
Обновете любимия диван
KLIPPAN е добре позната класика. Има здрави метални пружини, 
които придават на дивана еластичен комфорт, и дизайн и цена, 
които пасват на повечето домове и портфейли. Текстилният 
диван идва при вас с несглобени рамки, което прави опаковката 
малка и лесна за транспортиране до дома. Всички калъфи се 
перат и се продават отделно – купете си няколко, за да ги 
сменяте, когато поискате. Коженият диван има неподвижен 
калъф и идва при вас изцяло сглобен в една опаковка.

Диван за всички
Серията мебели за сядане KLIPPAN включва 2-местен диван, 
еднакво закачлив и харесван. Здравите метални пружини 
придават на дивана еластичен комфорт и гарантират дълъг, 
пълноценен живот на седалката. Ако искате допълнително 
удобство с KLIPPAN, добавете възглавници, одеяла и всичко 
останало, което ви хареса. 

МОДЕЛИ

2-местен диван

Сменяем калъф

Избор на калъфи

Изкуствена кожа

Перящ се калъф

Артикул на склад

РЪКОВОДСТВO ЗА ЗАКУПУВАНЕ 

KLIPPAN
Диван

Възможно е не всички артикули (показани тук) да 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.

Пълни условия на
www.IKEA.bg



ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

2-местен 
Ширина х дълбочина х височина в см 180x88x66

В комплект с калъф
VISSLE, светло синьо 359,00лв.
VISSLE, сиво 359,00лв.
MATTSBO, пъстро 399,00лв.
KABUSA, тъмносиво 399,00лв.
LYCKEBYN бежово, тъмносиво 439,00лв.

Допълнителен калъф
VISSLE, светло синьо 59,00лв.
VISSLE, сиво 59,00лв.
MATTSBO, пъстро 99,00лв.
KABUSA, тъмно сиво 99,00лв.
LYCKEBYN бежово, тъмносиво 139,00лв.

В комплект с изкуствена кожа
BOMSTAD, черно 599,00лв.
BOMSTAD, кафяво 599,00лв.
BOMSTAD, бяло 599,00лв.

• VISSLE: 100% полиестер. Машинно пране при 40°C.
• MATTSBO: 100% памук. Машинно пране при 40°C.
• KABUSA: 100% полиестер. Машинно пране при 40°C.
• BOMSTAD: Текстилен материал с покритие. Несменяем калъф от памук и полиестер.
• LYCKEBYN: 100% памук. Машинно пране при 40°C.
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