РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

ALGOT

Решение за съхранение за всяка част на дома

ДИЗАЙН

Франсис Кайоет

КАЧЕСТВО

Създадени така, че да могат
да се използват навсякъде в
дома. Рафтовете ALGOT са
устойчиви на износване и
петна и с лесна поддръжка.
Конзолите са изработени от
висококачествена стомана
и издържат на големи
натоварвания.

БЕЗОПАСНОСТ

Конфигурациите с рамка и
кошници трябва да бъдат
прикрепени към стената,
ако нямат колелца. Вижте
стр. 12 в ръководството за
информация кои рамки могат
да се съчетават с колелца.
Различните стенни материали
изискват различни крепежни
елементи. Използвайте
крепежни елементи (продават
се отделно), подходящи за
стените в дома ви.
Освен това имайте предвид,
че различните стенни
материали могат да поемат
различно тегло. Например
стените от гипсокартон не
могат да поддържат същата
тежест, както стените
от дърво, бетон или тухли.
Ако не сте сигурни какви са
стените в дома ви, каква е
товароносимостта им или
как да монтирате ALGOT
безопасно към стената,
посъветвайте се с местен
специалист.

ДОБРЕ Е ДА
ЗНАЕТЕ

Макс. товароносимост на
рафтове ALGOT (втората
цифра е за метални рафтове):
40 см широчина
18 дълбочина; 7 кг/10 кг
38 дълбочина; 15 кг/20 кг
58 дълбочина; 23 кг/30 кг
60 см широчина
18 дълбочина; 10 кг/15 кг
38 дълбочина; 22 кг/30 кг
58 дълбочина; 34 кг/45 кг
80 см широчина
18 дълбочина; 14 кг/20 кг
38 дълбочина; 30 кг/40 кг
58 дълбочина; 46 кг/60 кг

Независимо къде и за какво използвате серията ALGOT, с
нея можете да оползотворите всеки квадратен сантиметър.
Благодарение на практичния дизайн с изчистени линии,
можете да имате функционални мебели, без да правите
компромиси със стила.
С ALGOT можете да създавате както конфигурации за
стенен монтаж, така и свободностоящи комбинации.
Лесно можете да ги пригодите за всяка стая и ситуация с
помощта на различни аксесоари. От сортиране на дрехи
в пералното помещение до подреждане на палтата в
коридора и съхранение на хранителни стоки в кухнята –
серията ALGOT е създадена така, че да може се
използва навсякъде у дома.
Конзолите, рафтовете и другите аксесоари се закрепят
лесно на място, което значително улеснява сглобяването.
Това означава, че с лекота можете да адаптирате ALGOT
към промените, настъпили в живота ви. Необходимо ви
е повече място в гардероба за нов член на семейството?
Добавете кошници. Искате да пренаредите мокрото
помещение? Рафтовете се местят лесно. Серията ALGOT
предлага решение на всичките ви нужди за съхранение на
вещи.

Възможно е не всички артикули (показани тук) да са налични в магазина. Моля, свържете се с
персонала или потърсете повече информация на www.IKEA.bg. За повече продуктова информация
вижте етикета и в интернет. Всички елементи изискват сглобяване.
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КОМБИНАЦИИ
КОМБИНАЦИИ СЪС СТЕНЕН МОНТАЖ

ALGOT стенна шина/рафтове/лост.
Общи размери: 65×41×197 см.
Тази комбинация 110лв. (992.764.29)
Списък за пазаруване
ALGOT стенна шина 196 см, бяло

302.185.35 10лв./бр 2 бр

ALGOT лост за конзоли 40 см, бяло

703.258.64 4лв./бр

1 бр

ALGOT рафт 40×38 см, бяло

402.185.54 8лв./бр

1 бр

ALGOT конзола 38 см, бяло

202.185.45 5лв./бр

8 бр

ALGOT рафт 40×38 см метал, бяло

202.185.93 10лв./бр 3 бр

ALGOT стенна шина/рафтове/лост.
Общи размери: 65×40×196 см.
Тази комбинация 105лв. (099.038.20)
Списък за пазаруване
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ALGOT стенна шина 196 см, бяло

