Ръководство за закупуване

PAX & KOMPLEMENT
Система гардероби

10 години безплатна гаранция.
Пълни условия на
www.IKEA.bg
БЕЗОПАСНОСТ
Артикулът трябва да бъде
монтиран към стената.
Различните стенни материали
изискват различни видове
крепежни елементи.
Използвайте такива, които са
подходящи за стените във
вашия дом (не са осигурени).
МОНТИРАНЕ
Мин. височина на тавана:
Врати с панти:
202 см или 237 см
Плъзгащи врати:
205 см или 240 см
ВАЖНО: За безопасното
монтиране на този артикул са
нужни двама души.

Създайте собствен гардероб
Като съчетаете рамки и врати от серията PAX с вътрешни
аксесоари от серията KOМPLEМENT, можете да създадете
гардероб, който идеално отговаря на вашите нужди. Или пък
изберете едно от готовите решения, които предлагаме, и
добавете или махнете някои аксесоари по своя преценка. Което
и да изберете, резултатът е гардероб по индивидуален проект,
подходящ за дома и дрехите ви.
Възползвайте се от програмите ни за проектиране
Вижте как ще изглежда гардеробът ви с помощта на програмата
ни за проектиране – можете да я използвате от удобството на
своя дом. Просто посетете секцията с гардероби PAX в отдел
„Спалня“ или www.IKEA.bg и създайте един уникален гардероб,
направен специално за вас – от вас.
Можете и сами. Но можем и ние!
Не е нужно вие да вършите всичко, дори и да можете да се
справите сами. Позволете ни да ви помогнем да превърнете
мечтите в реалност с услугите ни като събиране на стоки,
доставка до дома, монтаж, финансиране. За повече информация
посетете www.IKEA.bg.

Прочетете повече за PAX 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

Избор на гардероб
Предлагаме богат избор от комбинации PAX/
KOMPLEMENT. Ако си харесате конфигурация, която
почти отговаря на нуждите ви, можете да я измените
с помощта на онлайн програмата ни за проектиране.
Или пък използвайте програмата, за да създадете
уникален гардероб по свой дизайн от нулата.
Без значение дали мислите да създадете своя
комбинация, или да купите някое от готовите ни
решения, има 3 лесни стъпки, които да следвате.

3. Изберете вътрешни аксесоари. Помислете за
вашите
ежедневни нужди. Имате ли много дълги рокли
или поли? С помощта на допълнителен лост за
закачалки те ще могат да висят в пълната си
дължина. Или може би имате много панталони?
Тогава от полза ще ви е закачалка за панталони.
Ако съхранявате на едно място летните и зимните
дрехи, то за тях ще се погрижат дълбоките телени
кошници.

1. Изберете рамки. Вземете предвид наличното
свободно пространство във вашата спалня. Важно
е да знаете колко висок и широк може да бъде
вашият гардероб. Не забравяйте, че можете да
оползотворите неизползваното пространство с
ъглови модули или стенни шкафове.

След като сте избрали вътрешните аксесоари,
време е да добавите и финалните елементи.
Завършете вашия нов гардероб с различни видове
кутии и органайзери в асортимента ни ще откриете голямо
разнообразие от такива.

2. Изберете своя стил. Какъв цвят искате да бъде
вашият гардероб? Предлагаме ви широка цветова
гама от плъзгащи се врати и врати с панти.

Когато сте готови с проекта на гардероба в
програмата за проектиране, можете да проверите
цените и наличностите на всеки артикул, както и да
разпечатате списък с желани покупки, който ще ви
улесни при посещението в магазина.
Можете да използвате програмата за проектиране
на гардероби PAX на www.IKEA.bg.

Размери, които е добре да знаете
1

Трудно ви е да разберете точно колко място ще заемат
дрехите ви? Ето един полезен наръчник с няколко
измервания и общи размери на дрехите, които ще са ви
полезни, когато планирате гардероба си.
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1. Предвидете 21 см, за да поберете кутия за съхранение
SKUBB.

8
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2. Планирайте около 100 см за палта.
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3. Планирайте около 80 см за блузи.
4. Късите рокли изискват около 120 см.

4

5. Много дългите дрехи могат да заемат до 190 см.
6. Оставете 33 см за изтеглящия се рафт за обувки.
7. Предвидете около 25 см за 10 сгънати тениски.
8. Предвидете около 30 см за 10 сгънати чифта пуловери.
9

9. Планирайте около 60-70 см за закачване на панталони.
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Всички рамки и цени

10 години безплатна
гаранция. Пълни
условия на
www.IKEA.bg

Ширина х дълбочина х височина

Изберете рамки с височина, дълбочина и ширина,
които пасват на вашия дом. Може да избирате между

рамки с височина 201 и 236 см, дълбочина 35 или 58 см
и ширина от 50, 75 или 100 см. Може също така да
избирате между различни цветове.

Дълбочина 35 см., височина 201см.

Дълбочина 35 см., височина 236см.

Рамка за гардероб 50x35x201 см.

