
Lihtne ja mugav – nii päeval kui ööl
HOLMSUND tootesarja diivanvoodeid on lihtne ja mugav kasutada. 
Diivani voodiks ja voodi diivaniks muutmiseks tõmba lihtsalt alusraam 
välja või lükka tagasi kokku. Kate on vastupidav ja masinpestav, mistõttu 
pole väga hullu, kui see natuke määrdub. Voodilinu ja muid tarvikuid 
saab hoiustada istmealuses panipaigas. Nii saadki endale päeval stiilse 
ja vastu pidava diivani ning öösel mugava ja avara voodi.

OSTUJUHEND

MOODULID
3-kohaline diivanvoodi
Nurgadiivanvoodi

Eemaldatav kate

Valik katteid

Pestav kate

Stock item

HOLMSUND
diivanvoodite tootesari

Kõik siin näidatud tooted ei pruugi olla saadaval. Lisateabe saamiseks võta ühendust personaliga või vaata www.IKEA.
ee. Täpsemat tooteinfot leiad hinnasildilt ja internetist. Kõik moodulid vajavad kokkupanemist.
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KASUTAMINE

HOLMSUND diivanvoodit on lihtne mugavaks avaraks voodiks 
muuta. Esiteks eemalda seljatoepadjad. Seejärel tõsta isteosa 
üles ja tõmba alusraam enda poole. 

Istme all avaneb panipaik. Lükka seljatugi alla, et panipaik katta 
ja naudi kosutavat und.

HOLMSUND nurgadiivanvoodit on lihtne mugavaks avaraks 
voodiks muuta. Lihtsalt tõmba alusraami enda poole ja tõsta 
madratsiosa üles.

Lamamisosast leiad panipaiga voodilinadele ja seljatoe-
patjadele.
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Meie kangad on testitud
IKEA testib oma diivani- ja tugitoolikatete kangast, seega saad 
kindel olla, et kate peab hästi vastu. Kanga hõõrdumis kindlust 
testitakse masina abil, mis hõõrub seda tugevalt vastu teist 
kangast. Kangas, mis peab vastu 15 000 või enamale tsüklile 
sobib mööblile, millel tuleb taluda igapäevast kodust kasu-
tamist — ja kui kangas peab vastu enam kui 30 000 tsüklile, 
on see väga hõõrdumiskindel. Kõik kangad on päikesevalguse 
suhtes tundlikud, mistõttu oleme testinud ka värvi vastupida-
vust valgusele.

Mitmel moel vastupidav
Ranged testid on oluline viis katete vastupidavuse kontrollim-
iseks, kuid ei anna vastust kõigele. Nimelt sõltub vastupidavus 
ka materjalidest, ehitusest ja kasutusviisist. Rasked, tihedalt 
kootud sileda pinnaga kangad peavad hõõrdumisele kõige 
paremini vastu. Naturaalsete ja sünteetiliste kiudude segust 
valmistatud kangad peavad hõõrdumisele paremini vastu kui 
vaid naturaalsest kiust kangad. Värvitud lõngast kangad on 
vastupidavamad kui trükitud mustriga kangad. Ja määrdunud 
kate kulub kiiremini kui puhas kate. Muidugi mõjutab kangast 
ka see, kuidas sa diivanit kasutad.

Washing instructions
Hõõrdumiskindlus 
(tsüklites) Valgustugevus(0-6)

NORDVALLA: eriti vastupidav polüester-sarž kate Masinpestav 40 °C juures. 50.000 5

ORRSTA: kahetooniline, peen struktuur, 65% polüester 35% puuvill. Masinpestav 40 °C juures. 20.000 5

KÕIK OSAD JA HINNAD

3-kohaline diivanvoodi nurgadiivanvoodi

Laius×sügavus×kõrgus (cm) * 230×91×96 230×90/151×96

Voodi suurus (cm) 140×200 140×200

Koos madratsi ja kattega

NORDVALLA beež 449 € 549 €

NORDVALLA keskmine hall 449 € 549 €

ORRSTA helesinine 399 € 499 €

ORRSTA valge/hall 399 € 499 €

Ainult kate

NORDVALLA beež 129 € 169 €

NORDVALLA keskmine hall 129 € 169 €

ORRSTA helesinine 79 € 119 €

ORRSTA valge/hall 79 € 119 €

* Istme sügavus ja kõrgus olenevad 
lahtiste seljatoepatjade asetusest.
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Teenused

Kojuvedu Kokkupanek Muutsid meelt? Sellest ei ole midagi!
Lisa kojuveoteenus oma kogu summale, 
olenemata sellest, kas sa ostad tooteid 
veebist või kohapeal. Võtame meeleldi 
enda peale kogu raske töö ja toome 
 asjad sulle koju või  äriruumidesse. 
Ja me jää lihtsalt uksepaku  juures 
seisma, vaid toome su tooted sulle 
 meelepärasesse ruumi.

Me paneme sinu IKEA mööbli su kodus 
kokku, järgides kokkupanekujuhiseid. 
Kokkupanekuteenus sisaldab 1-aastast 
tehtud tööde garantiid. 

Enda ostu tagastamiseks on sul 90 
päeva. Hoia alles ostutšekk, arve või 
kinnitatud pangaülekande tõend, et 
tagastamine oleks lihtsam. Sa võid alati 
oma meelt muuta. Tagasta originaal-
pakendis kasutamata tooted 90 päeva 
jooksul koos tõendiga, et sa oled ostu 
sooritanud ja sa saad kogu raha tagasi.

Hinnad alates 19,90 € Hinnad alates 127 €

Meie valikus on palju teenuseid, et me saaksime sind aidata 
kõigega – alates kokkupanekust ja lõpetades toodete koju-
veoga.

Muidugi, mida rohkem sa ise teed, seda väiksem on ka hind.
Ja mida rohkem me sinu heaks teeme, seda rohkem saad sa 
mõnu sellest, et keegi teine töö ära teeb!


