
Възможно е някои от показаните артикули да не 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.

Серията мека мебел VALLENTUNA включва всички необходими
функции и възможността да комбинирате свободно. 
Използвайте модулите самостоятелно или ги съчетайте бързо 
и лесно в диван по свой вкус. Можете да ги завъртате и 
размествате – създайте нова комбинация за някое парти, 
когато гостите ще нощуват у вас или просто когато имате 
нужда от промяна. Хармонична визия или различен цвят и 
стил за всеки модул? Вие решавате!

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

VALLENTUNA
Серия мека мебел

ДИЗАЙН
Андреас Фредриксон
Ева Лиля Льовенхилм
Лиса Хиланд

ЕЛЕМЕНТИ
Модул за сядане
Модул за сядане с ракла
Модул за сядане с легло
Облегалка 80×80
Облегалка 100×80
Подлакътник
Възглавница за облегалка

Разтегателен диван

Ракла в избрани модули

Пружинно ядро

Свалящ се калъф, подходящ 
за машинно пране

Избор на калъф

Пълни условия на
www.IKEA.bg

Може да се персонализира
според нуждите ви
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Серията мека мебел VALLENTUNA се състои
от свободностоящи модули, които можете да
комбинирате във всевъзможни форми и размери.
Това ви позволява лесно да създадете диван,
който съответства перфектно на вашите нужди,
пространство и начин на живот – и да го променяте,

когато пожелаете.
Можете също да изберете допълнителни функции
като ракла или легло и да допълните с калъфи в
любимия си цвят и стил. Възможностите за уникални
комбинации са безкрайни!

КАК ДА СЪЧЕТАЕТЕ

ДИВАН ЗА ВСЕКИ ПОВОД

=

Модул за сядане с легло
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Облегалка 80×80

Облегалка 80×80

Облегалка 
100×80

Облегалка 
100×80

Възглавница за 
облегалка ×2

Възглавница за 
облегалка ×2

Модул за сядане

+

+

* В комбинация с ORRSTA светлосиво

Обща цена: 640лв.

Обща цена: 830лв.
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КОМБИНАЦИИ

По-долу ви показваме само малка част от възможните комбинации. 
Вижте всички елементи в серията на стр. 7.

Модул за сядане с облегалки.
Обща цена с калъф 
ORRSTA светлосиво 792.774.44 640лв.
ORRSTA маслинено зелено 692.774.30 640лв.
HILLARED тъмносиво 092.769.71 710лв.
HILLARED светлосиньо 592.774.16 710лв.

2-местен модулен диван с ракла
Обща цена с калъф 
ORRSTA светлосиво 292.770.26 1090лв.
ORRSTA маслинено зелено 392.775.30 1090лв.
HILLARED тъмносиво 892.775.18 1210лв.
HILLARED светлосиньо 692.775.24 1210лв.

Модул за сядане с легло и облегалки.
Обща цена с калъф 
ORRSTA светлосиво 192.774.99 830лв.
ORRSTA маслинено зелено 692.774.92 830лв.
HILLARED тъмносиво 492.770.73 900лв.
HILLARED светлосиньо 892.774.86 900лв.

2-местен модулен диван с легло и ракла.
Обща цена с калъф 
ORRSTA светлосиво 292.770.31 1280лв.
ORRSTA маслинено зелено 792.776.46 1280лв.
HILLARED тъмносиво 492.780.15 1400лв.
HILLARED светлосиньо 592.776.52 1400лв.

* Несменяем калъф от еко кожа
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2-местен модулен диван.
Обща цена с калъф 
ORRSTA светлосиво 292.776.82 1280лв.
ORRSTA маслинено зелено 492.776.76 1280лв.
HILLARED тъмносиво 492.770.49 1420лв.
HILLARED светлосиньо 792.776.70 1420лв.

2-местен модулен диван с 2 легла.
Обща цена с калъф 
ORRSTA светлосиво 792.777.12 1660лв.
ORRSTA маслинено зелено 992.777.06 1660лв.
HILLARED тъмносиво 192.770.79 1800лв.
HILLARED светлосиньо 292.777.00 1800лв.

* Несменяем калъф от еко кожа

 КОМБИНАЦИИ

3-местен модулен диван с ракла и отворен край.
Обща цена с калъф 
ORRSTA светлосиво 892.779.00 1580лв.
ORRSTA маслинено зелено 392.778.94 1580лв.
HILLARED тъмносиво 792.769.20 1750лв.
HILLARED светлосиньо 592.778.88 1750лв.
MURUM* бяло 392.779.12 1950лв.

3-местен модулен диван с легло и отворен край. 
Обща цена с калъф 
ORRSTA светлосиво 592.779.30 1770лв.
ORRSTA маслинено зелено 892.779.24 1770лв.
HILLARED тъмносиво 292.769.65 1940лв.
HILLARED светлосиньо 092.779.18 1940лв.
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Модулен ъглов диван, 3-местен с ракла.
Обща цена с калъф 
ORRSTA светлосиво 292.779.60 2140лв.
ORRSTA маслинено зелено 592.779.54 2140лв.
HILLARED тъмносиво 792.770.62 2370лв.
HILLARED светлосиньо 792.779.48 2370лв.

