РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

JONAXEL

Система за съхранение
Инструкции за поддръжка
Ако е необходимо, почистете с
кърпа навлажнена с вода и мек
препарат или сапун.
После подсушете с чиста кърпа.
Безопасност
Свободно стоящото решение
с кошници трябва да бъде
закрепено към стената, освен
ако не е допълнено с колела.
Различните стенни материали
изискват различни видове
крепежни елементи.
Използвайте такива, които
са подходящи за стените във
вашия дом.
Крепежните елементи не са
включени.
Ако не сте сигурни от какъв
материал са направени стените
ви вкъщи, на колко натоварване
могат да издържат или как
да подсигурите JONAXEL към
стените си, ще се наложи да
се посъветвате с местния си
доставчик.
Добре е да знаете
Препоръчва се да използвате
артикулите
само в затворени помещения.

Понякога е трудно да поддържате чистота и ред, независимо
дали живеете в малък или голям дом. Поради тази причина
разработихме JONAXEL – продукти за съхранение, които
ви позволяват да се възползвате от пространството си
за съхранение по по-хитър начин. Можете да създадете
комбинация, която пасва идеално на нуждите ви и да я
използвате почти навсякъде, дори във влажни бани и перални
помещения. Какво бихте искали да съхранявате?

Прочетете повече за JONAXEL 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 проектирате

Предварително готови или по поръчка?
Можете да изберете някоя от нашите предварително готови
комбинации или да проектирате свое собствено решение
за съхранение JONAXEL по индивидуален проект. Започнете
като прегледате предварително готовите комбинации,
изобразени в ръководството за закупуване. Нашите
сътрудници ще ви помогнат със списъка ви с покупки, от
които се нуждаете за проекта си и ще ви информират за
услугите, които предлагаме.

Когато проектирате мястото си за съхранение се запитайте,
какво ще съхранявате в него. Нуждаете се от място, на което
да закачвате дрехите си, да съхранявате вашето спално
бельо или хавлии? С колко пространство разполагате?
Преди да започнете проекта си, разберете с колко място ще
работите. Скицирайте мястото, с което искате да работите,
като измерите разстоянието от пода до тавана и между
стените. Отбележете всяка врата и прозорец, които биха
повлияли на размера на вашето решение за съхранение,
старателно измерете и се съобразете с отварянето
и затварянето на вратите. Не забравяйте да вземете
предвид радиаторите, тръбите, вентилацията или други
препятствия, които могат да повлияят върху решението ви
за съхранение.

Моля, обърнете внимание:
Ще намерите по-голям избор от комбинации JONAXEL
в сайта на ИКЕА. Освен това можете да планирате
комбинациите си чрез програмата ни за проектиране в
нашия уебсайт.
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Комбинации
Общ размер: Широчина×Дълбочина×Височина.

JONAXEL рамка с телени кошници
Общи размери: 25×51×70 см
Тази комбинация 45лв (892.971.30)

JONAXEL рамка с телени кошници и горен рафт
Общи размери: 25×51×70 cм
Тази комбинация 53лв (093.050.87)

Артикули, от които се нуждаете:

Артикули, от които се нуждаете:

JONAXEL рамка 25×51×70 см

104.299.92

1 бр.

JONAXEL рамка 25×51×70 см

104.299.92

1 бр.

JONAXEL телена кошница 25×51×15 см

604.199.62

4 бр.

JONAXEL телена кошница 25×51×15 см

604.199.62

4 бр.

JONAXEL горен рафт за рамка 25×51 см, бяло

304.299.91

1 бр.

JONAXEL рамка с телени кошници и колелца
Общи размери: 25×51×73 cм
Тази комбинация 55лв (592.974.38)

JONAXEL рамка с мрежести кошници
Общи размери: 25×51×70 cм
Тази комбинация 65лв (592.971.41)

Артикули, от които се нуждаете:

Артикули, от които се нуждаете:

JONAXEL рамка 25×51×70 см

104.299.92

1 бр.

JONAXEL рамка 25×51×70 см

104.299.92

1 бр.

JONAXEL телена кошница 25×51×15 см

604.199.62

4 бр.

