Ръководство за закупуване

HEJNE

Стелажи за помощните зони в дома
ДОБРЕ Е
ДА ЗНАЕТЕ

Товароносимост на рафтовете:
77×47 см: 50 кг
77×28 см: 35 кг
При повече от 6 рафта,
монтирани на един модул,
товароносимостта на отделните
рафтове е по-ниска.

БЕЗОПАСНОСТ

Общата товароносимост
на един модул е 210 кг (при
дълбочина на рафтовете
28 см) и 300 кг (при дълбочина
на рафтовете 47 см). От
съображения за безопасност
препоръчваме да не
надвишавате посоченото тегло.
За по-голяма стабилност
поставете кръстовидна
напречна греда на гърба на
всеки втори модул.
Тази мебел трябва да бъде
закрепена за стената.
Различните стенни материали
изискват различни видове
прикрепващи елементи.
Използвайте такива, които
са подходящи за стените във
вашия дом (не са включени в
комплекта).

В гаража, килера, избата или на тавана - системата за съхранение
HEJNE е подходяща за различни помещения. Предлага се в две
дълбочини - 31 см и 50 см, а широчината може да регулирате изцяло
според вашите нужди и пространство, като добавяте отделни модули.
Ако се налага да поставите комбинацията върху влажен под, например
в гаража или в килера, добавете протектори в долната част на гредите,
за да предпазите дървесината.
Кошницата OBSERVATÖR е удобна за съхранение на дребни предмети и
се поставя директно върху рафта HEJNE. Мести се лесно и е идеалното
решение за всички дреболии, които искате да намирате бързо и лесно.
Добавете върху рафта поставката IVAR и ще можете да прибирате и
бутилки.
Стелажите HEJNE са изработени от устойчива масивна дървесина, така
че от самото начало са готови да издържат много. Повърхността е
необработена, затова можете да й придадете допълнителна здравина
и индивидуален стил, като нанесете масло за дървесина или байц в
любимия ви цвят от серията BEHANDLA.

Прочетете повече за HEJNE в ръководството за
закупуване или сканирайте QR кода.

Възможни са разлики в предлагания асортимент, цени и наличности в различните търговски обекти –
магазини ИКЕА, центрове за поръчки ИКЕА и онлайн магазин ИКЕА.
За допълнителна и най-актуална информация, се обърнете към сътрудник или проверете на ikea.bg. ИКЕА
България не носи отговорност за допуснати печатни грешки.
Цените са валидни до 31.01.2022 г. ИКЕА България си запазва правото да прави промени в съдържанието и
цените

Как да съчетаете
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Добавяне на нов модул
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В зависимост от броя на модулите, които желаете да
добавите, е необходимо да монтирате кръстовидна
напречна греда на гърба на всеки втори модул. Цялата
комбинация трябва да се закрепи за стената. Използвайте
крепежни елементи, подходящи за стените във вашия дом
(не са включени в комплекта).

Ако желаете да добавите нови модули към комбинацията,
ще са ви необходими рафтове със същата дълбочина,
отвесни греди и кръстовидна напречна греда за
допълнителна стабилност.
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Добре е да знаете
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1. Всеки рафт с дълбочина 47 см издържа натоварване от 50
кг, а моделът с дълбочина 28 см - 35 кг, при комбинация от
максимум 6 рафта.

4. Телените кошници ви помагат да организирате различни
дребни предмети и да ги намирате лесно. Могат да се
свържат една с друга.

2. На гърба на всеки втори модул трябва да бъде
монтирана кръстовидна напречна греда от съображения
за безопасност.

5. Серията включва и поставка за бутилки, която ги
придържа на място.

3. Долните протектори за греди ще предотвратят
евентуалното просмукване на влага от пода в дървесината.
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Комбинации
Единичен модул – възможно най-опростената комбинация.
Обща товароносимост на комбинацията: 140 кг, 35 кг за
всеки рафт.
Общ размер: 78×171 см, дълбочина 31 см.
Цена на тази комбинация: 42 лв. (390.314.11)
Списък с необходими артикули
HEJNE отвесна греда 171 см, к-т 2 бр.

002.866.77

2 бр.

HEJNE рафт 77×28 см, к-т 2 бр.

002.878.08

2 бр.

OBSERVATÖR кръстовидна напречна греда 100 см

877.496.00

1 бр.

Единичен модул с по-дълбоки рафтове. Обща
товароносимост на комбинацията: 200 кг, 50 кг за всеки
рафт.
Общ размер: 78×171 см, дълбочина 50 см.
Цена на тази комбинация: 54 лв. (790.314.14)
Списък с необходими артикули
HEJNE отвесна греда 171 см, к-т 2 бр.

002.866.77

2 бр.

HEJNE рафт 77×47 см, к-т 2 бр.

802.878.09

2 бр.

OBSERVATÖR кръстовидна напречна греда 100 см

877.496.00

1 бр.

Ако имате нужда от повече място за съхранение, добавете
още един модул към комбинацията. Обща товароносимост
на комбинацията: 350 кг, 35 кг за всеки рафт.
Общ размер: 154×171 см, дълбочина 31 см.
Цена на тази комбинация: 91 лв. (090.314.17)
Списък с необходими артикули
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HEJNE отвесна греда 171 см, к-т 2 бр.

002.866.77

3 бр.

HEJNE рафт 77×28 см, к-т 2 бр.

002.878.08

5 бр.

OBSERVATÖR кръстовидна напречна греда 100 см

877.496.00

1 бр.

