Ръководство за закупуване

SMÅSTAD

Система за съхранение
Безопасност
Децата са любопитни, с богато
въображение и понякога е
трудно да предвидим какво ще
направят. Поради тази причина
винаги извършваме анализ
на риска и подлагаме на тест
нашите мебели за деца, за да се
уверим, че отделните части са
подходящи за тях. Не забравяйте
да използвате приложените
крепежни елементи, за да
закрепите мебелите към стена,
която е висока 60 см или повече.

Мебели за подрастващи деца
SMÅSTAD е система за съхранение, която е разработена за деца.
Целта й е да направи обличането и подреждането по-лесно и повесело за тях. Все пак, децата не са просто по-малки възрастни,
а общуват с обкръженията си по различен начин и се развиват
постоянно. Системата се състои от маса за повиване, пейка,
легло-надстройка с бюро, а освен това съдържа и разнообразие
от шкафове и скринове. Функционалните аксесоари ще ви
помогнат да обновявате мебелите си през годините, за да са
винаги актуални – това ги прави по-икономични.

Прочетете повече за SMÅSTAD 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
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SMÅSTAD расте с детето ви

Функционални решения за ограничено пространство
Децата растат, но пространството у дома не винаги расте с
тях. С помощта на SMÅSTAD ще можете максимално да се
възползвате от пространството, с което разполагате, тъй
като артикулите могат да се използват по различни начини
и да се променят с времето. Леглото-надстройка SMÅSTAD
може да се превърне в стая със собствено бюро, рафтове и
гардероб. Масата за повиване SMÅSTAD расте с детето ви и
след време може да се превърне в бюро.

Безкрайни възможности
SMÅSTAD е изключително гъвкава система. Предлага
разнообразие от рамки, чела, дръжки, детайли и аксесоари,
с които да създадете комбинация, която да отговаря на
нуждите и пространството на дома ви. Ако не желаете
сами да я планирате, предлагаме предварително готови
комбинации, които можете веднага да вземете с вас.

Проектирани за деца
Разработихме системата за съхранение SMÅSTAD въз
основа на нуждите на децата и тяхното развитие. Към
системата можете да добавите аксесоари като куки, за да
осигурите допълнително място за дрехите на детето ви,
които в противен случай могат да се озоват на пода. Децата
освен всичко друго се нуждаят и от безопасност. SMÅSTAD
е с меки ръбове и заоблени ъгли, а пантите на вратите са с
вграден механизъм, който намалява риска от прещипване
на детските пръсти.

Безопасност и поддръжка
Децата рядко правят това, което ние възрастните очакваме.
Понякога и особено по време на игра те използват
заобикалящите ги предмети по начини, които е трудно да
предвидим - поради тази причина ние извършваме анализ
на риска и подлагаме на тест всички наши мебели за деца.
Освен това ще се наложи допълнително да подсигурите
мебели с височина 60 см: следвайте инструкциите за
монтаж и закрепете мебелите към стената с приложените
крепежни елементи, за да предотвратите преобръщането
им. Почистването на рамките и челата на мебелите се
извършва с влажна кърпа и мек почистващ препарат, след
което се подсушават с чиста кърпа.
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Добре е да знаете
Нещо, с което повечето родители по света са съгласни
е, че животът с деца постоянно се променя. Заради това
направихме системата за съхранение SMÅSTAD възможно найгъвкава и приспособима. Благодарение на това мебелите от тази
серия могат да се променят в зависимост от възрастта и нуждите
на детето.

До 2-годишна възраст - време на
спокойствие и безопасно ежедневие
С комбинацията от SMÅSTAD маса за повиване и решения
за съхранение ще можете да създадете уютно, безопасно
и практично място за смяна на пелени и съхраняване на
всичко необходимо за бебето ви. Растейки, то ще започне
да опознава заобикалящата го среда, докато това се
случи вие можете да закачвате разноцветни картини и
предмети около масата за повиване, които да му привличат
вниманието.

Възрастова група от 3 до 7 - напред с
пълна скорост и неутолима жажда за
опознаване на света
Системата за съхранение SMÅSTAD може да се раздели
на различни нива. По-високата част е подходяща за дрехи,
които се носят рядко, а по-ниската част може да се достигне
от детето ви, което я прави подходяща за често използвани
дрехи. Детето се развива по-лесно и се чувства понезависимо, когато му се предостави възможността само да
се облича и само да изибра какво да носи.

Възрастова група от 8 до 14 - време на
личностно развитие
На тази възраст, детето започва да опознава самоличността
си и е щастливо да я показва. Благодарение на това, че една
от вратите може да бъде от корк детето ще може свободно
да закачва интересите си и да налага стила си без да дупчи
стената. Окачете кукички вътре в и извън системата за
съхранение SMÅSTAD, за да осигурите повече място за
закачване на дрехи, раници и други предмети, които в
противен случай биха се оказали на земята.
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Полезна информация за гардероб с издърпваща
се секция
Издърпващата се долна част на гардероба осигурява
и от двете си страни общ поглед и достъп до куките и
чекмеджетата в нея. Куките ви позволяват по-лесно да
закачвате и сваляте дрехи и други вещи. В горната част
можете да съхранявате дрехи и други предмети, които
използвате рядко.
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1. Издърпващата се част е снабдена с чекмедже за малки
предмети, които се губят лесно.