302.185.35 10лв./бр 2 бр

ALGOT конзола 38 бяло

202.185.45 5лв./бр

ALGOT рафт 60×38 бяло

802.185.47 10лв./бр 4 бр

ALGOT лост за конзоли 60 бяло

502.185.63 5лв./бр

8 бр
1 бр

КОМБИНАЦИИ
КОМБИНАЦИИ СЪС СТЕНЕН МОНТАЖ
ALGOT стенна шина/мрежести кошници.
Общи размери: 65×41×197 см.
Тази комбинация 122лв. (892.765.90)
Списък за пазаруване
ALGOT стенна шина 196 см, бяло

302.185.35 10лв./бр 2 бр

ALGOT конзола 38 см, бяло

202.185.45 5лв./бр

ALGOT рафт 60×38 см, бяло

802.185.47 10лв./бр 1 бр

ALGOT лост за конзоли 60 см, бяло

502.185.63 5лв./бр

1 бр

ALGOT изтегляща се релса за кошници, бяло,
404.018.59 4лв./бр
к-кт 2 бр.

3 бр

ALGOT мрежеста кошница, 38×60×14 см,
бяло
ALGOT мрежеста кошница, 38×60×29 см,
бяло

8 бр

102.185.17 10лв./бр 2 бр
502.185.20 15лв./бр 1 бр

ALGOT стенна шина/рафтове.
Общи размери: 66×61×197 см.
Тази комбинация 112лв. (499.038.42)
Списък за пазаруване
ALGOT стенна шина 196 см, бяло

302.185.35 10лв./бр 2 бр

ALGOT конзола 38 см, бяло

202.185.45 5лв./бр

ALGOT рафт 60×38 см, бяло

802.185.47 10лв./бр 3 бр

ALGOT конзола 58 см, бяло

102.185.41 6лв./бр

ALGOT рафт 60×58 см, бяло

702.232.43 20лв./бр 1 бр

6 бр
2 бр

ALGOT стенна шина/рафтове/лост
Общи размери: 132×41×199 см
Тази комбинация 205лв. (792.762.46)
Списък за пазаруване
ALGOT конзола 38 см, бяло

202.185.45 5лв./бр

13 бр

ALGOT мрежеста кошница 38×60×14 см, бяло 102.185.17 10лв./бр 3 бр
ALGOT Релса за окачване, 66 см, бяло
502.364.87 4лв./бр
ALGOT изтегляща се релса за кошница, бяло,
404.018.59 4лв./бр
к-кт 2 бр.
ALGOT лост за конзоли 60 см, бяло
502.185.63 5лв./бр
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2 бр
3 бр
2 бр

ALGOT рафт 60×38 см, бяло

802.185.47 10лв./бр 5 бр

ALGOT стенна шина 196 см, бяло

302.185.35 10лв./бр 3 бр

КОМБИНАЦИИ
КОМБИНАЦИИ СЪС СТЕНЕН МОНТАЖ
ALGOT стенна шина/рафтове/стойка за сушене
Общи размери: 132×41×199 см
Тази комбинация 229,50лв. (292.765.31)
Списък за пазаруване
ALGOT конзола 38 см, бяло

202.185.45 5лв./бр

16 бр

ALGOT стойка за сушене 60 см, бяло

902.185.61 13,50лв./бр

1 бр

ALGOT мрежеста кошница 38×60×29 см, бяло 502.185.20 15лв./бр

2 бр

ALGOT Релса за окачване 66 см, бяло
502.364.87 4лв./бр
ALGOT изтегляща се релса за кошница, бяло,
404.018.59 4лв./бр
к-кт 2 бр.
ALGOT рафт 60×38 см, бяло
802.185.47 10лв./бр

2 бр

302.185.35 10лв./бр

3 бр

ALGOT стенна шина 196 см, бяло

2 бр
6 бр

ALGOT/SKÅDIS стенна шина/рафтове
Общи размери: 140×61×199 см
Тази комбинация 227,85лв. (492.762.95)
Списък за пазаруване
ALGOT конзола 38 см, бяло

202.185.45 5лв./бр

6 бр

ALGOT конзола 58 см, бяло

102.185.41 6лв./бр

4 бр

ALGOT Релса за окачване 66 см, бяло

502.364.87 4лв./бр

2 бр

ALGOT рафт 60×38 см, бяло

802.185.47 10лв./бр

4 бр

ALGOT рафт 60×58 см, бяло

702.232.43 20лв./бр

2 бр

ALGOT стенна шина 196 см, бяло
SKÅDIS свързващ елемент за ALGOT, бяло,
к-кт 4 бр.
SKÅDIS кука, бяло, к-кт 2 бр.

