
All the products (shown here) may not be available at the store. Please contact the staff  
or look at www.IKEA.com for more information. For more detailed product information,  
see the pricetag and the Internet. All units require assembly.

Kujunda endale ise lemmikdiivan
VIMLE diivani saad kujundada just enda soovide järgi ja selle üle veel 
kaua rõõmu tunda. Vali oma koju sobiv ja enda eelistustele  vastav 
suurus ja kuju. Loomisvõimalusi on piiritult — alates ajatust 2-kohalis-
est diivanist kuni järi/otsamooduliga U-kujulise diivanini. Lamamistooli 
ja järi istme alt leiad  praktilise panipaiga näiteks pleedide või ajakirjade 
hoidmiseks. Oma diivanile viimase lihvi andmiseks vali välja meel-
epärane  diivanikate. Kõik katted, mida pakume, on vastupidavad ja 
lihtsasti hooldatavad.

Ostujuhend

DISAIN
Ehlén Johansson

MOODULID
Käetugi 
Lai käetugi
Lamamistooli moodul
Nurgamoodul
Panipaigaga järi/otsamoodul
Peatugi
1-kohaline moodul
2-kohaline moodul
3-kohaline moodul
2-kohalise diivanvoodi moodul

Eemaldatavad, pestavad katted

Valik katteid

Saadaval ka nahast/
dubleeritud kangaga

Panipaik lamamistooli

ja järi/otsamooduli all

Vajadustele kohandatav

Loe lisa garantiivoldikust.

VIMLE
Diivanid

Kõik siin näidatud tooted ei pruugi alati poes kättesaadavad olla. Kui soovid rohkem infot, võta ühendust IKEA töötajaga 

või vaata veebilehele www.IKEA.ee. Üksikasjalikuma tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist. Kõik tooted vajavad 

kokkupanemist.
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KOMBINATSIOONID

Siin on sulle mõned näited sellest, kuidas VIMLE  diivan  välja 
võib näha, aga muidugi on sul vabad käed, et  kujundada just 
endale ja enda vajadustele sobiv diivan. Ise saad otsustada nii 
istekohtade arvu, diivani kuju ja funktsioonid kui ka diivani-

katte. Kõigi kombinatsioonide ja võimalustega tutvumiseks 
soovitame kasutada meie abistavat planeerimistööriista. 
Planeerija leiad väljastpunkti näidistesaalist ja veebilehelt 
www.IKEA.ee.

VIMLE 2-kohaline diivan.
Mõõtmed: 171×98×83 cm. 

Koguhind, sh kate

Eemaldatav kangaskate

Gunnared beež 893.998.93 499 €
Gunnared hall 493.989.75 499 €
Hallarp beež 993.990.05 449 €
Hallarp hall 693.990.02 449 €

Saxemara mustjassinine 693.990.16 399 €
Saxemara helesinine 093.990.19 399 €

Nahast/töödeldud kangaskatted
Grann/Bomstad kuldpruun 493.062.97 749 €
Grann/Bomstad must 593.062.92 749 €

VIMLE lamamistool.
Mõõtmed: 111×164×83 cm.
Lamamistooli istme all on panipaik.

Koguhind, sh kate

Eemaldatav kangaskate

Gunnared beež                                                                                                                                         693.998.94 440 € 
Gunnared hall 993.998.97 440 €
Hallarp beež 993.999.01 390 €
Hallarp hall 393.999.04 390 €
Saxemara mustjassinine 693.999.12 350 €
Saxemara helesinine 293.999.09 350 €

Nahast/töödeldud kangaskatted
Grann/Bomstad must 493.067.92 800 €
Grann/Bomstad kuldpruun 393.067.97 800 €

VIMLE lamamistool laia käetoega.
Mõõtmed: 111×164×83 cm.
Lamamistooli istme all on panipaik.

