
Дивани з механізмом Єврокнижка 

Мабуть, найпростіший та найпопулярніший варіант – це всім відома «книжка». Для трансформації 

потрібно просто підняти одну з половин дивана та зафіксувати. Частину, що висувається, іноді 

оснащують роликами. Такий диван набагато зручніше розкладати на паркетній підлозі та ламінаті. У 

розкладеному вигляді такі моделі нагадують стандартний диван-ліжко. 

  

 

Клік кляк механізм 

Цей варіант конструкції насправді – вдосконалена «книжка». Конструкцією дивана передбачені не 

лише «крайні» положення «сидячи» та «лежачи», а й кілька проміжних позицій. Це, мабуть, головна 

перевага таких моделей. 

 

 

Розкладний механізм Пума 

Моделі із такою конструкцією коштують досить дорого. Це, мабуть, головний недолік. За принципом 

роботи  механізм схожий на єврокнижку. За рахунок амортизаторів та складних механізмів спальне 

місце як би «вистрибує» вперед, плавно опускаючись. Конструкція працює легко та надійно. 

 



Механізм трансформації Дельфін 

Цей тип механізму найчастіше зустрічається у кутових моделях. Для розкладання достатньо буде 

потягнути за спеціальний ремінець на нижній частині та викотити частину, заховану всередині. Назва 

з'явилася через те, що половина спального місця начебто виринає вгору. 

 

 

Механізми Седафлекс та Мералат 

Два дуже схожі розкладні механізми. В обох випадках диван відкривається у два кроки. Спочатку  

необхідно зняти подушки сидіння. Після цього каркасний механізм, захований усередині, витягують  

та фіксують кожну секцію у горизонтальному положенні.  

МЕРАЛАТ – механізм трансформації чи «французька розкладачка». 

Це гостьовий механізм, він призначений для щоденного використання. 

Складається у три прийоми, має 13 ламелів. 

Комплектується пінополіуретановим матрацом завтовшки до 6 см. 

При щоденному використанні можливе провисання спального місця, що 

вважається нормальним явищем і не є приводом для заміни механізму. 

У процесі експлуатації можлива поява скрипу, що також не є 

приводом його заміни. 

При використанні механізму з дивана забираються знімні подушки сидіння. 

Довжина спального місця – 1,9 м 

 

 



Седафлекс (американська розкладачка) комфортніший, ніж його аналог – механізм мералат. Досвід  

показує, перший варіант підходить для щоденного сну, другий – використовується як гостьовий  

варіант. Призначений для повсякденного використання. 

Комплектується матрацом до 12 см із спеціальним пружинним блоком. 

У процесі експлуатації можлива поява скрипу, що не є 

приводом його заміни. 

При використанні механізму з дивана забираються знімні подушки сидіння. 

Довжина спального місця – 1,9 м 

 

 