302.185.35 10лв./бр

3 бр

003.358.85 4,99лв./бр

1 бр

503.356.18 1,99лв./бр

2 бр

SKÅDIS табло 56×56 см, бяло

003.208.03 29,90лв./бр

1 бр

SKÅDIS поставка, бяло

703.208.09 3,99лв./бр

1 бр

SKÅDIS рафт, бяло

003.207.99 4,99лв./бр

1 бр

ALGOT стенна шина/рафтове/сушилник.
Общи размери: 132×61×199 см.
Тази комбинация 159,50лв. (199.038.34)
Списък за пазаруване
ALGOT Релса за окачване 66 см, бяло

502.364.87 4лв./бр

2 бр

ALGOT стенна шина 196 см, бяло

302.185.35 10лв./бр

3 бр

ALGOT конзола 38 см, бяло

202.185.45 5лв./бр

6 бр

ALGOT рафт 60×38 см, бяло

802.185.47 10лв./бр

2 бр

ALGOT сушилник 60 см, бяло

902.185.61 13,50лв./бр

1 бр

ALGOT конзола 58 см, бяло

102.185.41 6лв./бр

3 бр

ALGOT рафт 60×58 см, бяло

702.232.43 20лв./бр

2 бр
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КОМБИНАЦИИ
КОМБИНАЦИИ СЪС СТЕНЕН МОНТАЖ
ALGOT стенна шина/рафтове.
Общи размери: 132×41×199 см.
Тази комбинация 178лв. (199.302.05)
Списък за пазаруване
ALGOT Релса за окачване 66 см, бяло

502.364.87 4лв./бр

ALGOT стенна шина 196 см, бяло

302.185.35 10лв./бр 3 бр

ALGOT конзола 38 см, бяло

202.185.45 5лв./бр

ALGOT рафт 60×38 см, бяло

802.185.47 10лв./бр 8 бр

2 бр
12 бр

ALGOT стенна шина/рафтове/закачалка за
панталони.
Общи размери: 190×41×197 см.
Тази комбинация 272лв. (292.765.88)
Списък за пазаруване
ALGOT стенна шина 196 см, бяло

302.185.35 10лв./бр 2 бр

ALGOT стенна шина 56 см, бяло

102.301.85 4лв./бр

1 бр

ALGOT стенна шина 84 см, бяло

102.185.36 6лв./бр

2 бр

ALGOT конзола 18 см, бяло

002.185.46 4лв./бр

5 бр

ALGOT органайзер за обувки60 см, бяло

002.185.65 8лв./бр

3 бр

ALGOT конзола 38 см, бяло

202.185.45 5лв./бр

16 бр

ALGOT лост за конзоли 60 см, бяло

502.185.63 5лв./бр

1 бр

ALGOT рафт 60×38 см, бяло

802.185.47 10лв./бр 5 бр

ALGOT мрежеста кошница 38×60×14 см, бяло 102.185.17 10лв./бр 3 бр
ALGOT изтегляща се релса за кошница, бяло,
404.018.59 4лв./бр 3 бр
2-p

ALGOT стенна шина/рафтове/лост.
Общи размери: 190×41×199 см.
Тази комбинация 339лв. (192.764.33)
Списък за пазаруване
ALGOT Релса за окачване 190 см, бяло

202.364.84 10лв./бр 1 бр

ALGOT стенна шина 196 см, бяло

302.185.35 10лв./бр 4 бр

ALGOT конзола 38 см, бяло

202.185.45 5лв./бр

18 бр

ALGOT конзола 18 см, бяло

002.185.46 4лв./бр

1 бр

ALGOT органайзер за обувки 60 см, бяло

002.185.65 8лв./бр

2 бр

ALGOT мрежеста кошница 38×60×14 см, бяло 102.185.17 10лв./бр 4 бр
ALGOT изтегляща се релса за кошница, бяло,
404.018.59 4лв./бр 4 бр
к-кт 2 бр..
ALGOT рафт 60×38 см, бяло
802.185.47 10лв./бр 8 бр
ALGOT лост за конзоли 60 см, бяло
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502.185.63 5лв./бр

2 бр

ПЛАНИРАНЕ
Какво ще съхранявате?
Когато планирате решенията за съхранение в дома си,
първо си помислете за какъв тип вещи ще ги
използвате. Искате място за окачване на дрехи,
съхранение на спално бельо или хавлии? Може би имате
нужда от рафтове за книги или пък кошници, в които да
поставяте шапки и ръкавици? Серията ALGOT предлага
много различни решения за съхранение на вещи за
всяка част на дома.