Модулен ъглов диван, 3-местен с легло.
Обща цена с калъф 
ORRSTA светлосиво 792.779.91 2330лв.
ORRSTA маслено зелено 992.779.85 2330лв.
HILLARED тъмносиво 692.770.91 2560лв.
HILLARED светлосиньо 492.779.78 2560лв.

* Несменяем калъф от еко кожа

КОМБИНАЦИИ
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* Несменяем калъф от еко кожа

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

Модул за сядане 100×80. С калъф. 100×80×46 см.

ORRSTA светлосиво 791.495.93 280лв.
ORRSTA маслинено зелено 792.794.24 280лв.
HILLARED тъмносиво 891.498.75 310лв.
HILLARED светлосиньо 792.794.19 310лв.

Допълнителен калъф.

ORRSTA светлосиво 403.295.52 70лв.
ORRSTA маслинено зелено 304.178.65 70лв.
HILLARED тъмносиво 803.294.99 100лв.
HILLARED светлосиньо 804.181.17 100лв.

Модул за сядане с ракла 80×80. С калъф. 
80×80×46 см.
ORRSTA светлосиво 691.496.02 300лв.
ORRSTA маслинено зелено 592.794.44 300лв.
HILLARED тъмносиво 091.498.84 330лв.
HILLARED светлосиньо 592.794.39 330лв.

Допълнителен калъф.

ORRSTA светлосиво 703.295.60 70лв.
ORRSTA маслинено зелено 304.178.70 70лв.
HILLARED тъмносиво 603.295.08 100лв.
HILLARED светлосиньо 304.181.34 100лв.

Модул с легло 100×80. С калъф. 100×80×46 см. 
Ширина и дължина на леглото 80×200 см.
ORRSTA тъмносиво 891.495.97 470лв.
ORRSTA маслинено зелено 692.794.34 470лв.
HILLARED тъмносиво 091.498.79 500лв.
HILLARED светлосиньо 692.794.29 500лв.

Допълнителен калъф.

ORRSTA светлосиво 503.295.56 90лв.
ORRSTA маслинено зелено 104.180.26 90лв.
HILLARED тъмносиво 503.295.04 120лв.
HILLARED светлосиньо 504.180.34 120лв.

Armrest. С калъф. 80×13×64 см.

ORRSTA светлосиво 791.495.69 90лв.
ORRSTA маслинено зелено 992.793.76 90лв.
HILLARED тъмносиво 091.498.03 100лв.
HILLARED светлосиньо 092.793.71 100лв.

Допълнителен калъф.

ORRSTA светлосиво 903.295.64 30лв.
ORRSTA маслинено зелено 904.179.71 30лв.
HILLARED светлосиньо 604.180.43 40лв.
HILLARED тъмносиво 603.294.95 40лв.

Облегалка 80×80. С калъф. 
80×13×84 см. Може да се допълни с възглавница за 
облегалка за по-голямо удобство.
ORRSTA светлосиво 591.495.89 130лв.
ORRSTA маслинено зелено 092.794.13 130лв.
HILLARED тъмносиво 691.498.19 140лв.
HILLARED светлосиньо 292.794.07 140лв.

Допълнителен калъф.

ORRSTA светлосиво 203.295.48 40лв.
ORRSTA маслинено зелено 804.180.18 40лв.
HILLARED тъмносиво 803.295.12 50лв.
HILLARED светлосиньо 504.180.48 50лв.

Облегалка 100×80. С калъф. 
100×13×84 см. Може да се допълни с възглавница за 
облегалка за по-голямо удобство.
ORRSTA светлосиво 291.495.81 150лв.
ORRSTA маслинено зелено 592.794.01 150лв.
HILLARED тъмносиво 391.498.11 160лв.
HILLARED светлосиньо 792.793.96 160лв.

Допълнителен калъф.

ORRSTA светлосиво 903.297.24 50лв.
ORRSTA маслинено зелено 804.179.76 50лв.
HILLARED тъмносиво 203.297.13 60лв.
HILLARED светлосиньо 504.180.53 60лв.

Възглавница за облегалка. С калъф. 85×50 см.

ORRSTA светлосиво 391.496.08 40лв.
ORRSTA маслинено зелено 892.793.91 40лв.
HILLARED тъмно сиво 191.498.07 50лв.
HILLARED светлосиньо 992.793.81 50лв.

Допълнителен калъф.

ORRSTA светлосиво 103.295.44 20лв.
ORRSTA маслинено зелено 104.178.52 20лв.
HILLARED тъмносиво 903.295.16 30лв.
HILLARED светлосиньо 004.180.79 30лв.

Общи размери: Ширина×Дълбочина×Височина (вкл. крака). Височина на краката 4 см.
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Платовете ни са преминали проверки
AНие 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.

Инструкции за пране

Устойчивост 
на 
износване 
(в обороти)

Уст. на 
цвета (0-6)

HILLARED: 55% памук, 25% полиестер, 12% вискоза, 8% лен. Тъкан от цветни влакна. Машинно пране при 40°C. 30,000 5

ORRSTA: 65% полиестер, 35% памук. Фина структура с нюансиран ефект. Машинно пране при 40°C. 20,000 5

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ

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.
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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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