
Удобен диван на атрактивна цена
Серията мека мебел KIVIK е създадена за хора, които искат
допълнително удобство при сядане, без то да им струва повече от
необходимото. Вътрешните и външните детайли са създадени така,
че да ви осигурят максимален комфорт. Можете да съчетаете
елементите от серията по различни начини, за да подхождат на
вас и дома ви. Така винаги ще имате място за релакс. 

Следва тялото и дава опора 
Възглавниците за седалка от серията мека мебел KIVIK са с  
индивидуално пакетирани пружини за изключително прецизна
опора на тялото. Ще ви е приятно да седнете или да 
отпуснете врата си върху широките ватирани подлакътници.
Ако добавите лежанка и табуретка, ще получите
комбинация, върху която истински да се излегнете - така ще
можете да разчитате на максимално удобство.

Изберете своята комбинация
Лесно ще пригодите серията мека мебел KIVIK към своя дом и
нужди. Например, изберете диван с лежанка за повече място
и удобство. Имате всички възможности да създадете свое 
индивидуално решение.

Ръководство за закупуване

KIVIK
Серия дивани

МОДЕЛИ:
Табуретка с ракла 
Лежанка 
Двуместен диван 
Триместен диван 

Свалящ се калъф

Свалящ се калъф

Избор на калъфи

Кожа и еко кожа

Перящ се калъф

С място за съхранение

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. Цените са валидни до 15.08.2022 г. ИКЕА България 
си запазва правото да прави промени в съдържанието и цените. Всички артикули изискват монтаж. 

Индивидуално пакетирани 
пружини

Серия дивани KIVIK
имат 10 години гаранция.
Пълни условия на
www.IKEA.bg



Combinations
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KIVIK 3-местен диван и лежанка 
Размери: Ш280×Д163×В83 cм

Обща цена , вкл. калъф 

Hillared бежово 594.846.42 1409лв
Hillared антрацит 694.845.66

894.431.84

1409лв
Grann/Bomstad черно 2649лв
Grann/Bomstad кафяво 2649лв

KIVIK 4-местен диван и лежанка
Размери: Ш318×Д163×В83 cм

Обща цена , вкл. калъф 

Hillared бежово 594.846.37 1509лв
Hillared антрацит 594.846.04 1509лв
Grann/Bomstad черно 394.431.91 2849лв
Grann/Bomstad кафяво 494.431.95 2849лв

KIVIK 3-местен диван
Размери: Ш228×Д95×В83 cм

Обща цена , вкл. калъф 

Hillared бежово 594.846.80 949лв
Hillared антрацит 594.846.18 949лв

Grann/Bomstad черно 005.195.25 1799лв
Grann/Bomstad кафяво 405.195.28 1799лв

KIVIK 2-местен диван
Размери: Ш190×Д95×В83 cм

Обща цена , вкл. калъф 

  Kelinge сиво-тюркоаз                             Kelinge сиво-тюркоаз                           

Tibbleby бежаво/сиво Tibbleby бежаво/сиво

494.430.44

094.405.99

799лв

799лв

  Kelinge сиво-тюркоаз                           

Tibbleby бежаво/сиво

394.430.54

994.405.90

1349лв

1349лв

  Kelinge сиво-тюркоаз                           

Tibbleby бежаво/сиво

294.430.59

994.405.85

1399лв

1399лв

394.430.49

494.405.97

849лв

849лв

Hillared бежово 594.846.75 849лв
Hillared антрацит 394.846.19

505.195.18
849лв

Grann/Bomstad черно 1599лв
Grann/Bomstad кафяво 1599лв

Комбинации
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Дивани с текстилен калъф

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.

Дивани с кожа и еко кожа

Добре е да знаете

Инструкции за пране

Устойчивост на 
износване
(в обороти)

Устойчивост 
на цвета (0-6)

HILLARED: Тъкан от цветни влакна, смес

KELINGE: 100% полиестер

TIBBLEBY: 100% полиестер

Машинно пране при 40°C.

Машинно пране при 40°C.

Машинно пране при 40°C.

30 000

50 000

50 000

5

5

5-6

1 2

KIVIK от естествена и еко кожа
Коженият диван KIVIK съчетава 1,6-милиметров слой от мека, 
висококачествена лицева кожа GRANN с еко кожата BOMSTAD, 
която на вид и допир е досущ като естествена. На вид и допир този 
материал е досущ като естествена кожа, но цената му е по-ниска. 
Затова ИКЕА често използва двата материала заедно - естествена 
кожа в контактните зони, като седалките и подлакътниците (1), и еко 
кожа в останалите външни повърхности (2).

Естествена лицева кожа
Естествените вариации на кожата са видими, тъй като тя е 
обработена единствено с тънко защитно покритие. С времето 
кожата ще придобие красива патина. Освен това е лесна за 
поддръжка – за да запазите мекотата, еластичността и свежестта 
на кожата, е нужно само да почиствате мебелите редовно с меката 
четка-накрайник на прахосмукачката и да използвате комплект за 
поддръжка на кожа ABSORB.

Еко кожа
Еко кожата има полиуретанов слой с тънко защитно покритие, което 
изглежда като естествена 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. 

Издръжливост
Всички наши материи от естествена и еко кожа 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 
дълги години. 
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Всички елементи и цени

Табуретка с ракла Лежанка 2-местен диван 3-местен диван

Ширина х дълбочина х височина в см 90x70x43 90x163x83 190x95x83 228x95x83

В комплект с калъф

TIBBLEBY бежово/сиво 

TIBBLEBY бежово/кафяво

KELINGE сиво-тюркоаз

KELINGE сиво-тюркоаз

229лв. 550лв. 799лв. 849лв.

229лв. 550лв. 799лв. 849лв.

HILLARED бежово 249лв. 560лв. 849лв. 949лв.

HILLARED антрацит 249лв. 560лв. 849лв. 949лв.

Допълнителен калъф

79лв. 170лв. 199лв.

79лв. 170лв. 199лв.

199лв.

199лв.

HILLARED бежово 99лв. 180лв. 249лв. 299лв.

HILLARED антрацит 99лв. 180лв. 249лв. 299лв.

С кожена дамаска

GRANN/BOMSTAD черно 449лв. 1050лв. 1599лв. 1799лв.

GRANN/BOMSTAD тъмнокафяво 449лв. 1050лв. 1599лв. 1799лв.



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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