4. Високите стени на дъното подсилват конструкцията и
добавят място за съхранение.

2. Пантите са с вграден механизъм, който позволява
на вратата да се затваря плавно и намалява риска от
прещипване на пръсти.

5. Удрянето в остър ръб често води до голяма болка.
Поради тази причина ъглите на всички врати и
чекмеджета от серията SMÅSTAD са заоблени.

3. Куките отвътре и отвън осигуряват повече място за
дрехи, раници и други предмети, които в противен
случай могат да се окажат на земята.

6. Поставките за етикет HÄNGIG ще ви позвлят по-лесно да
разпределяте вещите си в чекмеджетата и гардеробите.
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Как да съчетаете SMÅSTAD
Предлагаме богат асортимент от предварително готови
комбинации SMÅSTAD, от които да избирате. Можете да
ги откриете в магазина ни или на www.ikea.bg. Имате
възможността да приспособите предварително готовите
комбинации към нуждите и стила си.

Изполвайте програмата за проектиране SMÅSTAD, за
да изберете вътрешните аксесоари или да промените
размера на решението за съхранение. Освен това можете
да използвате програмата, за да създадете свое собствено
решение.

На тази страница можете да видите примерна илюстрация
на процеса на сглобяване.
Целият процес може да се раздели на четири прости
стъпки, които да следвате:
4. Помислете за дръжките, които искате да поставите
на вратите и челата. Предлагаме широк асортимент,
от който да изибрате, за да създадете стил, който ви
харесва.

1. Изберете рамки въз основа на нуждите си и
пространството, с което разполагате.
2. Изберете стила на вратите и челата. Неутралните или
цветните ще са най-подходящи за стаята ви?
3. Помислете за ежедневието си и за предметите, които
искате да съхранявате преди да изберете вътрешните
аксесоари за вашия SMÅSTAD. Завършете гардероба с
чекмеджета, мрежести кошници, куки и други
елементи от богатия ни асортимент от аксесоари.
SMÅSTAD/PLATSA комбинация артикули за
съхранение, 180×57×196 см, бяло/с издърпваща се част.
Тази комбинация

1×
SMÅSTAD рамка
издърпващ се
контейнер
60×55×196 см

2×
PLATSA
рамка
60×55×60 см

593.924.16

934лв

2×
2×
1×
SMÅSTAD горен SMÅSTAD
SMÅSTAD
плот за модул стенен артикул
врата, 2 бр. в
за съхранение за съхранение
к-т
60×55 см
60×30×60 см
30×90 см

2×
SMÅSTAD
врата, 2 бр. в
к-т

12×
HJÄLPA
панта за
плавно
затваряне

30×60 см

2×
SMÅSTAD
чело за
чекмедже
60×30 см

Други елементи включени в тази
комбинация:
LÄTTHET релса за окачване, 60 см

003.863.75

2 бр.

LÄTTHET кука 2 бр. в к-т

104.369.78

3 бр.

LÄTTHET крак, регулируем, бяло, 4 бр. в к-т

203.311.98

2 бр.

HJÄLPA лост за закачалки, 60×55 см, бяло

503.312.05

1 бр.

HJÄLPA кука за лост за закачалки, 2 бр. в к-т

904.461.48

1 бр.

Важно! Дръжките не са включени в цената.

6

2×
KONSTRUERA
чекмедже без
чело
30 см х 60 см

2×
KONSTRUERA
рафт
60×30 см

2×
HJÄLPA
рафт
60×55 см

Предварително готови комбинации
Общ размер: Широчина×Дълбочина×Височина.

На тази страница можете да видите примери на някои
от нашите предварително готови комбинации. Имате
възможността да смените челата с други в случай, че искате
да промените стила, но това понякога води до различна

цена. Дръжките могат да допълнят стила и външния вид,
но не са включени в цената. За повече обща информация и
информация за цените се свържете със сътрудник на място
в магазина ни или посетете www.ikea.bg.

Общи размери: 60×57×196 см
Тази комбинация с бели чела 432лв (293.890.19)
Артикули, от които се нуждаете:
SMÅSTAD рамка с издърпващ се контейнер, 60×55×196 см

504.369.62

SMÅSTAD врата, 30×90 см, бяло, 2 бр. в к-т

204.341.63

1 бр.
1 бр.

HJÄLPA панта за плавно затваряне, 1 бр.

903.828.82

4 бр.

HJÄLPA лост за закачалки, 60×55 см, бяло

503.312.05

1 бр.

HJÄLPA кука за лост за закачалки, 2 бр. в к-т

904.461.48

1 бр.

LÄTTHET кука, 2 бр. в к-т

104.369.78

2 бр.

Важно! Дръжките не са включени в цената.

Общи размери: 80×57×108 см
Тази комбинация с бели чела 417лв (193.884.16)
Артикули, от които се нуждаете:
SMÅSTAD рамка с издърпващ се контейнер, 80×55×108 см

804.369.65

1 бр.

KONSTRUERA телена кошница, 25 см

204.513.79

5 бр.

HJÄLPA изтегляща се релса за кошници, 55 см, бяло, 2 бр.

103.311.94

5 бр.

