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Käetugi
Seljatoepadi

Diivanvoodi

Panipaik valitud
moodulites

Lõputult
kombineerimis
võimalusi

VALLENTUNA diivani on funktsionaalsed ja väga paindlikud. Kasuta
mooduleid eraldi või kombineeri neid kiiresti ja lihtsalt oma maitse
järgi. Keera, pööra ja liiguta. Loo uus kujundus, kui korraldad peo,
võõrustad öiseid külalisi või soovid lihtsalt anda toale värskema väl
janägemise. Kas eelistad ühtset väljanägemist või kombineerida erineva
värvi ja stiiliga mooduleid?

Pakitud vedrudega

Eemaldatavad ja
pestavad katted

Vali ise katted

Loe lähemalt
garantiibrošüürist

Siin näidatud tooted ei ole alati poes kättesaadavad. Võta ühendust IKEA töötajatega või vaata veebile
www.IKEA.ee, et saada rohkem infot. Detailsema tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist. Kogu mööbel
vajab kokkupanemist.

KOKKUPANEK

DIIVAN IGAKS OLUKORRAKS
VALLENTUNA diivanid koosnevad eraldi moodulitest, millest
võib kombineerida igasuguse kuju ja suurusega mööblit. Tänu
sellisele paindlikkusele on sul väga lihtne kohandada diivan
oma vajaduste, kodu ja elustiili järgi – ning seda muuta millal
iganes. Võid lisada näiteks sahtleid, muuta diivani voodiks või
valida oma maitse järgi katteid.

Ainulaadseid ja isikupäraseid kombinatsioone on lõputu hulk.
Inspiratsiooni võid leida meie kavanditest, mis on kättesaada
vad IKEA väljastuspunktis ja veebilehel
www.IKEA.ee.
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KOMBINATSIOONID

Järgmistelt lehekülgedelt leiad näiteid erinevatest
VALLENTUNA mooduldiivani variantidest, kuid samuti võid luua
täiesti individuaalse diivani.

Leheküljel 6 on toodud kõik osad koos värvide, suuruste ja
võimalike kombinatsioonidega.

2-kohaline mooduldiivan 2 diivanvoodiga.
Täishind (sisaldab katet)

Seljatugedega diivanvoodi moodul.
Täishind (sisaldab katet)
HILLARED beež

993.964.36

499 €

HILLARED beež

493.961.89

998 €

HILLARED tumehall

893.956.87

499 €

HILLARED tumehall

293.959.49

998 €

KELINGE rooste

793.964.42

414 €

KELINGE rooste

893.962.05

828 €

KELINGE antratsiit

593.964.38

414 €

KELINGE antratsiit

893.961.92

828 €

2-kohaline mooduldiivan panipaigaga.
Täishind (sisaldab katet)

2-kohaline mooduldiivan voodi ja panipaigaga.
Täishind (sisaldab katet)

HILLARED beež

393.964.20

520 €

HILLARED beež

993.901.61

759 €

HILLARED tumehall

793.957.01

520 €

HILLARED tumehall

394.146.50

759 €

KELINGE antratsiit

193.964.21

440 €

KELINGE antratsiit

193.930.93

634 €

KELINGE rooste

093.964.31

440 €

KELINGE rooste

593.930.91

634 €
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KOMBINATSIOONID

3-kohaline moodulnurgadiivan 2 diivanvoodiga ja
panipaigaga. Täishind (sisaldab katet)

3-kohaline lahtise otsaga mooduldiivan diivan
voodiga ja panipaigaga. Täishind (sisaldab katet)

HILLARED beež

793.968.52

1163 €

HILLARED beež

193.967.13

1064 €

HILLARED tumehall

893.968.42

1163 €

HILLARED tumehall

694.146.20

1064 €

KELINGE antratsiit

693.968.57

968 €

KELINGE rooste

593.967.25

884 €

KELINGE rooste

993.968.51

968 €

KELINGE antratsiit

693.967.20

884 €

3-kohaline moodulnurgadiivan panipaigaga.
Täishind (sisaldab katet)

3-kohaline moodulnurgadiivan diivanvoodiga ja panipaigaga. Täishind (sisaldab katet)

HILLARED beež

593.963.58

1205 €

HILLARED beež

393.962.22

1349 €

HILLARED tumehall

793.959.61

1205 €

HILLARED tumehall

993.959.55

1349 €

KELINGE rooste

293.964.11

1015 €

KELINGE antratsiit

593.963.20

1129 €

KELINGE antratsiit

493.964.05

1015 €

KELINGE rooste

293.963.31

1129 €
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MUUTMINE

1

2

3

VALLENTUNA diivanvoodit on väga lihtne voodiks muuta.
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HOW TO
KÕIK
OSAD
BUILD
KOOS HINDADEGA
Suurus: laius × pikkus × kõrgus (koos jalgadega). Jalgade kõrgus 4 cm.

Seljatoepadi. Täienda kattega. 85×50 cm.