Рамка за гардероб 50x35x236 см.

Бяло

602.145.69

90лв.

Бяло

402.145.65

100лв.

Черно-кафяво

902.602.82

90лв.

Черно-кяфяво

802.468.85

100лв.

Избелен дъб

502.734.13

90лв.

Избелен дъб

002.734.15

100лв.

Рамка за гардероб 75x35x201 см.

Рамка за гардероб 75x35x236 см.

Бяло

402.119.77

100лв.

Бяло

802.074.93

120лв.

Черно-кафяво

702.586.28

100лв.

Черно-кафяво

702.468.95

120лв.

Избелен дъб

602.734.17

100лв.

Избелен дъб

202.734.19

120лв.

Рамка за гардероб 100x35x201 см.

Рамка за гардероб 100x35x236 см.

Бяло

902.145.63

110лв.

Бяло

002.145.72

130лв.

Черно-кафяво

102.602.81

110лв.

Черно-кяфяво

002.468.94

130лв.

Избелен дъб

302.734.09

110лв.

Избелен дъб

902.734.11

130лв.

Дълбочина 58 см., височина 236см.

Дълбочина 58 см., височина 201см.

Рамка за гардероб 50x58x236 см.

Рамка за гардероб 50x58x201 см.
Бяло

702.145.59

100лв.

Бяло

802.145.68

120лв.

Черно-кафяво

501.413.90

100лв.

Черно-кяфяво

401.215.85

120лв.

Избелен дъб

202.017.24

100лв.

Избелен дъб

901.839.91

120лв.

Кафяв байц, еф. ясен

603.960.03

100лв.

Кафяв байц, еф. ясен

403.959.81

120лв.

Рамка за гардероб 75x58x201 см.

Бяло

702.145.64

120лв.

Черно-кафяво

701.413.89

120лв.

Избелен дъб

902.017.25

120лв.

Кафяв байц, еф. ясен

403.960.04

120лв.

Рамка за гардероб 75x58x236 см.

Рамка за гардероб 100x58x201 см.

Бяло

202.145.71

130лв.

Черно-кафяво

701.215.84

130лв.

Избелен дъб

501.839.93

130лв.

Кафяв байц, еф. ясен

203.959.82 130лв.

Рамка за гардероб 100x58x236 см.

Бяло

202.145.66

130лв.

Бяло

502.145.60

140лв.

Черно-кяфяво

301.413.91

130лв.

Черно-кяфяво

901.215.83

140лв.

Избелен дъб

402.017.23

130лв.

Избелен дъб

301.839.89

140лв.

Кафяв байц, еф. ясен

803.960.02

130лв.

Кафяв байц, еф. ясен

803.959.79 140лв.
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Рамки - как да съчетаете

10 години безплатна
гаранция. Пълни
условия на
www.IKEA.bg

По-долу вижте как са създадени различни ширини чрез комбиниране на рамки.

Комбинация 150 см
75+75 см

Комбинация 200 см
100+100 см
Алтернативи:
100+50+50 см, 50+50+100 см,
50+50+50+50 см

Комбинация 300 см
75+75+75+75 см
Забележка: За комбинация с широчина 300
см са необходими две двойки плъзгащи се
врати с широчина 150 см

Ъглови рамки и цени
С този допълнителен ъглов модул, можете да използвате

Независимо от дълбочината и височината на модула, към всеки

ефикасно ъглите при монтирането на вашия гардероб. Може да

един са вклю-чени 4 подвижни рафта. Можете да допълните с

се съчетае с всички рамки от системата за гардероби PAX, така че

вътрешни органайзери от серията KOMPLEMENT, за да създадете

трябва само да комбинирате модула с подходяща рамка.

мечтания гардероб.

Допълнителен ъглов модул, 53х35х201 см.
Бяло

403.469.38

Допълнителен ъглов модул 53х58x201 см.

200лв.

Бяло

703.469.32

210лв.

Допълнителен ъглов модул, 53х35x236 см.
Бяло

803.469.41

210лв.

Черно-кяфяво

503.469.47

210лв.

Избелен дъб

003.469.64

210лв.
Допълнителен ъглов модул 53х58x236 см.
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Бяло

303.469.34

230лв.

Черно-кяфяво

303.469.53

230лв.

Избелен дъб

803.469.60

230лв.

Кафяв байц, еф. ясен

403.469.81

230лв.

Как да сглобите
Вижте как допълнителният ъглов модул може да се

За открити решения , има и още варианти - разгледайте на

използва с други рамки. Примерите показани тук са

www.IKEA.bg или попитайте сътрудник в най-близкия до вас

комбинации, които могат да се съчетаят с врати на панти.

магазин IKEA.

88 см

88 см

Ъглов
модул

88 см

Ъглов
модул

110,5 см

Ъглов модул с дълбочина 35 см в комбинация с рамка 75х35 см

Ъглов модул с дълбочина 35 см в комбинация с рамка 75х58 см

Предложение за вътрешни аксесоари, които да се използват в
тази комбинация.