HJÄLPA кука за лост за закачалки, 2 бр. в к-т

904.461.48

1 бр.

LÄTTHET кука, 2 бр. в к-т

104.369.78

2 бр.

Важно! Дръжките не са включени в цената.

Общи размери: 90×52×48 см
Тази комбинация с бели чела 135лв (193.891.52)
Артикули, от които се нуждаете:
SMÅSTAD пейка, 90×50×48 см, бяло

804.335.42

1 бр.

SMÅSTAD кутия, 90×49×48 см, бяло

604.341.42

1 бр.

Важно! Дръжките не са включени в цената.
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Предварително готови комбинации
Общ размер: Широчина×Дълбочина×Височина.

Общи размери: 60×32×60 см
Тази комбинация с бели чела 120лв (393.884.44)
Артикули, от които се нуждаете:
SMÅSTAD стенен артикул за съхранение, 60×30×60 см

004.335.22

1 бр.

LÄTTHET релса за окачване, 60 см

003.863.75

1 бр.

SMÅSTAD врата, 30×60 см, бяло, 2 бр. в к-т

904.342.30

1 бр.

HJÄLPA панта за плавно затваряне, 1 бр.

903.828.82

4 бр.

KONSTRUERA рафт, 60×30 см, бяло

804.367.86

1 бр.

Важно! Дръжките не са включени в цената.

Общи размери: 60×57×123 см
Тази комбинация с бели чела 316лв (593.876.55)
Артикули, от които се нуждаете:
PLATSA рамка, 60×55×120 см, бяло

503.309.46

1 бр.

LÄTTHET крак, регулируем, бяло, 4 бр. в к-т

203.311.98

1 бр.

SMÅSTAD горен плот за модул за съхранение, 60×55 см

504.728.27

1 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×15 см, бяло

004.340.98

4 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 15 см

504.367.78

4 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×30 см, бяло

704.341.13

2 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 30 см

404.367.74

2 бр.

Важно! Дръжките не са включени в цената.

Общи размери: 60×57×123 см
Тази комбинация с бели чела 240лв (493.878.06)
Артикули, от които се нуждаете:
PLATSA рамка, 60×55×120 см, бяло

503.309.46

1 бр.

LÄTTHET крак, регулируем, бяло, 4 бр. в к-т

203.311.98

1 бр.

SMÅSTAD горен плот за модул за съхранение, 60×55 см

504.728.27

1 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×15 см, бяло

004.340.98

2 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 15 см

504.367.78

2 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×30 см, бяло

704.341.13

1 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 30 см

404.367.74

1 бр.

HJÄLPA рафт, 60×55 см, бяло

903.311.66

2 бр.

Важно! Дръжките не са включени в цената.
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Предварително готови комбинации
Общ размер: Широчина×Дълбочина×Височина.

Общи размери: 60×57×181 см
Тази комбинация с бели чела 346лв (193.880.39)
Артикули, от които се нуждаете:
PLATSA рамка, 60×55×180 см, бяло

503.309.51

LÄTTHET крак, регулируем, бяло, 4 бр. в к-т

203.311.98

1 бр.
1 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×15 см, бяло

004.340.98

4 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 15 см

504.367.78

4 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×30 см, бяло

704.341.13

2 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 30 см

404.367.74

2 бр.

HJÄLPA рафт, 60×55 см, бяло

903.311.66

2 бр.

Важно! Дръжките не са включени в цената.

Общи размери: 60×57×63 см
Тази комбинация с бели чела 180лв (993.875.21)
Артикули, от които се нуждаете:
PLATSA рамка, 60×55×60 см, бяло

103.309.72

LÄTTHET крак, регулируем, бяло, 4 бр. в к-т

203.311.98

1 бр.
1 бр.

SMÅSTAD горен плот за модул за съхранение, 60×55 см

504.728.27

1 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×15 см, бяло

004.340.98

2 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 15 см

504.367.78

2 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×30 см, бяло

704.341.13

1 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 30 см

404.367.74

1 бр.

Важно! Дръжките не са включени в цената.

Общи размери: 60×57×123 см
Тази комбинация с бели чела 217лв (393.883.21)
Важно! Тази комбинаиция се предлага и с дълбочина 40 см 203лв (993.903.16)

Артикули, от които се нуждаете:
PLATSA рамка, 60×55×120 см, бяло

503.309.46

LÄTTHET крак, регулируем, бяло, 4 бр. в к-т

203.311.98

1 бр.

SMÅSTAD горен плот за модул за съхранение, 60×55 см

504.728.27

1 бр.

SMÅSTAD врата, 30×120 см, бяло, 2 бр. в к-т

904.341.88

1 бр.

HJÄLPA панта за плавно затваряне, 1 бр.

903.828.82

4 бр.

HJÄLPA телена кошница, 60×55 см, бяло

403.311.83

1 бр.

HJÄLPA изтегляща се релса за кошници, 55 см, бяло, 2 бр. 103.311.94

1 бр.

HJÄLPA лост за закачалки, 60×55 см, бяло

503.312.05

1 бр.

HJÄLPA рафт, 60×55 см, бяло

903.311.66

1 бр.

LÄTTHET кука, 2 бр. в к-т

104.369.78

1 бр.