Panipaigaga istmemoodul 80×80 cm. Täienda kattega. 80×80×46 cm.
HILLARED beež
HILLARED tumehall
KELINGE antratsiit
KELINGE rooste

893.966.77
091.498.84
093.966.95
693.967.39

HILLARED tumehall
HILLARED beež
KELINGE antratsiit
KELINGE rooste

165 €
165 €
140 €
140 €

HILLARED tumehall
HILLARED beež
KELINGE antratsiit
verces?
KELINGEquon
roosteIta

603.295.08 50 €
004.874.02 50 €
25 €
cas504.877.01
con verum
us
804.877.28 25 €

Bemuntica; ina,
aessil
cuppli cones aperum mo C. Fue dum pervis conestraedes
Diivanvoodi
moodul 100×80conit,
cm. Täienda
kattega.
es suamdiest? Si pondina
ticonemediem
de hor
ig100×80×46 cm. Voodi laius ja pikkus: 80×200 cm.
naticae nonfir hori,
esteres M.
Ritande remus, nontremena,
tebussum sulicen
enatui is
HILLARED beež
093.966.76 309 €
confectur.
HILLARED tumehall
894.146.57 309 €
KELINGE
antratsiitceporiv endicae
893.967.00
Quam nondeti sserfec
rimoves
iusceri254 €
KELINGE rooste
593.967.30 254 €
tilium satilin nes corum ium, te in ta vis simus es vis ad
nostero poendiis; Lisakate.
hostilis cum iam consupiorur, cons
115 €
etorum me viliumHILLARED
temum beež
publicerus estiust104.874.06
vagilicasdam
HILLARED tumehall
104.998.19 115 €
catilius, que niu viur
patat visse esilintest fur
ac renatur
KELINGE antratsiit
504.877.15 60 €
lium los hilicient, Mis,
fauctum
vivem60
ma,
KELINGE
rooste omnicis? Sunihin
504.877.44
€
ut atraed intios rete consissit fitericia mandiis.
493.900.12
091.498.03
293.931.20
593.931.09

70
70
55
55

€
€
€
€

404.873.82
603.294.95
304.877.02
004.877.32

30 €
30 €
15 €
15 €

Lisakate.
HILLARED beež
HILLARED tumehall
KELINGE antratsiit
KELINGE rooste

Seljatugi 80×80 cm. Täienda kattega.
80×13×84 cm. Iga seljatuge võib täiendada padjaga, et
istumine oleks veelgi mugavam.
HILLARED tumehall
HILLARED beež
KELINGE antratsiit
KELINGE rooste

691.498.19
093.909.00
493.931.43
093.931.40

65
65
55
55

€
€
€
€

204.874.01
803.295.12
604.877.10
304.877.40

30
30
20
20

€
€
€
€

Lisakate.
HILLARED beež
HILLARED tumehall
KELINGE antratsiit
KELINGE rooste

903.295.16 15
504.873.86 15
204.876.89 10
opubliciam
504.877.20 10

€
€
€
€

Satus con Itati,
meratam
terem aute menatquam P. Catiliu mus, cullatio intem diu
quam inatum Palina, nos, sulvisti, medo, perbit, nium ommore et; ego ta ac reisquo ipticides nosul videssi murores
se publissu iam popoendium inicae morum publiis cae,
nocrend icierfec reis.
Ocas pultusus intest ente et; non vagiliam. Con vast C.
Mentri iu menatus, C. Face rei sen tam pat, cla L. con
virma, ur, se consili prae terem achuis vitribunultu quam
publius locupie.

Käetugi. Täienda kattega. 80×13×64 cm.
HILLARED beež
HILLARED tumehall
KELINGE antratsiit
KELINGE rooste

€
€
€
€

Lisakate.

Lisakate.
HILLARED tumehall
HILLARED beež
KELINGE antratsiit
nulem
aut catelic
KELINGE rooste

30
30
25
25

191.498.07
093.900.33
193.931.25
593.931.14
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KASULIK TEAVE
Meie kangad on läbinud testid
IKEA kontrollib diivanite ja tugitoolide kangaid, et tagada nende
vastupidavus. Vastupidavuse katsetamiseks hõõruti seda
spetsiaalse masinaga survet avaldades vastu teist kangast.
Kangas, mis kannatab ära 15 000 tsüklit, sobib igapäevases
kasutuses oleva mööbli katteks. Kui kangas peab vastu rohkem
kui 30 000 tsüklile, on see väga vastupidav. Kõik kangad on
päikesevalguse suhtes tundlikud, mistõttu katsetame ka kanga
vastupidavust pleekimisele.

Mitmel moel vastupidav
Kangakatete vastupidavuse kontrollimiseks on rasked tes
tid väga olulised, kuid nende abil ei saa veel kogu infot.
Vastupidavus sõltub ka materjalist, selle koostisest ja kasutus
viisist. Kulumisele peavad kõige paremini vastu rasked, tihedalt
kootud sileda pinnaga kangad. Naturaalsete ja sünteetiliste
kiudude segust koosnevad kangad on kulumisele vastupida
vamad kui ainult naturaalsete kiududega kangad. Värvitud lõn
gast kangad on vastupidavamad kui trükitud mustriga kangad.
Määrdunud kate kulub kiiremini kui puhas kate. Loomulikult
mõjutab kanga kulumist ka diivani kasutusviis.

Pesemisjuhised

Vastupidavus
(tsüklid)

Valguskindlus (1–8)

HILLARED: 55% puuvill, 25% polüester, 12% viskoos/viskooskiud, 8% lina. Pinna struktuur
on loodud ebaühtlaste lõngade ja materjalide põimimise teel. Lõng on värvitud ühe tooniga
ning tundub katsudes naturaalne ja kindel.

Masinpesu 40 °C juures

30 000
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KELINGE: 100 % polüester (100% ümbertöödeldud). Kerge läikega pehme velvetipind. Velveti
paksus tekitab mugava tunde.

Masinpesu 40 °C juures

50 000
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Teenused
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!

Kojuvedu
Lisa kojuveoteenus oma kogusummale,
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.

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

Hinnad alates 19,90 €

Hinnad alates 127 €

© Inter IKEA Systems B.V. 2016/2018

Muutsid meelt? Sellest ei ole midagi!
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 kehtivad 31. augustini 2022