Предложение за вътрешни аксесоари, които да се използват в
тази комбинация.

Стандартна рамка 75х35 см:
Лост за закачалки 75х35 см.
Рафт 75х35 см.
Рафт за обувки 75х35 см.

Стандартна рамка 75х58 см:
Лост за закачалки 75х58 см.
Рафт 75х58 см.
Мултифункционална закачалка 58 см.

Мултифункционална закачалка 35 см.

Допълнителен ъглов модул:

Допълнителен ъглов модул:

KOMPLEMENT вътрешни органазйери с дълбочина 35 см.

KOMPLEMENT вътрешни органазйери с дълбочина 35 см.

Ъглов
модул

110,5 см

Ъглов
модул

110,5 см

110,5 см

88 см
Ъглов модул с дълбочина 58 см в комбинация с рамка 100х35 см

Ъглов модул с дълбочина 58 см в комбинация с рамка 100х58 см

Предложение за вътрешни аксесоари, които да се използват в
тази комбинация.

Предложение за вътрешни аксесоари, които да се използват в
тази комбинация.

Стандартна рамка 100х35 см:

Стандартна рамка 100х58 см:
Лост за закачалки 100х58 см.
Рафт 100х58 см.
Разделител за рамка 50 см с избор на изтеглящи вътрешни
органайзери по ваш вкус.

Лост за закачалки 100х35 см.
Рафт 100х35 см.
Рафт за обувки 100х35 см.
Мултифункционална закачалка 35 см.

Мултифункционална закачалка 58 см.

Допълнителен ъглов модул:
KOMPLEMENT вътрешни органазйери с дълбочина 35 см.

Допълнителен ъглов модул:

Лост за закачалки 50х58см (завъртете крепежните елементи на

KOMPLEMENT вътрешни органазйери с дълбочина 35 см.

обратно).

Лост за закачалки 50х58 см (завъртете крепежните елементи на
обратно).
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Врати на панти
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Дръжките се продават отделно.

продължете с врати,
а за финал – аксесоари, които подхождат на дрехите ви.
Добавете панти за плавно затваряне и вратите ще се
затварят леко и безшумно.

Ако имате собствена визия за това как трябва да
изглежда гардеробът ви, това е списъкът за вас. Тук
ще намерите всичко необходимо за създаване на
желания гардероб. Започнете с избора на рамки,

TYSSEDAL врата, бяло.
FORSAND врата.

50x195 см

902.981.24

140лв.

Бяло

50x229 см

402.981.26

150лв.

25x195 см

204.236.02

35лв.

25x229 см
50х195 см

804.236.04
403.910.92

40лв.
45лв.

50x229 см

104.423.85

50лв.
TYSSEDAL врата, бяло/стъкло
50x229 см

Байц пепелно черно-кафяво
50×195 см

704.348.15

45лв.

50×229 см

304.348.17

50лв.

803.291.97

175.00лв.

Кафяв байц ефект ясен
50×195 см

604.349.67

50×229 см

204.349.69

TYSSEDAL огледална врата

45лв.
50лв.

50×229 см

Байц ефект избелен дъб

004.491.13

50×195 см

904.349.61

45лв.

50×229 см

304.349.64

50лв.

50x195 см

202.074.10

50лв.

VIKANES врата, с вградена дръжка

50x229 см

301.604.07

55лв.

Бяло

002.234.92

55лв.

50x195 см

604.730.15

50лв.

50x229 см

904.730.14

55лв.

50x195 см

804.730.19

50лв.

50x229 см

404.730.21

55лв.

130лв

BERGSBO врата.
Бяло

Черно-кяфяво
50x229 см

50x229 см

503.115.61

150лв.

Ефект избелен дъб

Ефект кяфяв байц

GRIMO врата,
Бяло
50x195 см
50x229 см
Сиво
50x195 см
50x229 см

BERGSBO стъклена врата.
Бяло/матирано стъкло
50x229 см

501.604.06

80лв.

403.434.64
903.434.66

55лв.
60лв.

204.351.86
804.351.88

55лв.
60лв.

REPVÅG врата.
Фурнир избелен дъб
50×229 см
VIKEDAL огледална врата с дръжка.
25x195 см

403.011.24

60лв.

25x229 см

103.011.25

70лв.

50x195см

700.233.19

85лв.

50x229см

300.233.21

95лв.

FARDAL врата, гланц.
Бяло
140лв.

50x195 см

901.905.24

25x229 см

503.446.27

80лв.

50x229 см

801.905.29

150лв.

50x195 см

204.730.36

140лв.

50x229 см

104.730.32

150лв.

50x195 см

603.306.20

140лв.

50x229 см

503.306.06

150лв.

50x195 см

904.730.33

140лв.

50x229 см

704.730.29

150лв.

Светлосиньо

Светлосиво

Жълто
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304.278.69

140лв.

Врати на панти
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VINGROM врата Resjön бяло

REINSVOLL врата
Сиво-зелено
50x229 см

903.737.93

120лв.