JONAXEL мрежеста кошница 25×51×15 cм

904.199.65

4 бр.

JONAXEL комплект колелца

804.199.61

1 бр.

JONAXEL рамка с телени кошници
Общи размери: 50×51×70 см
Тази комбинация 58лв (092.971.34)

JONAXEL рамка с мрежести кошници и колелца
Общи размери: 25×51×73 cм
Тази комбинация 75лв (193.061.85)

Артикули, от които се нуждаете:

Артикули, от които се нуждаете:
JONAXEL рамка 25×51×70 см

104.299.92

1 бр.

JONAXEL рамка 50×51×70 см

404.199.58

1 бр.

JONAXEL мрежеста кошница 25×51×15 cm

904.199.65

4 бр.

JONAXEL телена кошница 50×51×15 см

404.199.63

4 бр.

JONAXEL комплект колелца

804.199.61

1 бр.
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Комбинации
Общ размер: Широчина×Дълбочина×Височина.

JONAXEL рамка с мрежести кошници
Общи размери: 50×51×70 см
Тази комбинация 78лв (992.971.44)

JONAXEL рамка с телени кошници и горен рафт
Общи размери: 50×51×70 см
Тази комбинация 70лв (793.050.98)

Артикули, от които се нуждаете:

Артикули, от които се нуждаете:
JONAXEL рамка 50×51×70 см

404.199.58

1 бр.

JONAXEL рамка 50×51×70 см

404.199.58

1 бр.

JONAXEL телена кошница 50×51×15 см

404.199.63

4 бр.

JONAXEL мрежеста кошница 50×51×15 см

204.199.64

4 бр.

JONAXEL горен рафт за рамка 50×51 см, бяло

204.199.59

1 бр.

JONAXEL рамка с телени кошници
Общи размери: 50×51×104 cм
Тази комбинация: 77лв (192.971.38)

JONAXEL рамка с мрежести кошници и колелца
Общи размери: 50×51×73 см
Тази комбинация 88лв (492.974.91)

Артикули, от които се нуждаете:

Артикули, от които се нуждаете:
JONAXEL рамка 50×51×70 см

404.199.58

1 бр.

JONAXEL рамка 50×51×104 см

604.199.57

1 бр.

JONAXEL мрежеста кошница 50×51×15 см

204.199.64

4 бр.

JONAXEL телена кошница 50×51×15 см

404.199.63

6 бр.

JONAXEL комплект колелца

804.199.61

1 бр.

JONAXEL рамка с телени кошници и горни рафтове
Общи размери: 148×51×104 cм
Тази комбинация: 217лв (892.976.77)

JONAXEL рамка с мрежести кошници
Общи размери: 50×51×104 cм
Тази комбинация: 107лв (092.974.88)

Артикули, от които се нуждаете:

Артикули, от които се нуждаете:
JONAXEL рамка 50×51×104 см

604.199.57

1 бр.

JONAXEL рамка 50×51×104 см

604.199.57

1 бр.

JONAXEL мрежеста кошница 50×51×15 см

204.199.64

6 бр.

JONAXEL рамка 50×51×70 см

404.199.58

2 бр.

JONAXEL телена кошница 50×51×15 см

404.199.63

14 бр.

JONAXEL горен рафт за рамка 50×51 см

204.199.59

2 бр.
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Комбинации
Общ размер: Широчина×Дълбочина×Височина.

JONAXEL решение за съхранение
Общи размери: 142-178×51×173 cм
Тази комбинация 254лв (793.051.02)

JONAXEL решение за съхранение
Общи размери: 99×51×173 cм
Тази комбинация 170лв (092.976.57)

Артикули, от които се нуждаете:

Артикули, от които се нуждаете:
JONAXEL рамка 50×51×104 cм

604.199.57

2 бр.

JONAXEL рамка 50×51×104 cм

604.199.57

2 бр.

JONAXEL регулиращ се лост 46-82 cм

104.299.87

2 бр.

JONAXEL телена кошница 50×51×15 cм

404.199.63

12 бр.

JONAXEL етажерка 50×51×70 cм

704.199.71

2 бр.

