
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. 

Диванът PÄRUP е семпъл и елегантен диван, с детайли като 
кантове по краищата на подлакътниците. Дървените крака 
оставят пространство под дивана –  това му придава раздвижена 
визия и улеснява почистването. Индивидуално пакетираните 
пружини осигуряват равномерна опора и комфорт при сядане, 
като запазват формата на възглавниците. Всички калъфи могат 
да се свалят и перат. Отпуснете се, без да мислите за петна и 
замърсявания. 

Ръководство за закупуване

PÄRUP
Серия дивани

Модели
2-местен диван
3-местен диван
3-местен диван с лежанка 
Ъглов диван, 4-местен

Място за съхранение в лежанката

Сменяем калъф; може да се пере

Избор на калъф

Прочетете повече в 
гаранционната брошура.



2

Комбинации

PÄRUP 3-местен диван с лежанка. 
Общ размер: Ш235×Д148×В86 см

Обща цена, вкл. калъф
Vissle тъмно зелено 693.898.28 1039 лв.
Vissle сиво 893.898.27 1039 лв.
Gunnared бежово 093.898.31 1239 лв.
Gunnared тъмно сиво 393.898.39 1239 лв.

PÄRUP 3-местен диван.
Общ размер: Ш206×Д80×В86 см

Обща цена, вкл. калъф
Vissle тъмно зелено 593.894.66 659 лв.
Vissle сиво 793.894.65 659 лв.
Gunnared бежово 093.894.64 769 лв.
Gunnared тъмно сиво 393.894.67 769 лв.

PÄRUP 2-местен диван.
Общ размер: Ш165×Д80×В86 см

Обща цена, вкл. калъф
Vissle тъмно зелено 593.891.74 599 лв.
Vissle сиво 793.891.73 599 лв.
Gunnared бежово 093.891.76 689 лв.
Gunnared тъмно сиво 393.891.65 689 лв.
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Устойчиви по различни начини
Комплексните тестове са важен начин за проверка на 
издръжливостта на нашите калъфи от плат. Но това не е 
всичко. Издръжливостта зависи от използваните 
материали, структурата и начина на употреба. Тежките, 
гъсто тъкани платове, с равнотъкана повърхност, са най-
устойчиви на износване. Материите, комбинация от 
естествени и синтетични влакна, са по-издръжливи на 
износване от напълно естествените материи. Платовете, 
тъкани от предварително боядисани влакна, са по-
устойчиви от тези с щамповани десени. Замърсените 
калъфи се износват по-бързо от чистите. Разбира се, 
начинът, по който използвате дивана, също има значение.

Инструкции за пране

Устойчивост 
на износване 
(цикли)

Устойчивост
на избледняване 
(1-8)

Vissle В перална машина на 40 C 50 000 6

Gunnared В перална машина на 40 C 50 000 6

Полезна информация

Платове, преминали през тестове
В ИКЕА тестваме калъфите за дивани и кресла от плат, за да 
сме сигурни, че са издръжливи. Способността на плата да 
бъде устойчив на износване е тествана с машина, която 
прилага силен натиск, докато трие плата в друга материя. 
Плат, който издържа 15 000 цикъла, е подходящ за 
всекидневно употребяваните мебели у дома. Устойчивите 
на над 30 000 цикъла материи са изключително 
издръжливи на износване. Всички платове са чувствителни 
към слънчева светлина, затова тестваме и ефективната им 
устойчивост на избледняване. 

Допълнителни калъфи

PÄRUP калъф за 2-местен диван. 

Vissle тъмно зелено 904.937.95   159 лв.
Vissle сиво 804.937.91   159 лв.
Gunnared бежово 104.937.99   249 лв.
Gunnared тъмно сиво 104.938.03   249 лв.

PÄRUP калъф за 3-местен диван. 

Vissle тъмно зелено 104.938.17   189 лв.
Vissle сиво 204.938.07  189 лв.
Gunnared бежово 304.938.21  299 лв.
Gunnared тъмно сиво 404.938.25  299 лв.

PÄRUP калъф за 3-местен диван. 

Vissle тъмно зелено
104.938.17   189 лв.

Vissle сиво 204.938.07  189 лв.
Gunnared бежово 304.938.21  299 лв.
Gunnared тъмно сиво 404.938.25  299 лв.

Допълващи артикули



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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