50×229 см

104.318.91

140лв

Сиво- бежово
50x195см

004.731.41

110лв.

50x229 см

604.731.38

120лв.

FLISBERGET врата

KOMPLEMENT панти с плавно затваряне за допълнителен

Светло бежово
50x229 см

603.447.35

ъглов модул

55лв.

За врати с височина 195 см.
6 бр./к-т

103.684.89

50лв.

За врати с височина 229 см.
8 бр./к-т

503.684.92

60лв.

KOMPLEMENT панти с плавно затваряне.
К-т 3 бр.

002.145.05

20лв.

За врати с височина 229 см
К-т 4 бр.

Дръжки
Дръжките по-долу са разработени специално да отговарят на вратите за
гардероби PAX. Можете да откриете повече модели на www.IKEA.bg

BILLSBRO дръжка, бяло, 1 бр.
188 см

003.343.05

19,99лв.

222 см

203.343.09

25,90лв.

BILLSBRO дръжка, прахово боядисан алуминий, 1 бр.
188 см

303.235.98

19,99лв.

222 см

103.235.99

25,90лв.
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302.145.04

25лв.

Плъзгащи се врати
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Плъзгащите се врати се продават по двойки. Посочените размери и цени са за комбинацията от две врати.
Всички цени са с включен комплект механизъм за плавно отваряне/затваряне.
Този механизъм придържа вратите, за да се сте сигурни, че ще се движат бавно, тихо и деликатно.

HASVIK 2 плъзгащи се врати. Съветваме ви да
монтирате механизма за плавно отваряне/затваряне
към плъзгащата се врата преди да я окачите на рамката.
150×201 см

891.779.86

270лв.

200×201 см

091.779.90

320лв.

AULI огледало, 2 плъзгащи се врати. ЗАБЕЛЕЖКА:
Вратата се продвава в три пакета. Моля, водете си
списък с артикулите, за да сте сигурни, че ще получите
една рамка за врата и два пакета с панели за врата.
Съветваме ви да монтирате механизма за плавно
отваряне/затваряне към плъзгащата се врата преди да я
окачите на рамката.

150×236 см

491.779.88

280лв.

Огледало с алуминиева рамка

200×236 см

691.779.92

360лв.

150×201 см

593.111.61

390лв.

200×201 см

293.111.67

480лв.

150×236 см

993.111.64

450лв.

200×236 см

693.111.70

540лв.

Бяло

Пепелно черно-кафяво
150×201 см

092.973.89

270лв.

200×201 см

892.973.85

320лв.

150×236 см

492.973.87

280лв.

200×236 см

692.973.86

360лв.

150×236 см

092.974.07

280лв.

200×236 см

092.974.12

360лв.

150×201 см

792.973.95

270лв.

200×201 см

592.974.00

320лв.

150×236 см

392.973.97

280лв.

200×236 см

192.974.02

360лв.

FÄRVIK стъкло, 2 плъзгащи се врати. ЗАБЕЛЕЖКА:
Вратата се продвава в три пакета. Моля, водете си
списък с артикулите, за да сте сигурни, че ще получите
една рамка за врата и два пакета с панели за врата.
Съветваме ви да монтирате механизма за плавно
отваряне/затваряне към плъзгащата се врата преди да я
окачите на рамката.

Ефект избелен дъб

Бяло с бяла метална рамка

Кафяв байц ефект ясен

393.362.33

470лв.

093.362.39

540лв.

Бяло с бяла метална рамка
293.362.62

550лв.

200×236 см

193.362.67

640лв.

740лв.

150×236 см

593.111.75

550лв.

200×236 см

593.111.80

640лв.

GRIMO 2 плъзгащи се врати, бяло. Съветваме ви да
монтирате механизма за плавно отваряне/затваряне
към плъзгащата се врата преди да я окачите на рамката.

TJÖRHOM бяло, 2 плъзгащи се врати. ЗАБЕЛЕЖКА:
Вратата се продвава в три пакета. Моля, водете си
списък с артикулите, за да сте сигурни, че ще получите
една рамка за врата и два пакета с панели за врата.
Съветваме ви да монтирате механизма за плавно
отваряне/затваряне към плъзгащата се врата преди да я
окачите на рамката.
150×236 см

650лв.

293.116.24

Огледало/бяло с бяла метална рамка

Ефект бяла хартия с алуминиева рамка

200×236 см

093.116.20

200×236 см

AULI/FÄRVIK огледало/стъкло, 2 плъзгащи се врати.
ЗАБЕЛЕЖКА: Вратата се продвава в три пакета. Моля,
водете си списък с артикулите, за да сте сигурни, че ще
получите една рамка за врата и два пакета с панели за
врата. Съветваме ви да монтирате механизма за плавно
отваряне/затваряне към плъзгащата се врата преди да я
окачите на рамката.