Важно! Дръжките не са включени в цената.
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1 бр.

Предварително готови комбинации
Общ размер: Широчина×Дълбочина×Височина.

Общи размери: 60×57×181 см
Тази комбинация с бели чела 248лв (793.892.72)
Важно! Тази комбинаиция се предлага и с дълбочина 40 см 243лв (493.908.75)

Артикули, от които се нуждаете:
PLATSA рамка, 60×55×180 см, бяло

503.309.51

LÄTTHET крак, регулируем, бяло, 4 бр. в к-т

203.311.98

1 бр.
1 бр.

SMÅSTAD врата, 30×90 см, бяло, 2 бр. в к-т

204.341.63

2 бр.

HJÄLPA панта за плавно затваряне, 1 бр.

903.828.82

8 бр.

HJÄLPA рафт, 60×55 см, бяло

903.311.66

1 бр.

HJÄLPA лост за закачалки, 60×55 см, бяло

503.312.05

2 бр.

HJÄLPA кука за лост за закачалки, 2 бр. в к-т

904.461.48

1 бр.

LÄTTHET кука, 2 бр. в к-т

104.369.78

1 бр.

Важно! Дръжките не са включени в цената.

Общи размери: 60×57×181 см
Тази комбинация с бели чела 343лв (193.891.90)
Артикули, от които се нуждаете:
PLATSA рамка, 60×55×180 см, бяло

503.309.51

LÄTTHET крак, регулируем, бяло, 4 бр. в к-т

203.311.98

1 бр.
1 бр.

SMÅSTAD врата, 30×120 см, бяло, 2 бр. в к-т

904.341.88

1 бр.

HJÄLPA панта за плавно затваряне, 1 бр.

903.828.82

4 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×15 см, бяло

004.340.98

2 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 15 см

504.367.78

2 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×30 см, бяло

704.341.13

1 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 30 см

404.367.74

1 бр.

HJÄLPA телена кошница, 60×55 см, бяло

403.311.83

1 бр.

HJÄLPA изтегляща се релса за кошници, 55 см, бяло, 2 бр. 103.311.94

1 бр.

HJÄLPA рафт, 60×55 см, бяло

903.311.66

2 бр.

HJÄLPA лост за закачалки, 60×55 см, бяло

503.312.05

1 бр.

HJÄLPA кука за лост за закачалки, 2 бр. в к-т

904.461.48

1 бр.

LÄTTHET кука, 2 бр. в к-т

104.369.78

1 бр.

Важно! Дръжките не са включени в цената.

Общи размери: 60×57×181 см
Тази комбинация с бели чела 329лв (393.899.76)
Артикули, от които се нуждаете:
PLATSA рамка, 60×55×180 см, бяло

503.309.51

LÄTTHET крак, регулируем, бяло, 4 бр. в к-т

203.311.98

1 бр.

SMÅSTAD врата, 30×90 см, бяло, 2 бр. в к-т

204.341.63

1 бр.

HJÄLPA панта за плавно затваряне, 1 бр.

903.828.82

4 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×15 см, бяло

004.340.98

2 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 15 см, бяло

504.367.78

2 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×30 см, бяло

704.341.13

2 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 30 см, бяло

404.367.74

2 бр.

HJÄLPA рафт, 60×55 см, бяло

903.311.66

1 бр.

HJÄLPA лост за закачалки, 60×55 см, бяло

503.312.05

1 бр.

LÄTTHET кука 2 бр. в к-т

104.369.78

1 бр.

Важно! Дръжките не са включени в цената.
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1 бр.

Предварително готови комбинации
Общ размер: Широчина×Дълбочина×Височина.

Общи размери: 210×79×180 см
Тази комбинация с бели чела 869лв (193.922.96)
Артикули, от които се нуждаете:
SMÅSTAD маса за повиване/бюро, бяло

404.626.21

1 бр.

PLATSA рамка, 60×55×180 см, бяло

503.309.51

1 бр.

PLATSA рамка, 60×55×120 см, бяло

503.309.46

1 бр.

LÄTTHET крак, регулируем, бяло, 4 бр. в к-т

203.311.98

2 бр.

SMÅSTAD горен плот за модул за съхранение, 60×55 см

504.728.27

1 бр.

SMÅSTAD врата, 30×90 см, бяло, 2 бр. в к-т

204.341.63

2 бр.

HJÄLPA панта за плавно затваряне, 1 бр.

903.828.82

8 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×15 см, бяло

004.340.98

6 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 15 см

504.367.78

6 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×30 см, бяло

704.341.13

3 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 30 см

404.367.74

3 бр.

HJÄLPA рафт, 60×55 см, бяло

903.311.66

1 бр.

HJÄLPA лост за закачалки, 60×55 см, бяло

503.312.05

2 бр.

HJÄLPA кука за лост за закачалки, 2 бр. в к-т

904.461.48

1 бр.

LÄTTHET кука, 2 бр. в к-т

104.369.78

1 бр.

Важно! Дръжките не са включени в цената.

Общи размери: 150×57×181 см
Тази комбинация с бели чела 473лв (693.913.03)
Артикули, от които се нуждаете:
SMÅSTAD пейка, 90×50×48см, бяло

804.335.42

1 бр.