Koguhind, sh kate
 
Eemaldatav kangaskate

Gunnared beež 594.091.48 480 €
Gunnared hall 194.091.45 480 €
Hallarp beež 594.091.34 430 €
Hallarp hall 894.091.37 430 €
Saxemara mustjassinine 294.091.40 390 €
Saxemara helesinine 994.091.51 390 €

VIMLE 2-kohaline diivan laiade käetugedega.
Mõõtmed: 171×98×83 cm.

Koguhind, sh kate

Eemaldatav kangaskate
Gunnared beež 994.005.46 539 €
Gunnared hall 694.005.43 539 €
Hallarp beež 894.005.61 489 €
Hallarp hall 294.005.64 489 €
Saxemara mustjassinine 394.005.54 439 €
Saxemara helesinine 994.005.51 439 €
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KOMBINATSIOONID

VIMLE 3-kohaline diivan.
Mõõtmed: 241×98×83 cm.

Koguhind, sh kate

Eemaldatav kangaskate

Gunnared beež 193.990.33 549 €
Gunnared hall 793.990.30 549 €
Hallarp beež 593.990.45 499 €
Hallarp hall 293.990.42 499 €
Saxemara mustjassinine 193.990.52 449 €
Saxemara helesinine 793.990.49 449 €

Nahast/töödeldud kangaskatted
Grann/Bomstad kuldpruun 893.066.48 949 €
Grann/Bomstad must 993.066.43 949 €

VIMLE 3-kohaline diivan laiade käetugedega.
Mõõtmed: 241×98×83 cm.

Koguhind, sh kate

Eemaldatav kangaskate
Gunnared beež 694.013.35 589 €
Gunnared hall 194.013.33 589 €
Hallarp beež 594.014.30 539 €
Hallarp hall 994.014.33 539 €
Saxemara mustjassinine 194.014.70 489 €
Saxemara helesinine 794.014.67 489 €

VIMLE 3-kohaline diivan + peatugi.
Mõõtmed: 241×98×103 cm.

Koguhind, sh kate

Eemaldatav kangaskate

Gunnared beež 393.990.27 599 €
Gunnared hall 093.990.24 599 €
Hallarp beež 893.990.39 549 €
Hallarp hall 493.990.36 549 €
Saxemara mustjassinine 893.990.58 499 €
Saxemara helesinine 493.990.55 499 €

Nahast/töödeldud kangaskatted
Grann/Bomstad kuldpruun 093.062.56 1029 €
Grann/Bomstad must 993.062.52 1029 €

VIMLE 3-kohaline diivan + peatugi ja laiad käetoed.
Mõõtmed: 241×98×103 cm.

Koguhind, sh kate

Eemaldatav kangaskate
Gunnared beež 794.013.30 639 €
Gunnared hall 394.013.27 639 €
Hallarp beež 594.014.25 589 €
Hallarp hall 794.014.29 589 €
Saxemara mustjassinine 494.014.64 539 €
Saxemara helesinine 094.014.61 539 €
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KOMBINATSIOONID

VIMLE 3-kohaline lamamistooliga diivan laiade 
käetugedega.
Mõõtmed: 252×164×83 cm. 
Lamamistooli istme all on panipaik.

Koguhind, sh kate

Eemaldatav kangaskate
Gunnared beež 294.012.95 839 €
Gunnared hall 994.012.92 839 €
Hallarp beež 894.014.19 759 €
Hallarp hall 294.014.22 759 €
Saxemara mustjassinine 694.014.58 689 €
Saxemara helesinine 294.014.55 689 €

VIMLE lamamistooliga 3-kohaline diivan + peatugi.
Mõõtmed: 252×164×103 cm.
Lamamistooli istme all on panipaik.

Koguhind, sh kate

Eemaldatav kangaskate
Gunnared beež 293.991.03 849 €
Gunnared hall 593.991.06 849 €
Hallarp beež 493.991.21 769 €
Hallarp hall 893.991.24 769 €
Saxemara mustjassinine 293.991.36 699 €
Saxemara helesinine 993.991.33 699 €

Nahast/töödeldud kangaskatted
Grann/Bomstad must 093.062.61 1379 €
Grann/Bomstad kuldpruun 193.062.65 1379 €

VIMLE lamamistooliga 3-kohaline diivan + peatugi ja laiad 
käetoed.
Mõõtmed: 252×164×103 cm.
Lamamistooli istme all on panipaik.