SVARTISDAL ефект бяла хартия, 2 плъзгащи се врати.
ЗАБЕЛЕЖКА: Вратата се продвава в три пакета. Моля,
водете си списък с артикулите, за да сте сигурни, че ще
получите една рамка за врата и два пакета с панели за
врата. Съветваме ви да монтирате механизма за плавно
отваряне/затваряне към плъзгащата се врата преди да я
окачите на рамката.

150×236 см

150×236 см
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150×201 см

504.976.44 280 лв.

200×201 см

404.976.49 360 лв.

150×236 см

804.976.47 300 лв.

200×236 см

804.976.52 400 лв.

Плъзгащи се врати

10 години безплатна
гаранция. Пълни
условия на
www.IKEA.bg

Плъзгащите се врати се продават по двойки. Посочените размери и цени са за комбинацията от две врати.
Важно: Ако ширината е 300 см, препоръчваме комбинация от рамки, широки 75+75+75+75 см.

MEHAMN с две лица, ефект дърво, 2 плъзгащи се
врати. ЗАБЕЛЕЖКА: Вратата се продвава в три пакета.
Моля, водете си списък с артикулите, за да сте сигурни,
че ще получите една рамка за врата и два пакета с
панели за врата. Съветваме ви да монтирате механизма
за плавно отваряне/затваряне към плъзгащата се врата
преди да я окачите на рамката.
Черно-кафяво/пепелно черно-кафяво
с черна метална рамка
150×201 см

093.195.03

350лв.

200×201 см

993.195.13

420лв.

150×236 см

193.195.07

390лв.

200×236 см

093.195.17

480лв.

150×201 см

593.195.05

350лв.

200×201 см

493.195.15

420лв.

150×236 см

593.195.10

390лв.

200×236 см

493.195.20

480лв.

Бяло/избелен дъб
с алуминиева рамка

NYKIRKE матирано стъкло, мотив на квадратч., 2
плъзгащи се врати. ЗАБЕЛЕЖКА: Вратата се продвава
в три пакета. Моля, водете си списък с артикулите, за да
сте сигурни, че ще получите една рамка за врата и два
пакета с панели за врата. Съветваме ви да монтирате
механизма за плавно отваряне/затваряне към
плъзгащата се врата преди да я окачите на рамката.
150×236 см

993.188.01

548лв.

200×236 см

893.188.06

658лв.

KOMPLEMENT механизъм за плавно затваряне.
Подходящ за врати HASVIK, които са проектирани за PAX.
2 бр.

503.274.54

50лв.

KOMPLEMENT механизъм плавно отваряне/затваряне.
Подходящ за всички плъзгащи се врати с панели,
проектирани за рамки за гардероб от серията PAX.
2 бр.

504.437.74

60лв.
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Създайте плъзгащи се врати
по ваш вкус

Разполагате с възможността сами да избирате металните
рамки и панелите, които ще използвате в сглобяването
плъзгащите се врати. Металните рамки се предлагат в
бяло, черно и алуминий, а панелите в разнообразие от
материали и цветове. Изберете една рамка и два панела за
всяка плъзгаща се врата.

Ще откриете всички панели и рамки за плъзгащи се врати
на нашия уебсайт www.ikea.bg
Можете да използвате програмата за проектиране PAX,
за да създадете плъзгаща се врата по ваш вкус или да
се свържете със сътрудник от магазин ИКЕА за повече
информация.
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Вътрешни органайзери
Всички елементи и цени

10 години безплатна
гаранция. Пълни
условия на
www.IKEA.bg

Подредете всички обувки, вратовръзки, спално бельо, бельо,
шалове, панталони, чанти, бижута и т.н. Асортиментът на
KOMPLEMENT пасва идеално на различните врати и рамки
от серията PAX.
Дълбочина на рамката - 35 см.
KOMPLEMENT мрежеста кошница Комбинирайте с
изтегляща се релса за кошници KOMPLEMENT 35 см
(продава се отделно).
50×35 см

KOMPLEMENT лост за закачалки
50×35 см
Черно-кафяво

604.464.61

15лв

Бяло

504.464.52

15лв

Избелен дъб

704.464.70

15лв

Черно-кафяво

004.464.64

20лв

Бяло

804.464.55

20лв

Избелен дъб

104.464.73

20лв

75×35 см

Тъмносиво

402.573.00

12,50лв.

Бяло

002.573.02

12,50лв.

Тъмносиво

702.573.08

15лв.

Бяло

102.573.11

15лв.

Тъмносиво

302.572.92

25лв.

Бяло

902.572.94

25лв.

75×35 см

100×35 см

100×35 см
Черно-кафяво

204.464.58

25лв

Бяло

104.464.49

25лв

Избелен дъб

304.464.67

25лв

Черно-кафяво

502.780.00

10лв.

Бяло

402.779.92

10лв.

KOMPLEMENT чекмедже.
50×35 см

Черно-кафяво

902.780.03

15лв.

Бяло

Бяло

702.779.95

15лв.

75×35 см

Байц с ефект избелен дъб 502.73502

15лв.

