 лв. 1099 лв.
NORDVALLA сиво 879 лв. 1099 лв.

Допълнителен калъф
ORRSTA светлосиньо 199 лв. 279 лв.
ORRSTA светлосиво/ бяло 199 лв. 279 лв.
NORDVALLA бежово 279 лв. 349 лв.
NORDVALLA сиво 279 лв. 349 лв.

* Дълбочината на седалката и общата
височина зависят от начина, по който се
поставят възглавниците на облегалката.



Можете и сами. 
Но можем и ние!
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
Спестете време при следващото си пазаруване. Подгответе списък 
с артикулните номера на мебелите, които желаете да закупите, 
ние ще ги съберем и ще ви ги доставим до дома или офиса.   

ДОСТАВКА ДО ДОМА
Независимо дали пазарувате в магазин ИКЕА или онлайн, 
или колко голяма е покупката ви, ние ще поемем оттук и ще 
ви я доставим до дома или офиса.  

МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ
Всички наши продукти са предназначени за самостоятелен 
монтаж, но ще се радваме да сглобим покупките ви вместо вас. 

ФИНАНСОВА УСЛУГА
В магазин ИКЕА може да закупите желаните от вас продукти 
чрез стоков кредит на изплащане на равни месечни вноски 
при изгодни условия. Повече информация ще получите в 
зона Финансова услуга в Мебелен салон и на IKEA.bg.
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