PLATSA рамка, 60×55×180 см, бяло

503.309.51

1 бр.

LÄTTHET крак, регулируем, бяло, 4 бр. в к-т

203.311.98

1 бр.

SMÅSTAD врата, 30×120 см, бяло, 2 бр. в к-т

904.341.88

1 бр.

HJÄLPA панта за плавно затваряне, 1 бр.

903.828.82

4 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×15 см, бяло

004.340.98

2 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 15 см

504.367.78

2 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×30 см, бяло

704.341.13

1 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 30 см

404.367.74

1 бр.

SMÅSTAD кутия, 90×49×48 см, бяло

604.341.42

1 бр.

HJÄLPA телена кошница, 60×55 см, бяло

403.311.83

1 бр.

HJÄLPA изтегляща се релса за кошници, 55 см, бяло, 2 бр. 103.311.94

1 бр.

HJÄLPA рафт, 60×55 см, бяло

903.311.66

2 бр.

HJÄLPA лост за закачалки, 60×55 см, бяло

503.312.05

1 бр.

LÄTTHET кука, 2 бр. в к-т

104.369.78

1 бр.

Важно! Дръжките не са включени в цената.

Общи размери: 180×57×196 см
Тази комбинация с бели чела 934лв (593.924.16)
Артикули, от които се нуждаете:
SMÅSTAD издърпващ се контейнер, 60×55×196 см

504.369.62

1 бр.

PLATSA рамка, 60×55×60 см, бяло

103.309.72

2 бр.

LÄTTHET крак, регулируем, бяло, 4 бр. в к-т

203.311.98

2 бр.

SMÅSTAD горен плот за модул за съхранение, 60×55 см

504.728.27

2 бр.

SMÅSTAD стенен артикул за съхранение, 60×30×60 см

004.335.22

2 бр.

LÄTTHET релса за окачване, 60 см

003.863.75

2 бр.

SMÅSTAD врата, 30×90 см, бяло, 2 бр. в к-т

204.341.63

1 бр.

SMÅSTAD врата, 30×60 см, бяло, 2 бр. в к-т

904.342.30

2 бр.

HJÄLPA панта за плавно затваряне, 1 бр.

903.828.82

12 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×30 см, бяло

704.341.13

2 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 30 см

404.367.74

2 бр.

KONSTRUERA рафт, 60×30 см, бяло

804.367.86

2 бр.

HJÄLPA рафт, 60×55 см, бяло

903.311.66

2 бр.

HJÄLPA лост за закачалки, 60×55 см, бяло

503.312.05

1 бр.

HJÄLPA кука за лост за закачалки, 2 бр. в к-т

904.461.48

1 бр.

LÄTTHET кука, 2 бр. в к-т

104.369.78

3 бр.

Важно! Дръжките не са включени в цената.
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Предварително готови комбинации
Общ размер: Широчина×Дълбочина×Височина.

Общи размери: 240×57×181 см
Тази комбинация с бели чела 898лв (693.909.97)
Артикули, от които се нуждаете:
PLATSA рамка, 60×55×180 см, бяло

503.309.51

2 бр.

LÄTTHET крак, регулируем, бяло, 4 бр. в к-т

203.311.98

2 бр.

SMÅSTAD стенен артикул за съхранение, 60×30×60 см

004.335.22

2 бр.

LÄTTHET релса за окачване, 60 см

003.863.75

2 бр.

SMÅSTAD врата, 30×90 см, бяло, 2 бр. в к-т

204.341.63

2 бр.

SMÅSTAD врата, 30×60 см, бяло, 2 бр. в к-т

904.342.30

2 бр.

HJÄLPA панта за плавно затваряне, 1 бр.

903.828.82

16 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×15 см, бяло

004.340.98

4 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 15 см

504.367.78

4 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×30 см, бяло

704.341.13

4 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 30 см

404.367.74

4 бр.

KONSTRUERA рафт, 60×30 см, бяло

804.367.86

2 бр.

HJÄLPA рафт, 60×55 см, бяло

903.311.66

2 бр.

HJÄLPA лост за закачалки, 60×55 см, бяло

503.312.05

2 бр.

LÄTTHET кука, 2 бр. в к-т

104.369.78

2 бр.

Важно! Дръжките не са включени в цената.
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SMÅSTAD маса за повиване/бюро

1

2

3

Общи размери: 90×79×100 см

1. По предназначение масата за повиване е практично и
безопасно място за смяна не пелени.

Тази комбинация

2. Но можете да снижите плота, когато детето порасне, за да
създадете практична маса за игри и рисунки.
3. Преди да се усетите ще стане време за училище. Когато
това време дойде, ще имате възможността да повдигнете
плота, за да превърнете артикула в удобно бюро за
писане на домашни с практично място за съхранение.

193.921.59 305лв

SMÅSTAD маса за повиване/бюро, бяло

404.626.21

1 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×15 см, бяло

004.340.98

2 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 15 см

504.367.78

2 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×30 см, бяло

704.341.13

1 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 30 см

404.367.74

1 бр.

Важно! Дръжките не са включени в цената.