Koguhind, sh kate 

Eemaldatav kangaskate
Gunnared beež 694.013.02 889 €
Gunnared hall 694.012.98 889 €
Hallarp beež 594.014.11 809 €
Hallarp hall 994.014.14 809 €
Saxemara mustjassinine 194.017.62 739 €
Saxemara helesinine 594.014.73 739 €

VIMLE lamamistooliga 3-kohaline diivan.
Mõõtmed: 252×164×83 cm.
Lamamistooli istme all on panipaik.

Koguhind, sh kate

Eemaldatav kangaskate

Gunnared beež 993.991.09 799 €
Gunnared hall 393.991.12 799 €
Hallarp beež 193.991.27 719 €
Hallarp hall 593.991.30 719 €
Saxemara mustjassinine 093.991.42 649 €
Saxemara helesinine 693.991.39 649 €

Nahast/töödeldud kangaskatted
Grann/Bomstad must 893.066.86 1299 €
Grann/Bomstad kuldpruun 093.066.90 1299 €
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KOMBINATSIOONID

VIMLE lamamistooliga 4-kohaline diivan.
Mõõtmed: 322×98/164×83 cm. 
Lamamistooli istme all on panipaik.

Koguhind, sh kate

Eemaldatav kangaskate

Gunnared beež 893.994.83 849 €
Gunnared hall 193.994.86 849 €
Hallarp beež 493.995.07 769 €
Hallarp hall 893.995.10 769 €
Saxemara mustjassinine 893.995.34 699 €
Saxemara helesinine 493.995.31 699 €

Nahast/töödeldud kangaskatted
Grann/Bomstad kuldpruun 293.067.12 1499 €
Grann/Bomstad must 093.067.08 1499 €

VIMLE lamamistooliga 4-kohaline diivan laiade 
käetugedega.
Mõõtmed: 322×98/164×83 cm. 
Lamamistooli istme all on panipaik.

Koguhind, sh kate 

Eemaldatav kangaskate

Gunnared beež 994.017.63 889 €
Gunnared hall 294.017.66 889 €
Hallarp beež 094.017.72 809 €
Hallarp hall 694.017.69 809 €
Saxemara mustjassinine 394.017.75 739 €
Saxemara helesinine 394.017.80 739 €

VIMLE 4-kohaline nurgadiivan.
Mõõtmed: 249×249×83 cm. 

Koguhind, sh kate

Grann/Bomstad kuldpruun 993.067.23 1699 €
Bomstad must 793.067.19 1699 €

VIMLE 5-kohaline nurgadiivan.
Mõõtmed: 192×319×83 cm. 

Koguhind, sh kate

Grann/Bomstad kuldpruun 893.067.52 1899 €
Bomstad must 693.067.48 1899 €
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VIMLE lamamistooliga 5-kohaline diivan.
Mõõtmed: 330×249×83 cm. 
Lamamistooli istme all on panipaik.

Koguhind, sh kate

Grann/Bomstad must 393.067.64 2249 €
Grann/Bomstad kuldpruun 493.067.68 2249 €

KOMBINATSIOONID

VIMLE U-kujuline 6-kohaline diivan + järi/otsamoodul.
Mõõtmed: 327×249×83 cm.
Järi/otsamooduli istme all on panipaik.

Koguhind, sh kate

Grann/Bomstad kuldpruun 293.067.88 2623 €
Grann/Bomstad must 193.067.84 2623 €
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DIIVANIST VOODIKS

VIMLE diivanvoodi saab hõlpsasti suureks mugavaks voodiks muuta.
1. Alustuseks võta eest seljatoe- ja istmepadjad.  Tõmba eest 

kangas diivani esiküljel.
2. Kergita alusraami ja tõmba seda enda poole.
3. Tõsta voodi lahti.
4. Lõpuks tõmba voodile voodijalg alla.
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KÕIK OSAD JA HINNAD

VIMLE 1-kohaline moodul, 71×98×83 cm.