Готово решение или собствена комбинация?
Изберете някое от нашите готови решения или
създайте собствена конфигурация ALGOT. Разгледайте
комбинациите в това ръководство за закупуване.
Служителите в магазина ще ви помогнат да изготвите
списък с желаните артикули, с който лесно ще вземете
продуктите от Залата за самообслужване. Те могат да
ви дадат повече информация за нашите услуги, като
събиране на стоки и доставка до дома.

С колко пространство разполагате?
Преди да започнете да проектирате новата си система
за съхранение, проверете с какво налично пространство
разполагате. Измерете разстоянието от пода до тавана
и между стените и начертайте схема на помещението.
Отбележете прозорците и вратите, вземете детайлни
размери и оставете място за отваряне и затваряне
на вратите. Не забравяйте радиаторите, тръбите и
др. елементи, които могат да ограничат размерите на
конфигурацията.

Вижте още за ALGOT на IKEA.bg.

СЪВЕТ: Как да изчислим широчината на
желаната конфигурация?
Ако създавате собствена конфигурация за стенен
монтаж, планирайте 2.6 см за широчината на външните
стенни шини и 1.6 см за всяка вътрешна стенна шина
(тъй като рафтовете се припокриват с вътрешните
стенни шини). Добавете широчината на избраните
рафтове или аксесоари.
Рафтове и аксесоари, широчини:
40 см (рафтове)
60 см (рафтове, кошници, сушилник, органайзер за
обувки, закачалка за панталони, лост за конзоли)
80 см (рафтове)
122 см (сушилник)

60
2.6

2.6

Пример № 1
2.6+60+2.6= 65.2 см

За по-бързи решения
1 стенна шина +0 см
2 стенни шини +5.2 см
3 стенни шини +6.8 см
4 стенни шини +8.4 см

ВАЖНО!

60

При стенен монтаж на комбинация ALGOT следвайте
инструкциите за сглобяване, приложени към стенните
шини, за да пробиете отворите на подходящо
разстояние един от друг.

2.6

60
1.6

60
1.6

Пример № 2
2.6+60+1.6+60+1.6+60+2.6= 188.4 см
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КАК ДА СГЛОБИТЕ
КОМБИНАЦИИ СЪС СТЕНЕН МОНТАЖ
1
2

8

ЩРАК

7

ЩРАК
4

Важно! Винтовете и други
елементи за стенен монтаж
(например дюбели) не са
включени. Различните стенни
материали изискват различни
крепежни елементи.
Комплектът FIXA винтове и
дюбели (260 бр.) е
подходящ за стени от дърво,
хоросан, бетон и тухли
(продава се отделно).
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3
5

ЩРАК

4

ЩРАК
1. Монтирайте релсата за окачване ALGOT на стената
тя ще ви помогне да окачите стенните шини на
подходящи разстояния една от друга. Използвайте
винтове със скрита глава с диаметър 4 мм (глава на
винта макс. 7 мм). Ще са ви необходими 3 винта за
релса за окачване с дължина 66 см, 4 винта за релса
88 см и 7 винта за релса 190 см.

4. Закачете рафтовете, органайзерите за обувки,
сушилниците и други аксесоари към конзолите.
Използвайте конзоли с различна дълбочина,
за да поберете до три органайзера за обувки:
18-сантиметровите конзоли са подходящи за един,
38-сантиметровите побират два, а 58-сантиметровите
побират три органайзера.

2. Закачете стенните шини на релсата за окачване на
подходящо разстояние една от друга и ги прикрепете
към стената. Използвайте винтове с полукръгла глава
с диаметър 4-4.5 мм (глава на винта макс. 9 мм). Ще
са ви необходими 3 винта за шина с височина 56 см,
4 винта за шина 84 см и 8 винта за шина 196 см.

5. Закачете релсите за кошници ALGOT към конзолите
там, където искате да добавите кошници. Монтирайте
свързващите елементи и плъзнете кошницата по
релсите.
6. Поставете покривна лайстна върху всяка конзола
– тя придържа рафтовете и аксесоарите на място и
придава авършен вид на мебелите ви.

3. Закачете конзолите към стенните шини ALGOT там,
където искате да поставите рафтове или аксесоари
като кошници или органайзери за обувки. Една
конзола побира два рафта или други аксесоари
ALGOT. Конзолите и рафтовете се предлагат в три
различни размера: с дълбочина 18, 38 и 58 см.
Рафтовете се предлагат в три различни ширини:
40, 60 и 80 см. Вижте списъка с максимална
товароносимост за всички рафтове на първа
страница.