SMÅSTAD маса за повиване – допълнителни артикули
SKÖTSAM постелка за повиване, 53×80×2 см.
Постелката за повиване е водоустойчива и лесно се
почиства с влажна кърпа. Може да добавяте препарат
за почистване при нужда, но не забравяйте след това
старателно да я избършете.
502.517.98

NÖJSAM кутия 25×37×22 см. Лесно можете да видите
съдържанието на кутията благодарение на мрежестата
предна част. Изважда се лесно, защото има дръжка
отпред. Спестява пространство, когато не се използва
благодарение на факта, че може да се сгъва.

15,99лв

404.213.05

904.213.22

15,99лв

Светлочервено

904.213.17

15,99лв

802.261.37

35,90лв

VÄDRA постелка за повиване.

NÖJSAM кош, 2 бр. в к-т Спестяващ пространство кош,
който поддържа вещите на вашето дете организирани.
Спестява пространство, когато не се използва
благодарение на факта, че може да се сгъва. Лесен за
почистване; машинно пране (40°C).
Червено/синьо

Синьо

48×74 см

13,99лв
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Легло-надстройка с бюро и място за съхранение
SMÅSTAD

Изображенията на тази страница показват как леглотонадстройка SMÅSTAD може да се сглоби по няколко начина
в зависимост от формата на стаята и нуждите ви. Добавете
врати, чекмеджета и аксесоари, които отговарят на нуждите
и стила ви. Бюрото е снабдено с практично място за
съхранение на кабели, което прави външния му вид поподреден. Стълбата не е хлъзгава, а мястото за захващане
при всяко стъпало и дръжките в горната й част правят
качването и слизането по-леснo.

• Двуетажните легла и леглата-надстрoйки се препоръчват
за деца над 6-годишна възраст.

Бюрото е монтирано паралелно на леглото, а вратите
на гардероба са от външната страна на комбинацията.
Ако монтирате вратите на гардероба от въшната страна, ще
осигурите перфектно място под леглото за бюрото.
Общи размери: 206×104×182 см

Бюрото е монтирано перпендикулярно на леглото,
а вратите на гардероба са от вътрешната страна на
комбинацията. В случай, че пространството в стаята е
ограничено SMÅSTAD ще ви позволи да монтирате бюрото
перпендикулярно на леглото, поставяйки вратите на
гардероба вътре във комбинацията.
Общи размери: 206×148×182 см

Бюрото е монтирано перпендикулярно на леглото,
а вратите на гардероба са от външната страна на
комбинацията. В случай, че разполагате с голямо
пространство в стаята SMÅSTAD ще ви позволи да
монтирате бюрото перпендикулярно на леглото, поставяйки
вратите на гардероба от външната страна на комбинацията.
Общи размери: 206×148×182 см

Стълбата е монтирана отляво на леглото. Леглотонадстройка SMÅSTAD е толкова гъвкаво, че ви позволява
да избирате от коя страна на леглото да поставите
стълбата. Изберете отляво или отдясно в зависимост от
пространството в стаята и нуждите ви.
Общи размери: 206×104×182 см

• Таванът трябва да е с минимална височина от 240 см.
• Препоръчваме максимална дебелина на матрака 20 см.
• Стълбата може да се монтира отдясно или отляво на
леглото.
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SMÅSTAD легло-надстройка/бюро - комбинации

Комбинация легло-надстройка с 3 чекмеджета в
бюрото.
Общи размери: 207×104×182 см
За матрак: 90×200 см
Тази комбинация 813лв (093.920.94)

Комбинация легло-надстройка с 2 чекмеджета в
бюрото.
Общи размери: 207×104×182 см
За матрак: 90×200 см
Тази комбинация 787лв (693.913.55)

Артикули, от които се нуждаете:

Артикули, от които се нуждаете:

SMÅSTAD легло-надстройка с бюро и място за съхранение,
90×200 см, бяло
SMÅSTAD врата, 30×120 см, бяло, 2 бр. в к-т

504.540.36

1 бр.

904.341.88

1 бр.

SMÅSTAD легло-надстройка с бюро и място за съхранение,
90×200 см, бяло
SMÅSTAD врата, 30×120 см, бяло, 2 бр. в к-т

504.540.36

1 бр.

904.341.88

1 бр.

HJÄLPA панта за плавно затваряне, 1 бр.

903.828.82

4 бр.

HJÄLPA панта за плавно затваряне, 1 бр.

903.828.82

4 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×15 см, бяло

004.340.98

3 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×15 см, бяло

004.340.98

1 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 15 см

504.367.78

3 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 15 см

504.367.78

1 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×30 см, бяло

704.341.13

1 бр.

SMÅSTAD чело за чекмедже, 60×30 см, бяло

704.341.13

2 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 30 см

404.367.74

1 бр.

KONSTRUERA чекмедже без чело, 30 см

404.367.74

2 бр.

HJÄLPA лост за закачалки, 60×55 см, бяло

503.312.05

1 бр.

HJÄLPA лост за закачалки, 60×55 см, бяло

503.312.05

1 бр.

Важно! Дръжките и матракът не са включени в цената

Важно! Дръжките и матракът не са включени в цената

SMÅSTAD легло-надстройка/бюро – допълващи
продукти
ÖRFJÄLL детски стол за бюро
Бяло/Vissle синьо/зелено

604.417.79

69,90лв

Бяло/Vissle светлосиво

105.018.84

69,90лв

Бяло/Vissle розово

704.417.69

69,90лв
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Всички елементи и цени
Общ размер: Широчина×Дълбочина×Височина.