HEJNE краен протектор, к-т 2 бр.

902.866.73

3 бр.

Комбинации
В гаража, избата или на тавана – тази комбинация предлага
достатъчно място за съхранение и е подходяща за голямо
натоварване. Обща товароносимост на комбинацията:
500 кг, 50 кг за всеки рафт.
Общ размер: 154×171 см, дълбочина 50 см.
Цена на тази комбинация: 120 лв.
Списък с необходими артикули
HEJNE отвесна греда 171, к-т 2 бр.

002.866.77

3 бр.

HEJNE рафт 77×47 см, к-т 2 бр.

802.878.09

5 бр.

OBSERVATÖR кръстовидна напречна греда 100 см

877.496.00

1 бр.

OBSERVATÖR кошница, сиво

203.124.92

1 бр.

Ако имате нужда от още място, добавете допълнителни
модули. Обща товароносимост на комбинацията: 630 кг,
35 кг за всеки рафт.
Общ размер: 230×171 см, дълбочина 31 см.
Цена на тази комбинация: 172 лв.
Списък с необходими артикули
HEJNE отвесна греда 171 см, к-т 2 бр.

002.866.77

4 бр.

HEJNE рафт 77×28 см, к-т 2 бр.

002.878.08

8 бр.

OBSERVATÖR кръстовидна напречна греда 100 см

877.496.00

2 бр.

IVAR поставка за бутилки, сребристо

403.102.08

2 бр.

Обща товароносимост на комбинацията: 900 кг, 50 кг за
всеки рафт.
Общ размер: 230×171 см, дълбочина 50 см.
Цена на тази комбинация: 198 лв. (990.314.08)
Списък с необходими артикули
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HEJNE отвесна греда 171 см, к-т 2 бр.

002.866.77

4 бр.

HEJNE рафт 77×47 см, к-т 2 бр.

802.878.09

9 бр.

OBSERVATÖR кръстовидна напречна греда 100 см

877.496.00

2 бр.

Всички елементи и цени
HEJNE отвесна греда, нетретирана масивна иглолистна
дървесина, к-т 2 бр.
171 см

7 лв.

002.866.77

OBSERVATÖR кръстовидна напречна греда,
галванизирана стомана.
100 см

877.496.00 4 лв.

HEJNE краен протектор, сиво, к-т 2 бр.
902.866.73

2 лв.

HEJNE рафт, нетретирана масивна иглолистна
дървесина, к-т 2 бр. Макс. товароносимост 50 кг.
77×47 см

18лв.

802.878.09

OBSERVATÖR кошница, прахово боядисана стомана, сиво.
31х30х18 см

HEJNE рафт, нетретирана масивна иглолистна
дървесина, к-т 2 бр. Макс. товароносимост 35 кг.
77×28 см

002.878.08

12 лв.

203.124.92

5 лв.

IVAR поставка за бутилки, прахово боядисана стомана, сиво.
Побира 8 бутилки.
83х30х3 см

403.102.08

20 лв.

Аксесоари
STOCKARYD масло за дърво, за употреба на закрито,
500 мл.

SAMLA кутия, полипропиленова пластмаса,
28×19×14 см/5 л.
Прозрачно

701.029.72

FIXA четка, к-т 3 бр.

SAMLA кутия, полипропиленова пластмаса,

702.900.82 4.99 лв.

39×28×14 см/11 л.
Прозрачно

202.404.62 15.99 лв.

1.99 лв.

401.029.78

3.99 лв.

SAMLA кутия, полипропиленова пластмаса
39×28×28 см/22 л.
Прозрачно

801.029.76

4.99 лв.

SAMLA кутия, полипропиленова пластмаса,
56x39x28 см/45 л.
Прозрачно

301.029.74

11.99 лв.

SAMLA капак, полипропиленова пластмаса
За кутия 5 л.
Прозрачно

101.103.00

1.20 лв.

501.102.99

2.00 лв.

701.103.02

5.00 лв.

За кутия 11 и 22 л.
Прозрачно
За кутия 45 и 65 л.
Прозрачно

SAMLA приставка, полипропиленова пластмаса.
За кутии 11 и 22 л, 37x25x12 см
Приставка за кутии 45 л и 65 л,
52х36х12 см

501.029.73

6.00 лв.

103.419.42

8.00лв.
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ИКЕА България си запазва правото да прави
промени в съдържанието и цените.

Ако искате малко помощ за покупките си, нашите услуги правят пазаруването в
ИКЕА още по-лесно. Изберете каква част от работата искате да извършите сами и
каква част искате ние да направим за вас.

СЪБИРАНЕ НА МЕБЕЛИ И ДОСТАВКА
Спестете време при следващото си пазаруване. Подгответе списък
с артикулните номера на мебелите, които желаете да закупите,
ние ще ги съберем и ще ви ги доставим до дома или офиса.

ДОСТАВКА ДО ДОМА
Независимо дали пазарувате в магазин ИКЕА или онлайн,
или колко голяма е покупката ви, ние ще поемем оттук и ще
ви я доставим до дома или офиса.

МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ
Всички наши продукти са предназначени за самостоятелен
монтаж, но ще се радваме да сглобим покупките ви вместо вас.

ФИНАНСОВА УСЛУГА
В магазин ИКЕА може да закупите желаните от вас продукти
чрез стоков кредит на изплащане на равни месечни вноски
при изгодни условия. Повече информация ще получите в
зона Финансова услуга в Мебелен салон и на IKEA.bg.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020/2022.

Можете и сами.
Но можем и ние!