JONAXEL регулиращ се лост 46-82 cм

104.299.87

2 бр.

JONAXEL етажерка 50×51×70 cм

704.199.71

2 бр.

JONAXEL решение за съхранение
Общи размери: 142-178×51×173 cм
Тази комбинация 390лв (893.114.66)
Артикули, от които се нуждаете:
JONAXEL рамка 50×51×104 cм

604.199.57

JONAXEL рамка 50×51×70 cм

404.199.58

2 бр.
2 бр.

JONAXEL мрежеста кошница 50×51×15 cм

204.199.64

20 бр.

JONAXEL регулиращ се лост 46-82 cм

104.299.87

2 бр.
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Комбинации
Общ размер: Широчина×Дълбочина×Височина.

JONAXEL решение за съхранение
Общи размери: 142–178×51×173 cм
Тази комбинация 290лв (992.976.34)

JONAXEL решение за съхранение
Общи размери: 148×51×173 cм
Тази комбинация 441лв (192.976.85)

Артикули, от които се нуждаете:

Артикули, от които се нуждаете:

JONAXEL рамка 50×51×104 cм

604.199.57

2 бр.

JONAXEL рамка 50×51×104 cм

604.199.57

JONAXEL рамка 50×51×70 cм

404.199.58

2 бр.

JONAXEL етажерка 50×51×70 cм

704.199.71

3 бр.

JONAXEL телена кошница 50×51×15 cм

404.199.63

20 бр.

JONAXEL мрежеста кошница 50×51×15 cм

204.199.64

18 бр.

JONAXEL регулиращ се лост 46-82 cм

104.299.87

2 бр.

3 бр.

JONAXEL решение за съхранение
Общи размери: 148×51×207 cм
Тази комбинация 456лв (593.114.63)

JONAXEL решение за съхранение
Общи размери: 182×51×160 cм
Тази комбинация 160лв (692.972.87)

Артикули, от които се нуждаете:

Артикули, от които се нуждаете:
JONAXEL етажерка 80×38×160 cм

504.199.72

1 бр.

JONAXEL рамка 50×51×104 cм

604.199.57

6 бр.

JONAXEL етажерка 50×51×70 cм

704.199.71

2 бр.

JONAXEL мрежеста кошница 50×51×15 cм

204.199.64

18 бр.

JONAXEL регулиращ се лост 46-82 cм

104.299.87

3 бр.
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Комбинации
Общ размер: Широчина×Дълбочина×Височина.

JONAXEL решение за съхранение
Общи размери: 173×51×173 cм
Тази комбинация 283лв (892.976.63)

JONAXEL решение за съхранение
Общи размери: 173×51×173 cм
Тази комбинация 333лв (393.112.56)

Артикули, от които се нуждаете:

Артикули, от които се нуждаете:

JONAXEL рамка 50×51×104

604.199.57

2 бр.

JONAXEL рамка 50×51×104 cм

604.199.57

2 бр.

JONAXEL рамка 50×51×70

404.199.58

1 бр.

JONAXEL рамка 50×51×70 cм

404.199.58

1 бр.

JONAXEL рамка 25×51×70

104.299.92

1 бр.

JONAXEL рамка 25×51×70 cм

104.299.92

1 бр.

JONAXEL етажерка 50×51×70 cм

704.199.71

2 бр.

JONAXEL етажерка 50×51×70 cм

704.199.71

2 бр.

JONAXEL телена кошница 50×51×15

404.199.63

4 бр.

JONAXEL мрежеста кошница 50×51×15 cм

204.199.64

4 бр.

JONAXEL телена кошница 25×51×15

604.199.62

4 бр.

JONAXEL мрежеста кошница 25×51×15 cм

904.199.65

4 бр.

JONAXEL регулиращ се лост 46-82 cм

104.299.87

3 бр.

JONAXEL горен рафт за рамка 50×51 cм, бяло

204.199.59

1 бр.

JONAXEL горен рафт за рамка 25×51 cм, бяло

304.299.91

1 бр.

JONAXEL регулиращ се лост 46-82 cм

104.299.87

2 бр.