Eemaldatav kangaskate

Gunnared beež 193.923.95 199 €
Gunnared hall 493.923.94 199 €
Hallarp beež 293.924.08 179 €
Hallarp hall 093.924.09 179 €
Saxemara mustjassinine 193.924.04 159 €
Saxemara helesinine 393.923.99 159 €

Nahast/töödeldud kangaskatted
Grann/Bomstad kuldpruun 604.652.18 299 €
Grann/Bomstad must 504.667.13 299 €

VIMLE 2-kohaline moodul, 141×98×83 cm.

Gunnared beež 093.924.14 359 €
Gunnared hall 293.924.13 359 €
Hallarp beež 893.924.29 329 €
Hallarp hall 293.924.32 329 €
Saxemara mustjassinine 593.924.35 299 €
Saxemara helesinine 993.924.38 299 €

Nahast/töödeldud kangaskatted
Grann/Bomstad kuldpruun 104.667.34 499 €
Grann/Bomstad must 704.653.45 499 €

VIMLE 2-kohaline diivanvoodi moodul*, 
160×98/241×83 cm. 

Eemaldatav kangaskate

Gunnared beež 294.803.44 549 €
Gunnared hall 594.803.47 549 €
Hallarp beež 194.807.83 519 €
Hallarp hall 994.807.84 519 €
Saxemara mustjassinine 694.807.85 489 €
Saxemara helesinine 494.807.86 489 €

Nahast/töödeldud kangaskatted
Grann/Bomstad kuldpruun 694.773.49 978 €
Grann/Bomstad must 994.773.43 978 €

VIMLE 3-kohaline moodul, 211×98×83 cm.

Eemaldatav kangaskate

Gunnared beež 193.924.56 409 €
Gunnared hall 393.924.55 409 €
Hallarp beež 093.924.66 379 €
Hallarp hall 493.924.69 379 €
Saxemara mustjassinine 193.924.75 349 €
Saxemara helesinine 893.924.72 349 €

Nahast/töödeldud kangaskatted
Grann/Bomstad kuldpruun 204.667.43 699 €
Grann/Bomstad must 504.653.51 699 €

VIMLE lamamistooli moodul, 81×164×83 cm.

Eemaldatav kangaskate

Gunnared beež 193.925.69 300 €
Gunnared hall 393.925.68 300 €
Hallarp beež 593.925.72 270 €
Hallarp hall 893.925.75 270 €
Saxemara mustjassinine 693.925.81 250 €
Saxemara helesinine 293.925.78 250 €

Nahast/töödeldud kangaskatted
Grann/Bomstad kuldpruun 804.667.59 550 €
Grann/Bomstad must 204.653.76 550 €

VIMLE nurgamoodul, 93×93×83 cm.

Grann/Bomstad kuldpruun 304.667.66 451 €
Grann/Bomstad must 404.653.80 451 €

VIMLE käetugi, 15×93×68 cm.

Eemaldatav kangaskate

Gunnared beež 193.924.80 70 €
Gunnared hall 393.924.79 70 €
Hallarp beež 893.924.86 60 €
Hallarp hall 093.924.90 60 €
Saxemara mustjassinine 293.924.89 50 €
Saxemara helesinine 693.924.87 50 €

Nahast/töödeldud kangaskatted
Grann/Bomstad kuldpruun 504.667.51 125 €
Grann/Bomstad must 704.653.69 125 €

VIMLE käetugi laiade käetugedega, 22×93×54 cm.

Eemaldatav kangaskate
Gunnared beež 494.091.20 90 €
Gunnared hall 094.091.17 90 €
Hallarp beež 994.091.32 80 €
Hallarp hall 594.091.29 80 €
Saxemara mustjassinine 194.091.26 70 €
Saxemara helesinine 894.091.23 70 €

VIMLE panipaigaga järi/otsamoodul, 73×98×48 cm.