Рамки с дълбочина 55 см

Рамки с дълбочина 40 см

PLATSA рамка, бяло.

PLATSA рамка, бяло.

60×55×60 см*

103.309.72

50лв

60×40×60 см*

503.309.70

40лв

60×55×120 см*

503.309.46

80лв

60×40×120 см*

303.309.47

70лв

60×55×180 см*

503.309.51

100лв

60×40×180 см*

903.309.54

90лв

Издърпващи се контейнери
Стенен артикул с дълбочина 30 см

SMÅSTAD Издърпващ се контейнер, бяло.
80×55×108 см*

804.369.65

319лв

SMÅSTAD Стенен артикул за съхранение, бяло.
60×30×60 см*

60×55×196 см*

504.369.62

004.335.22

45лв

359лв

Други артикули
SMÅSTAD Пейка, бяло. Да се допълни с кутия SMÅSTAD.
90×50×48 см

804.335.42

65лв

SMÅSTAD Легло-надстройка с бюро и място
за съхранение, бяло.**
Минимална височина на тавана: 240 см.
Размер на матрака 90×200 см

504.540.36* 599лв

SMÅSTAD Маса за повиване/бюро, бяло.
90×79×100 см*

404.626.21

199лв

SMÅSTAD Горен плот за модул за съхранение, бяло.
60×40 см

904.728.30

15лв

60×55 см

504.728.27

20лв

003.863.75

15лв

LÄTTHET Релса за окачване.
60 см

* Тези мебели трябва да се закрепят към стена.
** Матракът се продава отделно.
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Всички елементи и цени
Общ размер: Широчина×Дълбочина×Височина.

Врати и чела

Дръжки

Всички врати SMÅSTAD се продават в комплект от 2 бр.
Дръжките се продават отделно. Допълнете вратите с панти
за плавно затваряне HJÄLPA.

BEGRIPA Дръжка, 13 см, 2 бр в к-т.

SMÅSTAD Врата 120 см, 30×120 см, к-т от 2 бр.
Бяло

904.341.88

50лв

Бяло с рамка

404.342.04

50лв

Бледорозово

204.342.00

50лв

Тюркоаз

104.341.92

50лв

Зелено

204.341.96

50лв

Бреза

504.342.08

50лв

Бяло

804.461.15

5,99лв

Оранжево

704.461.25

5,99лв

Тюркоаз

004.461.24

5,99лв

Жълто

604.693.96

5,99лв

JÄRNSPARV Дръжка, 14.1 см, 2 бр в к-т.
Черно

Бреза

204.341.63

35лв

Бяло с рамка

904.341.74

35лв

Бледорозово

204.341.82

35лв

Тюркоаз

804.341.84

35лв

Зелено

304.341.67

35лв

Бреза

604.341.75

35лв

Корк

904.460.68

70лв

404.461.22

Дърво

204.461.23

904.342.30

30лв

Бяло с рамка

204.342.38

30лв

Бледорозово

604.342.36

30лв

HJÄLPA Панта за плавно затваряне.

Тюркоаз

504.342.32

30лв

1 бр.

Зелено

104.342.34

30лв

Бреза

804.342.40

30лв

704.341.13

15лв
15лв

Бледорозово

004.341.16

15лв

Тюркоаз

504.341.14

15лв

Зелено

204.341.15

15лв

Бреза

604.341.18

15лв

Бяло

004.340.98

13лв

Бледорозово

204.340.97

13лв

Тюркоаз

404.340.96

13лв

Зелено

804.340.99

13лв

Бреза

404.341.00

13лв

5лв

203.311.98

4лв

LÄTTHET Крак, бяло/метал, 4 бр в к-т.
11 см

SMÅSTAD Чело за чекмедже, 60×15 см. Допълнете с
чекмедже без чело KONSTRUERA.
Бяло

903.828.82

LÄTTHET Крак, регулируем, бяло, 4 бр в к-т. Помагат ви
да поддържате гардероба изправен дори и върху
неравен под.

SMÅSTAD Чело за чекмедже, 60×30 см. Допълнете с
чекмедже без чело KONSTRUERA.
804.341.17

7,99лв

Панти и крака

Бяло

Бяло

11,99лв

PLOCKAR Дръжка, 4.9 см, 2 бр в к-т.

SMÅSTAD Врата 60 см, 30×60 см, к-т от 2 бр.

Бяло с рамка

7,99лв

LAPPMES Дръжка, 11.2 см, 2 бр в к-т.

SMÅSTAD Врата 90 см, 30×90 см, к-т от 2 бр.
Бяло

604.461.21

503.955.94

15лв

LÄTTHET Крак, бяло/дърво, 4 бр в к-т.
11 см
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103.955.91

26лв

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

Вътрешни аксесоари

Аксесоари

KONSTRUERA Рафт, бяло.

HÄNGIG Кръгло огледало, бяло.
804.367.86

10лв

60×55 см

903.311.66

15лв

60×40 см

003.311.61

10лв

60×30 см

26 см

704.461.54

9,99лв

104.369.78

4лв

HJÄLPA Рафт, бяло.
LÄTTHET Кука, бяло.
2 бр. в к-т.