JONAXEL решение за съхранение
Общи размери: 198×51×173 cм
Тази комбинация 372лв (293.086.45)

JONAXEL решение за съхранение
Общи размери: 198×51×173 cм
Тази комбинация 402лв (592.976.74)

Артикули, от които се нуждаете:

Артикули, от които се нуждаете:

JONAXEL рамка 50×51×104 cм

604.199.57

4 бр.

JONAXEL рамка 50×51×104 cм

604.199.57

4 бр.

JONAXEL етажерка 50×51×70 cм

704.199.71

4 бр.

JONAXEL етажерка 50×51×70 cм

704.199.71

4 бр.

JONAXEL телена кошница 50×51×15 cм, бяло

404.199.63

6 бр.

JONAXEL мрежеста кошница 50×51×15 cм, бяло

204.199.64

6 бр.

JONAXEL регулиращ се лост 46-82 cм

104.299.87

3 бр.

JONAXEL регулиращ се лост 46-82 cм

104.299.87

3 бр.
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Всички елементи и цени
Общ размер: Широчина×Дълбочина×Височина.

JONAXEL етажерка

JONAXEL телена кошница

25×51×70 cм

304.199.73

30лв

25×51×15 cм

604.199.62

5лв

50×51×70 cм

704.199.71

40лв

50×51×15 cм

404.199.63

7лв

80×38×160 cм

504.199.72

80лв

25×51×15 cм

904.199.65

10лв

50×51×15 cм

204.199.64

12лв

25×51 cм

304.299.91

8лв

50×51 cм

204.199.59

12лв

804.199.61

10лв

JONAXEL мрежеста кошница

JONAXEL горен рафт за рамка

JONAXEL рамка
25×51×70 cм

104.299.92

25лв

50×51×70 cм

404.199.58

30лв

50×51×104 cм

604.199.57

35лв

JONAXEL комплект колелца

JONAXEL регулиращ се лост 46-82 cм
Бяло
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104.299.87

10лв

Аксесоари – подходящи за етажерки Д51×Ш25см
За съхранение на дрехи

За съхранение на други предмети

STUK кутия за аксесоари, полиестер, бяло

KUGGIS кутия с капак, пластмаса PET, 18×26×8 см.
Бяло

20×34×10 cм

604.744.25 4,99лв

20×51×10 cм

604.744.30 5,99лв

20×51×18 cм

804.744.34 7,99лв

202.802.07 5,99лв

PLUGGIS класьор за списания, пластмаса PET, 2 бр. в к-т
Бяло

202.346.92 15,99лв

TJENA класьор за списания, картон, 2 бр. в к-т
Бяло

103.954.16 5,99лв

603.481.25 29,90лв

RABBLA кутия за аксесоари, полиестер и бамбук
25×35×10 cм

TJENA кутия с капак, картон, бяло.
18×25×15 cм

903.481.24 25,90лв

103.954.21 3,99лв

25×35×10 cм

903.954.22 5,99лв

25×35×20 cм

603.954.28 6,99лв

DRÖNJÖNS органайзер за бюро, прахово боядисана стомана
25×20 см.
004.288.27 19,99лв

DRÖNJÖNS поставка за документи, прахово боядисана стомана,
2 бр. в к-т
104.287.18 12,99лв

DRÖNJÖNS класьор за списания, прахово боядисана стомана,
2 бр. в к-т
104.396.94 9,99лв
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Аксесоари – подходящи за етажерки Д80×Ш38см
За съхранение на други предмети

За съхранение на дрехи
STUK кутия за аксесоари, полиестер, бяло
20×34×10 cм
34×51×10 cм
34×51×18 cм