Gunnared beež 093.925.84 160 €
Gunnared hall 193.925.88 160 €
Hallarp beež 693.925.95 140 €
Hallarp hall 393.925.92 140 €
Saxemara mustjassinine 893.925.99 140 €
Saxemara helesinine 493.925.96 140 €

Nahast/töödeldud kangaskatted
Grann/Bomstad kuldpruun 404.667.80 299 €
Grann/Bomstad must 604.653.84 299 €

VIMLE peatugi, 70×13×20 cm.

Gunnared beež                                       992.582.94       50 €

Gunnared hall 792.583.08 50 €
Hallarp beež 293.999.33 50 €
Hallarp hall 593.999.36 50 €
Saxemara mustjassinine 393.999.42 50 €
Saxemara helesinine 993.999.39 50 €

Nahast/töödeldud kangaskatted
Grann/Bomstad kuldpruun 304.667.85 80 €
Grann/Bomstad must 704.666.89 80 €

Koguhind, sh kate.
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* VIMLE diivanitel on nüüd kõrgemad jalad. Kui sul juba on kodus VIMLE ja soovid 
sellele diivanvoodi mooduli lisada, tuleb kogu kombinatsioonil jalad uute vastu välja 
vahetada.  



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.

Pesemisjuhised
Hõõrdumiskindlus 
(tsüklites) Valguskindlus (1–8)

GUNNARED: Toon toonis efektiga labasekoeline riie. 100% polüester. Masinpestav 40°C. 50,000 6

HALLARP: Kootud tekstuuri ja kerge kahetoonilise efektiga riie193. 80% puuvill, 20% 
polüester. Masinpestav 40°C. 15,000 5

SAXEMARA: Katsudes pehme velvetipinnaga riie. 30% puuvill, 70% polüester. Masinpestav 40°C. 30,000 5

KASULIK TEAVE

 

Mitmel moel vastupidav
Ranged testid on oluline viis katete vastupidavuse 
 kontrollimiseks, kuid ei anna vastust kõigele. Nimelt sõltub 
vastupidavus ka materjalidest, ehitusest ja kasutusviisist. 
Rasked, tihedalt kootud 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.
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VIMLE nahast ja töödeldud kangaga
VIMLE nahast diivan on kombinatsioon meie 1,2 mm paksusest 
täistoimnahast nimega GRANN, mis on pehme, kuid vastupidav 
värvitud nahk ja BOMSTAD kaetud kangast. Kaetud kangas näeb  
välja ja tundub nahk, kuid väiksemate kulutustega.

Seetõttu kasutab IKEA sageli kombinatsiooni mõlemast, nahka 
otsekontaktidega aladel, nagu istumispinnad ja käetoed (1), 
ning kaetud kangast muudel pindadel (2).

Täistoimnahk
Naha looduslikud variatsioonid on nähtavad, kuna nahka 
töödeldakse kaitsmiseks ainult heledat värvi kattega. Nahk 
omandab aja jooksul ilusa paatina. Seda on ka lihtne hool-
dada - lihtsalt puhastage regulaarselt tolmuimeja pehme harja 
otsikuga.

Töödeldud kangas
Töödeldud kattega kangas on kattega kangamaterjal, mida saab 
töödelda nägemaks välja kui nahk. See on tugev ja vastupidav 
materjal ning seda on väga lihtne hooldada - lihtsalt puhastage 
tolmuimeja pehme harja otsikuga ja pühkige niiske lapiga.

Vastupidavus
Kõiki meie katteriideid on töödeldud selleks, et neid kaitsta ja et 
sul oleks lihtne nende eest hoolt kanda. Samuti on kõiki testitud 
tõmbetugevuse, paindetugevuse ja valgus kindluse suhtes,
 seega saad kindel olla, et tunned oma diivanist või tugitoolist 
veel aastaid rõõmu.

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 
 kontrollimiseks, kuid ei anna vastust kõigele. Nimelt sõltub 
vastupidavus ka materjalidest, ehitusest ja kasutusviisist. 
Rasked, tihedalt kootud 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.
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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!