7. Аксесоарите с конзола се закачат с щракване
директно към стенната шина ALGOT - не са
необходими отделни конзоли.

За тази комбинация са ви необходими:

+

Релса за
окачване

+

стенни
шини

+

конзоли

+

рафтове

лостове
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+

+

+

релси за
кошници

мрежести
кошници

=

органайзери за
обувки

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
ALGOT Релса за окачване. Бяло.
66 см

502.364.87 4лв.

ALGOT итегляща се релса за кошници. Бяло.
к-кт 2 бр.

88 см

302.185.40 6лв.

40 см

190 см

202.364.84 10лв.

ALGOT мрежеста кошница. Бяло.

ALGOT стенна шина. Бяло.
56 см, бяло

102.301.85 4лв.

84 см, бяло

102.185.36 6лв.

84 см, черно

504.341.85 6лв.

196 см, бяло

302.185.35 10лв.

404.018.59 4лв.

38×60×14 см. Макс. тегло 6 кг

102.185.17 10лв.

38×60×29 см. Макс. тегло 13 кг 502.185.20 15лв.

ALGOT сушилник. Бяло.
60×38 см

902.185.61

ALGOT конзола. Бяло.
18 см

002.185.46 4лв.

ALGOT органайзер за обувки. Бяло.

38 см

202.185.45 5лв.

60 см

38 см

104.341.87 5лв.

58 см

102.185.41 6лв.

002.185.65 8лв.

Лост за конзоли. Бяло.

Рафтове и аксесоари за употреба с 2 стенни шини
и конзоли.
ALGOT рафт. Бяло.
40×18 см. Макс. тегло 7 кг

502.185.58 5лв.

40×38 см. Макс. тегло 15 кг

402.185.54 8лв.

40×58 см. Макс. тегло 23 кг

102.238.30 15лв.

60×18 см. Макс. тегло 10 кг

002.185.51 7лв.

60×38 см. Макс. тегло 22 кг

802.185.47 10лв.

60×58 см. Макс. тегло 34 кг

702.232.43 20лв.

80×18 см. Макс. тегло 14 кг

202.185.50 10лв.

80×38 см. Макс. тегло 30 кг

102.185.55 15лв.

80×58 см. Макс. тегло 46 кг

402.185.30 25лв.

ALGOT рафт. метал бяло.
40×38 см. Макс. тегло 20 кг

202.185.93 10лв.

40×58 см. Макс. тегло 30 кг

002.283.38 19лв.

60x38 см. Макс. тегло 30 кг

304.341.86 15лв.

60×38 см. Макс. тегло 30 кг

302.185.97 15лв.

60×58 см. Макс. тегло 45 кг

102.241.13 25лв.

80×38 см. Макс. тегло 40 кг

302.185.83 20лв.

80×58 см. Макс. тегло 60 кг

902.185.99 30лв.
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40 см

703.258.64 4лв.

60 см

502.185.63 5лв.

80 см

003.258.67 6лв.

АКСЕСОАРИ
ТАБЛО
BUMERANG приставка за закачалка, 30×25 см.

SKÅDIS табло 56×56 см, бяло.

Бяло

003.208.03 29,90лв.

702.932.74 0,99лв.

BUMERANG закачалка за поли/панталони,
Хромирано

SKÅDIS свързващ елемент за ALGOT. Бяло. к-кт 4
бр.

602.404.03 1,59лв.

ВСЕКИДНЕВНА

003.358.85 5,00лв.

KUGGIS кутия с капак, 37×54×21 см.

SKÅDIS държач, бяло.

Бяло

403.208.15 2,99лв.

102.802.03 29,90лв.

KUGGIS кутия с капак, 18×26×8 см.
Бяло
SKÅDIS контейнер с капак, бяло, к-кт 3 бр.

202.802.07 5,99лв.

KUGGIS кутия с капак, 26×35×8 см.

803.359.09 19,99лв.

Бяло

502.823.04 12.99лв.

KUGGIS кутия с капак, 26×35×15 см.
Бяло

SKÅDIS щипка, бяло, к-кт 2 бр.
003.216.14 2,99лв.

KUGGIS приставка с 8 отделения.
Бяло

СПАЛНЯ И КОРИДОР
BUMERANG закачалка к-кт 8 бр, Ш43 см.
Черно

202.385.34 9,99лв.