604.744.25
904.744.38
904.744.43

KUGGIS кутия с капак, пластмаса PET.
4,99лв
7,99лв
11,99лв

37×54×21 cм
Бяло
Тюркоаз

102.802.03
104.768.27

29,90лв
29,90лв

602.802.05
404.768.21

15,99лв
15,99лв

26×35×15 cм
Бяло
Тюркоаз

TJENA класьор за списания, картон, 2 бр. в к-т

STUK органайзер за съхранение, полиестер, бяло/сиво.
34×51×28 cм

403.096.86

Бяло

11,99лв

Черно

103.954.16
003.95474

5,99лв
5,99лв

SKUBB кутия за аксесоари, полиестер, 44×34×11 см.
Бяло

101.855.93

TJENA кутия с капак, картон, 25×35×10 см

9,99лв

Черно

SKUBB кутия за обувки, полиестер, 22×34×16 см, 4 бр. в к-т
Бяло
Тъмносиво

901.863.91
804.000.04

17,99лв
17,99лв

25,90лв

TJENA кутия с капак, картон, 35×50×30 см.
Бяло
Черно

903.743.49
103.743.48

Бяло

603.954.28

6,99лв

Черно

303.954.77

6,99лв

KVISSLE поставка за документи, прахово боядисана
стомана, корк, бяло.
701.980.31
45,90лв

29,90лв

RABBLA кутия за аксесоари, полиестер и бамбук, 25×35×10 см.
903.481.24

5,99лв

TJENA кутия с капак, картон, 25×35×20 см.

RABBLA кутия с капак, полиестер и бамбук, 25×35×20 см.
603.481.25

403.954.86

KVISSLE органайзер за бюро, прахово боядисана стомана,
корк, 18×36×14 см.
803.972.14
19,90лв
DRÖNJÖNS органайзер за бюро, прахово боядисана стомана,
25×20 см.
004.288.27
19,99лв

19,99лв
19,99лв

DRÖNJÖNS поставка за документи,прахово боядисана
стомана, 2 бр. в к-т
104.287.18
12,99лв

DRÖNJÖNS класьор за списания, прахово
боядисана стомана, 2 бр. в к-т
104.396.94

9,99лв

DRÖNA кутия, полиестер, 33×38×33 см.
Тъмносиво
Черно
Бяло

104.439.74
302.192.81
402.179.55

6,99лв
6,99лв
6,99лв

604.002.98

15,99лв

GNABBAS кош, 32×35×32 см.

SOCKERBIT кутия с капак, полипропиленова пластмаса,
38×25×15 см
Бяло

403.160.69

7,99лв

803.160.67

19,99лв

38×51×30 см
Бяло

KVARNVIK кутия с капак, 25×35×20 см.
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Сиво

104.128.78

19,99лв

Бежово

204.594.79

19,99лв

Аксесоари – подходящи за етажерки Д51×Ш50см
За съхранение на дрехи

За съхранение на други предмети
SOCKERBIT кутия с капак, полипропиленова пластмаса,
38×51×30 см.

STUK кутия за аксесоари, полиестер, 20×51×10 см.
Бяло

604.744.30

Бяло

5,99лв

STUK кутия за аксесоари, полиестер, 20×51×18 см
Бяло

804.744.34

7,99лв

STUK кутия за аксесоари, полиестер, 34×51×10 см.
Бяло

904.744.38

7,99лв

Синьо-сиво

904.939.17

7,99лв

STUK кутия за аксесоари, полиестер, 34×51×18 см.
Бяло

904.744.43

11,99лв

LACKISAR органайзер за съхранение, полиестер
34×51×28 cм

604.321.38

19,99лв

44×51×19 cм

004.321.41

19,99лв

TJENA кутия с капак, картон, 35×50×30 см.
Бяло
Черно

903.743.49

19,99лв

103.743.48

19,99лв
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803.160.67

19,99лв

Аксесоари – подходящи за кошници Д51×Ш50см
RAGGISAR кош, полиестер, 3 броя в к-т.
Сиво

903.480.15

9,99лв

STUK кутия за аксесоари, полиестер, 20×34×10 см.
Бяло

604.744.25

4,99лв

Синьо-сиво

204.939.11

4,99лв

Висящи органайзери
STUK органайзер със 7 отделения, полиестер, 30×30×90 см.
Бяло/сиво

703.708.56

19,99лв

STUK калъф за дрехи, полиестер, 3 бр. в к-т
Бяло/сиво

503.708.76

17,99лв
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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.
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Можете и сами.
Но можем и ние!