Бяло

KOMPLEMENT изтегляща се релса за кошници 35 см,
2 бр. в к-т
Тъмносиво
902.632.33
7лв

KOMPLEMENT рафт
50×35 см

Бяло

75×35 см

100×35 см
302.779.97

18лв.

Бяло

002.779.89

18лв.

Байц с ефект избелен дъб 102.735.04

18лв.

Бяло

404.339.78

25лв.

804.339.81

35лв.

004.339.75

40лв.

Бяло

30лв.

702.467.44

40лв.

702.467.58

50лв.

50433987

25лв.

904.339.90

35лв.

204.339.84

40лв.

75×35 см

75×35 см

Бяло
100×35 см

100×35 см
Бяло

302.467.22

KOMPLEMENT подвижна поставка
50×35 см

KOMPLEMENT стъклен рафт
50×35 см

Бяло

7лв.

100×35 см

Черно-кафяво

Бяло

602.632.44

Бяло

KOMPLEMENT разделители, 75-100×35 см.
Артикулът се побира в рамки PAX широки 75 см и 100 см.
Черно-кафяво

404.375.42

50лв.

Бяло

704.339.72

50лв.

Ефект избелен дъб

504.375.65

50лв.
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Вътрешни органайзери
Всички елементи и цени

10 години безплатна
гаранция. Пълни
условия на
www.IKEA.bg

Дълбочина на рамката - 58 см.
KOMPLEMENT подвижна поставка. 100x58 см.
Може да се съчетае с различни поставки и
разделители.
KOMPLEMENT разделител за рамка. 50x58x81,5 см
черно-кафяво

802.463.95

60лв.

бяло

602.463.96

60лв.

избелен дъб

202.464.02

60лв.

кафяв байц ефект ясен

203.959.63

60лв.

черно-кафяво

002.463.80

50лв.

бяло

702.463.86

50лв.

избелен дъб

302.463.88

50лв.

кафяв байц ефект ясен

103.959.73

50лв.

KOMPLEMENT лост за закачалки. 50 см
KOMPLEMENT разделител за рамка. 100x58x81,5 см
черно-кафяво

402.464.20

70лв.

тъмно-сиво

402.569.42

6лв.

бяло

002.464.17

70лв.

бяло

902.568.93

6лв.

KOMPLEMENT лост за закачалки. 75 см.

KOMPLEMENT рафт. 50x58 см
черно-кафяво

402.779.68

15лв.

бяло

302.779.59

15лв.

избелен дъб

702.779.81

15лв.

кафяв байц ефект ясен

203.959.77

15лв.

002.779.65

18лв.

бяло

902.779.61

18лв.

избелен дъб

502.779.77

18лв.

кафяв байц ефект ясен

003.959.78

18лв.

черно-кафяво

802.779.71

20лв.

702.779.57

20лв.

избелен дъб

102.779.84

20лв.

кафяв байц ефект ясен

403.959.76

20лв.

902.576.56

30лв.

бяло

002.576.46

30лв.

избелен дъб

402.576.54

30лв.

702.576.62

40лв.

бяло

802.576.47

40лв.

избелен дъб

102.576.60

40лв.

402.576.49

50лв.

бяло

702.576.38

50лв.

избелен дъб

602.576.48

50лв.

802.463.62

30лв.

бяло

202.463.60

30лв.

избелен дъб

002.463.56

30лв.

кафяв байц ефект ясен

903.959.74

30лв.

502.463.68

40лв.

бяло

302.463.74

40лв.

избелен дъб

802.463.76

40лв.

кафяв байц ефект ясен

603.959.75

40лв.

10лв.

черно-кафяво

802.463.00

50лв.

бяло

102.463.08

50лв.

избелен дъб

502.463.06

50лв.

кафяв байц ефект ясен

503.959.71

50лв.

черно-кафяво

202.463.22

60лв.

бяло

102.463.32

60лв.

избелен дъб

902.463.28

60лв.

кафяв байц ефект ясен

303.959.72

60лв.

черно-кафяво

002.463.42

70лв.

бяло

902.463.52

70лв.

избелен дъб

702.463.48

70лв.

кафяв байц ефект ясен

703.959.70

70лв.

бяло

702.466.83

60лв.

избелен дъб

102.466.81

60лв.

кафяв байц ефект ясен

703.959.65

60лв.

70лв.

бяло

102.466.95

избелен дъб

502.467.02

70лв.

кафяв байц ефект ясен

503.959.66

70лв.

KOMPLEMENT чекмедже със стъклено чело
100x58 см
402.467.12
80лв.
черно-кафяво

KOMPLEMENT подвижна поставка. 75x58 см.
Може да се съчетае с различни поставки и
разделители.
черно-кафяво

10лв.

302.568.91

KOMPLEMENT чекмедже със стъклено чело
75x58 см
602.466.93
70лв.
черно-кафяво

KOMPLEMENT подвижна поставка. 50x58 см.
Може да се съчетае с различни поставки и
разделители.
черно-кафяво

802.569.40

бяло

KOMPLEMENT чекмедже със стъклено чело
50x58 см
602.466.88
60лв.
черно-кафяво

KOMPLEMENT стъклен рафт. 100x58 см
черно-кафяво

тъмно-сиво

KOMPLEMENT чекмедже. 100x58 см

KOMPLEMENT стъклен рафт. 75x58 см
черно-кафяво

9лв.

