
Не всички артикули (показани тук) могат да бъдат 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 изискват монтаж.

Модерен дизайн за дневната
Серията разтегателни дивани VILASUND се отличава с модерен 
дизайн, който се вписва добре във всяка дневна, независимо какви 
мебели имате. Възглавниците на седалките правят диваните също 
толкова комфортни за сядане, колкото и за сън. А под седалките 
на всички елементи в серията има удобно място за съхранение, 
където можете да държите спалното бельо. Мебелите VILASUND са 
практично и естетично решение със страхотно съотношение между 
качество и цена. 

Различни размери разтегателни дивани
Серията VILASUND се състои от различни по размер и 
конфигурация разтегателни дивани. Всички са много удобни - 
както като дивани, така и като легла. Матракът има
 стабилни индивидуално пакетирани пружини, които осигуряват 
добра опора и се приспособяват към тялото ви, докато спите. 
При калъфите имате избор, но всички модели са устойчиви на 
износване, могат да се свалят и са подходящи за машинно пране.  

МОДЕЛИ
Двуместен разтегателен диван
Триместен разтегателен диван
Разтегателен диван с лежанка

Свалящ се калъф

Избор на калъфи

Перящ се калъф

Пружинно ядро

С място за съхранение

мека мебел

VILASUND
РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ
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Разтегателният диван с лежанка VILASUND лесно се 
превръща в удобно легло. Просто издърпайте носещата 
рамка към себе си и повдигнете леглото.  

Разтегателният диван VILASUND лесно се превръща 
в удобно легло. Първо махнете възглавниците на 
облегалката и дръпнете рамката към себе си. 

Включен е протектор за матрак, който може да се пере, 
за да бъде разтегателният диван като нов по-дълго.

След това разгънете възглавницата на седалката, 
добавете възглавницата на облегалката в празното 
пространство - остава само да оправите леглото!
Включен е протектор за матрак, който може да се пере, 
за да бъде разтегателният диван като нов по-дълго.

КАК ДА ПРЕОБРАЗУВАТЕ
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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.

Инструкции за пране

Устойчивост 
на износване
(в обороти)

Устойчивост 
на цвета 
(0-6)

ORRSTA: финна структура с нюансиран ефект
Подходящи за машинно пране 
при 40°C.

30 000 5

BORRED: мек микрофибърен плат 
Подходящи за машинно пране 
при 40°C.

20 000 5

HILLARED: тъкан от цветни влакна, смес
Подходящи за машинно пране 
при 40°C.

30 000 5

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

Двуместен 
разтегателен диван

Триместен 
разтегателен диван

Разтегателен диван 
с лежанка

Ширина x дълбочина x височина в см 162×88×71 202×88×71 240×88/150×71

Размер на леглото в см 120×200 160×200 140×200

В комплект с матрак и калъф

BORRED тъмнокафяво, сивозелено 949лв. 1099лв. 1269лв.

ORRSTA светлосиво 999лв. 1199лв. 1369лв.

HILLARED антрацит, бежово, тъмносиньо 1049лв. 1299лв. 1419лв.

Само матрак

MARIEBY матрак 150лв. 170лв. 220лв.

Само калъф

BORRED тъмнокафяво, сивозелено 159лв. 199лв. 299лв.

ORRSTA светлосиво 209лв. 299лв. 399лв.

HILLARED антрацит, бежово, тъмносиньо 259лв. 399лв. 449лв.
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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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