Натурален цвят

302.385.43 8,99лв.

Бяло

702.385.41 9,99лв.

602.802.05 15,99лв.
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002.802.08 15,99лв.

АКСЕСОАРИ
ДОМАШЕН ОФИС

SOCKERBIT кутия с капак, бяло.

TJENA кутия за съхранение с капак 18×25×15 см.
Бяло

103.954.21 3,99лв.

Черно

603.954.85 3,99лв.

19×26×15 см

603.160.68 4,99лв.

38×25×15 см

403.160.69 7,99лв.

38×51×30 см

803.160.67 19,99лв.

TJENA кутия за съхранение с капак 25×35×10 см.
Бяло

903.954.22 5,99лв.

Черно

403.954.86 5,99лв.

TJENA кутия за съхранение с капак 25×35×20 см.
Бяло

60395428

6,99лв.

Черно

30395477

6,99лв.

SAMLA кутия, прозрачна.

TJENA класьор за списания, к-кт 2 бр.
Бяло

103.954.16 5,99лв.

Черно

003.954.74 5,99лв.

28×19×14 см/5 литра

701.029.72 1,99лв.

39×28×14 см/11 литра

401.029.78 3,99лв.

39×28×28 см/22 литра

801.029.76 4,99лв.

56×39×28 см/45 литра

301.029.74 11,99лв.

56×39×42 см/65 литра

001.029.75 12,99лв.

КУХНЯ И КИЛЕР
KNAGGLIG кутия, бор.
23×31×15 см

102.923.57 11,99лв.

46×31×25 см

702.923.59 19,99лв.
SAMLA приставка. За 11 и 22 l кутия 37×25×12 см.
Прозрачен

SORTERA кош за сортиране с капак, бяло.
39×55×28 см/37 литра

102.558.97 15,99лв.

39×55×45 см/60 литра

702.558.99 19,99лв.

501.029.73 6лв.

SAMLA капак, прозрачен.
За 5 литра кутия

101.103.00 1,20лв.

За 11 и 22 литра кутия

501.102.99 2лв.

За 45/65 литра кутия

701.103.02 5лв.

SAMLA клипс за кутия, к-кт 4 бр.

ГАРАЖ, МАЗЕ И ТАВАН

202.934.55 0,80лв.

45/65 литра

801.208.43 1лв.

KLÄMTARE кутия с капак, тъмносиво.

SOCKERBIT кутия, бяло.
19×26×15 см

5/11/22 литра

503.161.82 3,99лв.

27×45×15 см

102.923.62 9,99лв.

58×45×30 см

702.923.64 19,99лв.

ОСВЕТЛЕНИЕ
STÖTTA LED лампа за таван/стена. Необходими са
4 бр AA батерии.
602.771.37 19,99лв.
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СЪБИРАНЕ НА СТОКИ И ДОСТАВКА
Запишете желаните артикули в списъка си с покупки и
оставете търсенето и транспорта на нас – ще ги вземем от
Залата за самообслужване и наш партньор ще достави всичко
директно до дома или офиса ви.

ДОСТАВКА ДО ДОМА
Повечето от продуктите ни са с дизайн и опаковка, които
ви позволяват да ги отнесете лесно вкъщи сами. Но ако
предпочитате, можем да препоръчаме наш партньор, който да
достави покупките ви директно до дома или офиса.

МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ
Стоките на ИКЕА са предназначени за самостоятелен монтаж
– по този начин спестявате най-много. Но можем и да
препоръчаме наш партньор, който да сглоби покупките за
дома или офиса ви.

ФИНАНСОВА УСЛУГА
В магазин ИКЕА може да закупите желаните от вас продукти на
изплащане на равни месечни вноски при изгодни условия.
Започнете да обзавеждате своя дом-мечта още от днес.
Повече информация можете да получите в зона Финансова
услуга.

ИКЕА България не носи отговорност за допуснати печатни грешки.
© Inter IKEA Systems B.V. 2019/2020

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

© Inter IKEA Systems B.V. 2019/2020

Има моменти, когато просто нямаме време или енергия. Когато ни е нужна
малко помощ. Затова предлагаме допълнителни услуги, като събиране на
стоки, доставка и монтаж. Вижте повече на последната страница на това
ръководство или на www.IKEA.bg.

ИКЕА България не носи отговорност за допуснати печатни грешки.

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

Можете и сами.
Но можем и ние!