KOMPLEMENT чекмедже. 75x58 см

KOMPLEMENT стъклен рафт. 50x58 см
черно-кафяво

9лв.

402.568.95

KOMPLEMENT чекмедже. 50x58 см

KOMPLEMENT рафт. 100x58 см
бяло

002.569.44

бяло

KOMPLEMENT лост за закачалки. 100 см

KOMPLEMENT рафт. 75x58 см
черно-кафяво

тъмно-сиво
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бяло

202.467.08

80лв.

избелен дъб

002.467.14

80лв.

кафяв байц ефект ясен

003.959.64

80лв.

Вътрешни органайзери
Всички елементи и цени

10 години безплатна
гаранция. Пълни
условия на
www.IKEA.bg

Дълбочина на рамката - 58 см.
KOMPLEMENT телена кошница. 100x58 см.
Комбинирайте с изтегляща се релса за кошници
KOMPLEMENT 58 см. (продава се отделно)

KOMPLEMENT приставка за подвижна поставка,
светло-сиво.

тъмно сиво

602.573.04

15лв.

15х53 см с 4 отделения

704.040.26

20лв.

бяло

102.573.06

15лв.

25х53 см с 4 отделения

504.040.32

30лв.

25х53 см за бижута

304.040.28

30лв.

40х53 см с отделения

504.040.27

40лв.

75×58 см
тъмно сиво

702.573.13

20лв.

бяло

202.573.15

20лв.

тъмно сиво

402.572.96

30лв.

бяло

002.572.98

30лв.

100×58 см

KOMPLEMENT метален кош с мотиви, 50х58 см
Комбинирайте с изтегляща се релса за кошници
KOMPLEMENT 58 см. (продава се отделно)
тъмно сиво

302.573.29

30лв.

бяло

902.573.31

30лв.

KOMPLEMENT кутия, светло-сиво. 2 бр. в к-т
15х27х12

104.040.53

10лв.

25х27х12

404.057.77

15лв.

KOMPLEMENT метален кош с мотиви, 75х58 см
Комбинирайте с изтегляща се релса за кошници
KOMPLEMENT 58 см. (продава се отделно)
тъмно сиво

602.573.37

40лв.

бяло

202.573.39

40лв.

KOMPLEMENT изтегляща се закачалка. 58 см

KOMPLEMENT метален кош с мотиви, 100х58 см
Комбинирайте с изтегляща се релса за кошници
KOMPLEMENT 58 см. (продава се отделно)
тъмно сиво

002.573.21

50лв.

бяло

602.573.23

50лв.

тъмно сиво

202.624.87

25лв.

бяло

802.624.89

25лв.

KOMPLEMENT мека стелка за дъно на чекмедже.
90х53 см
Лесно може да се отреже до желания размер.
светло-сиво

304.055.65

15лв.

KOMPLEMENT релса за кошница. 58 см, 2 бр. к-т.
тъмно сиво

102.632.32

9лв.

бяло

302.632.45

9лв.

KOMPLEMENT изтеглящ се механизъм за
панталони.
50×58 cм

KOMPLEMENT изтеглящ се рафт за обувки. 50х58 см
тъмно сиво

702.574.69

35лв.

бяло

802.574.64

35лв.

KOMPLEMENT изтеглящ се рафт за обувки. 75х58 см

Черно-кафяво

704.465.21

50лв

Бяло

304.465.37

50лв

Избелен дъб

004.465.05

50лв

кафяв байц ефект ясен 804.470.92

50лв

75×58 cм

тъмно сиво

302.574.71

45лв.

черно-кафяво

404.465.27

60лв

бяло

302.574.66

45лв.

бяло

704.465.40

60лв

избелен дъб

404.465.08

60лв

кафяв байц ефект ясен 104.470.95

60лв

KOMPLEMENT изтеглящ се рафт за обувки. 100х58 см
тъмно сиво

102.574.67

55лв.

бяло

002.574.63

55лв.

100×58 cм
черно-кафяво

904.465.15

70лв

бяло

004.465.34

70лв

избелен дъб

704.465.02

кафяв байц ефект ясен 404.470.89
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70лв
70лв

Вътрешни аксесоари
Подходящи за рамка с дълбочина - 35 см.

SKUBB кутии за обувки, полиестер, 22x34x16 см, к-т 4 бр.
Бяло

901.863.91

17,99лв.

Тъмносиво

804.000.04

17,99лв.

KOMPLEMENT мултифункционална закачалка, 100 %
полипропилен, 32×72 см
Бяло

603.872.11

9,99 лв.

SKUBB кутия, полиестер, 31x34x33 см, к-т 3 бр.
Бяло

001.863.95

22,90лв.