KONSTRUERA Чекмедже без чело, бяло. Да се допълни
с чело за чекмедже SMÅSTAD.
60×55×15 см

504.367.78

20лв.

60×55×30 см

404.367.74

25лв.

60х40х15 см

304.927.89

15лв.

60х40х30 см

704.927.92

20лв.

LÄTTHET Кукичка за рамка, бяло.
За дълбочина 55 см

103.316.55

7лв

HJÄLPA Кука за лост за закачалки, бяло.
2 бр. в к-т.

904.461.48

5лв

SMÅSTAD Кутия, 90×49×48 см. Подходяща за пейка
SMÅSTAD. Включени са колелца.
Бяло

604.341.42

70лв

Бледорозово

704.341.51

70лв

HÄNGIG Поставка за етикет, 5 бр. в к-т.
Включени са 10 етикета с различни илюстрации.

Тюркоаз

904.341.45

70лв

6×2×6 см

Зелено

304.341.48

70лв

Бреза

404.341.57

70лв

HJÄLPA Телена кошница, бяло. Да се допълни с
изтегляща се релса за телена кошница HJÄLPA.
60×55×15 см

403.311.83

12лв

60×40×15 см

903.311.85

10лв

KONSTRUERA Телена кошница, бяло. Подходяща за
издърпващ се контейнер и маса за повиване/бюро
SMÅSTAD. Да се допълни с изтегляща се релса за
кошници HJÄLPA, 55 см.
25×52×13 см

204.513.79

10лв

HJÄLPA Изтегляща се релса за кошници, бяло, 2 бр
в к-т.
55 см
103.311.94
7лв
303.311.93

5лв

60×55 см

503.312.05

5лв

60×40 см

604.501.27

10лв

40 см
HJÄLPA Лост за закачалки, бяло.
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00451323

5,99лв

Допълващи продукти
Общ размер: Широчина×Дълбочина×Височина.

Допълнете чисто новото си решение за съхранение с кутии
и приставки по ваш избор от богатия ни асортимент от
допълнителни продукти. Те ще ви осигурят още повече
пространство за съхранение на вашите вещи.
JÄTTELIK чанта, полиестер, В43 см, Ø42 см.

BÄNKKAMRAT Възглавница за пейка, 90×50×3 см.
Превръща пейката в меко и удобно място за сядане.
Десен на точки

804.618.89

24,90лв

Тюркоаз

004.811.98

24,90лв

Динозавър

004.665.98

15,99лв

BYGGLEK LEGO® кутия с капак, пластмаса, 3 бр. в к-т.

BAGIS Детска закачалка, пластмаса, 8 бр. в к-т.
Различни цветове

704.642.04

Бяло

3,99лв

703.721.86

19,99лв

HÄNGA Детска закачалка, масив бук, 5 бр. в к-т.

BYGGLEK LEGO® кутия с капак, пластмаса, бяло.

Натурален цвят

26×18×12 см

503.721.87

25,90лв

35×26×12 см

103.542.08

29,90лв

601.787.69

5,99лв

TROFAST Кутия за съхранение, пластмаса.
20×30×10 см
Бяло

700.914.12

3лв

GLIS Кутия с капак, пластмаса, 17×10×8 см, 3 бр. в к-т.
Подходяща за издърпващ се контейнер SMÅSTAD

42×30×10 см
Бяло

800.892.39

5лв

Прозрачно

404.661.48

3,99лв

Жълто

503.080.02

5лв

Жълто/Синьо

904.661.55

3,99лв

Зелено

404.662.85

5лв

Бяло

956.851.00

6лв

Розово

504.662.75

6лв

Оранжево

304.662.81

6лв

200.892.42

9лв

GLIS Кутия с капак, пластмаса, 34×21×8 см.

42×30×23 см

Прозрачно

42×30×36 см
Бяло

002.831.03

7,99лв

RASSLA Кутия за аксесоари, полиестер, бяло, 2 бр. в к-т.
Подходяща за чекмедже
KONSTRUERA, 30 см
25×41×16 см

404.180.82

15,99лв

804.213.27

11,99лв

Подходяща за чекмедже
KONSTRUERA, 15 см
UPPRYMD Кутия, полиестер, 18×27×17 см, 3 бр.
Подходяща за стенен артикул за съхранение SMÅSTAD.
Черно/жълто/тюркоаз

504.622.58

25×41×9 см

19,99лв

RASSLA Органайзер - 5 отделения, полиестер, бяло
25×40×98 см

504.213.38

15,99лв

UPPRYMD Кутия, полиестер, 25×44×17 см.
Жълто

304.622.59

11,99лв

UPPRYMD Кутия, полиестер, 25×44×25 см.
Тюркоаз

804.622.66

STUK Кутия за аксесоари, полиестер, бяло.

15,99лв

UPPRYMD Кутия, полиестер, 38×42×33 см. Подходяща
за издърпващ се контейнер SMÅSTAD.
Бяло/черно с мотиви

104.622.98

19,99лв
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20×34×10 см

604.744.25

4,99лв

34×51×10 см

904.744.38

7,99лв

34×51×18 см

904.744.43

11,99лв

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!