RAGGISAR кош, полиестер, сиво 3 бр. в к-т
(2бр. 19х13х18, 1бр. 25х25х18)
903.480.15

9,99 лв.

SKUBB кутия с отделения, полиестер, 44x34x11 см.
Бяло

101.855.93

9,99лв.

RAGGISAR поставка, полиестер, тъмносиво
30х40 см

TJENA кутия с капак, картон
18х25х15 см
Бяло

103.954.21

3,99лв.

Черно

603.954.85

3,99лв.

Бяло

903.954.22

5,99лв.

Черно

403.954.86

5,99лв.

Бяло

603.954.28

6,99лв.

Черно

303.954.77

6,99лв.

25х35х10 см

25х35х20 см

LACKISAR калъф за съхранение, полиестер, 34×51×28 cм.
604.321.38

19,99лв

TJOG кутия с капак, 100 % рециклиран плътен картон
25×36×15 cм
Тъмносиво

404.776.65

7,99лв

Тъмнобежово

704.746.08

7,99лв

Тъмносиво

204.776.71

11,99лв

Тъмнобежово

204.746.20

11,99лв

32×31×30 cм
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103.480.19

15,99 лв.

Вътрешни аксесоари
Подходящи за рамка с дълбочина - 58 см.

SKUBB кутии за обувки, полиестер, 22x34x16 см, к-т 4 бр.
Бяло

901.863.91

17,99лв.

Тъмносиво

804.000.04

17,99лв.

SKUBB висящ органайзер със 6 отделения,
полиестер, 35x45x125 см,
002.458.80
16,99лв.
Бяло

SKUBB кутия с отделения, полиестер, 44x34x11 см.
Бяло

101.855.93

9,99лв.

SKUBB кутия, полиестер, 31x55x33 см, к-т 3 бр. Трите
кутии поставени една до друга пасват на рамка с
широчина 100 см.
602.903.70
25,90лв.
Бяло

SKUBB кутия, полиестер,
93x55x19 см,
702.903.60
Бяло

17,99лв.

Тъмносиво

17,99лв.

604.000.00

SKUBB калъф за дрехи, полиестер, к-т 3 бр.
Размери: 2 бр. 60х105см. и 1 бр. 60х135см.

SKUBB кутия, полиестер, 44x55x19 см.
Бяло

302.903.62

11,99лв.

Тъмносиво

203.999.99

11,99лв.

Бяло

501.794.63

17,99лв.

SKUBB кутия, полиестер, 69x55x19 см
Бяло

902.949.89

15,99лв.

Тъмносиво

004.000.03

15,99лв.
KOMPLEMENT мултифункционална закачалка, 100 %
полипропилен, 32×72 см

SKUBB чанта за пране със стойка, 22x55x65 см,
80 л.
302.240.46
19,99лв.
Черно
Бяло

902.240.48

Бяло

19,99лв.

TJOG кутия с капак, 100 % рециклиран плътен картон
35×56×30 cм.
Тъмносиво

804.776.68

25,90лв

Тъмнобежово

804.746.17

25,90лв

RAGGISAR кош, полиестер, сиво 3 бр. в к-т (2бр.
19х13х18, 1бр. 25х25х18)
903.480.15

9,99 лв.

TJENA кутия с капак, картон, 50×35×30 cм
Бяло

903.743.49

19,99лв

Черно

103.743.48

19,99лв

KUGGIS кутия с капак, пластмаса PET, 37x54x21 cм
Бяло

102.802.03

29,90лв

Тюркоаз

104.768.27

29,90лв
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603.872.11

9,99 лв.

Вътрешни аксесоари
Подходящи за рамка с дълбочина - 58 см.

TJENA кутия с капак, картон
18х25х15 см
Бяло

103.954.21

3,99лв.

Черно

603.954.85

3,99лв.

Бяло

903.954.22

5,99лв.

Черно

403.954.86

5,99лв.

Бяло

603.954.28

6,99лв.

Черно

303.954.77

6,99лв.

25х35х10 см

25х35х20 см

KOMPLEMENT кутия, полиестер, 2 броя, светлосиво.
15×27×12 см

104.040.53

25×27×12 см

404.057.77

10лв.
15лв.

KOMPLEMENT кутия, полиестер, 4 броя. Идеално
се побира в чекмедже KOMPLEMENT 50×58 см. Вкл. 2
кутии (15x27x12 см) и 2 кутии (25x27x12 см).
40×54х12 см

992.608.38

25лв

KOMPLEMENT кутия, полиестер, 6 броя. Идеално
се побира в чекмедже KOMPLEMENT 75×58 см. Вкл. 2
бр. кутии (15x27x12 см) и 4 бр. кутии (25x27x12 см).
65×54х12 см

392.608.41

40лв.

KOMPLEMENT кутия, полиестер, 8 броя. Идеално
се побира в чекмедже KOMPLEMENT 100×58 см. Вкл.
2 бр. кутии (15x27x12 см) и 6 бр. кутии (25x27x12 см).
90×54х12 см

792.608.44

55лв.

16

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!

