РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

Легла

Хубавият ден винаги започва с хубави сънища
С подходящото легло за вас, ще се събуждате винаги във форма. В това
ръководство можете да разгледате всичките ни легла, включително легла с място
за съхранение, кушетки, походни легла, двуетажни легла, легла-надстройки,
френски легла. Освен това, можете да разгледате нашите допълващи продукти
като горни табли и кутии за съхранение.
Разбира се, към леглото ще са ви необходими матрак и спално бельо. В отдел
„Матраци“ ще откриете най-подходящия матрак за вас, а в отдел „Текстил“ ви
очаква голямо разнообразие от завивки, възглавници и спално бельо.

Не всички артикули (показани тук) могат да бъдат 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
трябва да бъдат сглобени.

КАК ДА СИ ЗАКУПИТЕ
ЗАВЪРШЕН КОМПЛЕКТ ЛЕГЛО
1. Изберете легло с подходящ размер.
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2. За повечето от двойните ни легла е необходима
междинна греда SKORVA, която винаги е включена в
цената на леглото, но се взима отделно от Залата за
самообслужване.
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3. В повечето случаи, леглото трябва да се допълни с
подматрачна рамка по ваш избор.
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4. Разбира се, към леглото ще ви е необходим матрак.
Ще откриете най-подходящия матрак за вас в отдел
„Матраци”.
5. Изберете топ матрак по ваш избор за максимален
комфорт.
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Цялостното френско легло се състои от следните
части:
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1. Калъф по ваше предпочитание и размер
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2. Крака, с височина 10 или 20 см.
3. Основа за матрак с опция за пружинно ядро.
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4. Изберете си матрак или използвайте този, който
имате вкъщи. Може да намерите най-добрия за вас в
зоната за матраци.
5. Добавате топ матрак по ваш избор за по-голямо
удобство.
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ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
ASKVOLL легло, бяло

MALM легло.

140×200 см

390.197.01

179лв.

Бяло

160×200 см

490.197.05

199лв.

90×200 см

002.494.87 199лв.

120×200 см

402.494.85 229лв.

140×200 см

299.315.96 259лв.

160×200 см

099.293.73 279лв.

180×200 см

299.316.00 329лв.

SONGESAND легло.
Кафяво
90х200 см

403.725.50 169лв.

140×200 см

092.410.43 219лв.

160×200 см

392.410.46 239лв.

Черно-кафяв фурнир

Бяло
140х200 см

392.412.25 219лв.

160х200 см

592.412.29 239лв.

403.952.45 69,90лв.

140×200 см

703.952.39 89,90лв.

802.494.93 199лв.

120×200 см

202.494.91 229лв.

140×200 см

499.292.29 259лв.

160×200 см

299.292.30 279лв.

180×200 см

099.292.31 329лв.

Избелен дъб

NEIDEN легло, иглолистна дървесина. SKORVA
междинна греда за двойно легло не е необходима за
това легло.
90×200 см

90×200 см

90×200 см

203.251.64 199лв.

140×200 см

590.225.47 259лв.

160×200 см

190.225.49 279лв.

180×200 см

990.225.50 329лв.

NESTTUN легло, бяло, метал.

GJÖRA легло, бреза.
140×200 см

191.563.03 379лв.

160×200 см

691.563.05 399лв.

Бяло
302.495.46 279лв.

140×200 см

899.315.60 359лв.

160×200 см

799.293.41 399лв.

991.579.83 199лв.

160×200 см

491.579.85 229лв.

TARVA легло, иглолистна дървесина.

HEMNES легло, иглолистна дървесина, байц
90×200 см

140×200 см

90×200 см

302.612.70 99.90лв.

120×200 см

102.612.71

140×200 см

899.292.32 159лв.

160×200 см

699.292.33 179лв.

119.00лв.

Черно-кафяво
90×200 см

702.495.49 279лв.

140×200 см

499.315.62 359лв

TRYSIL легло.

160×200 см

599.293.37 399лв

Черно-кафяво/черно

LEIRVIK легло, бяло, метал.
140×200 см

192.772.63 189лв.

160×200 см

292.772.67 209лв.

180×200 см

892.772.69 239лв.

140×200 см

999.311.35 169лв.

160×200 см

899.127.69

189лв.

Бяло/светло сиво
140×200 см

799.311.36 169лв.

160×200 см

699.127.70

189лв.

TYSSEDAL легло, бяло.

BJÖRKSNÄS легло, бреза.
140×200 см

604.015.42 589лв.

140×200 см

690.575.22 519лв.

160×200 см

804.015.41 679лв.

160×200 см

590.577.30 559лв.

SAGSTUA bed frame, metal.
DELAKTIG bed frame.
Slatted bed base is included.

White
90×200 cm

692.791.94

189лв.

140×200 cm

192.542.09

239лв.

160×200 cm

392.542.08

269лв.

140×200 cm

892.688.92

239лв.

160×200 cm

692.688.93

269лв.

160×200 cm

Black

DELAKTIG bed frame with headboard.
Slatted bed base is included.
With rattan headboard
160×200 cm

SLATTUM bed frame, upholstered.
Slatted bed base and midbeam are included.

992.875.50 977,90лв.

With black headboard
160×200 cm

KNISA grey, fabric
140×200 cm

304.463.73

219лв.

160×200 cm

604.463.76

259лв.

SKORVA междинна греда е необходима за
повечето двойни легла. Винаги е включена в цената
на леглото, но се взима отделно.
Галванизирана

192.875.30 619лв.

692.875.37 917,90лв

Посетете отдела за матраци, за да намерите
подходящия матрак и топ матрак за вас.

901.245.34 20лв.
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ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

ЛЕГЛА С МЯСТО ЗА ВЕЩИ

MALM легло с кутии за съхранение.

BRIMNES легло с място за вещи, 4 чекмеджета.

Бяло
С 2 кутии за съхранение

Бяло
140×200 см

799.029.35 299лв.

90×200 см

790.129.91 299лв.

160×200 см

399.029.37 329лв.

120×200 см

690.682.24 329лв.

180×200 см

999.029.39 369лв.

С 4 кутии за съхранение

BRIMNES легло с място за вещи и горна табла, 4
чекмеджета.
Бяло
140×200 см

590.991.36 409лв.

160×200 см

590.991.55 449лв.

180×200 см

190.991.57 499лв.

140×200 см

399.316.09 459лв.

160×200 см

999.316.11 479лв.

180×200 см

599.316.13 529лв.

Черно-кафяво, фурнир
С 2 кутии за съхранение
90×200 см

190.129.89 299лв.

120×200 см

090.682.22 329лв.

SONGESAND легло с кутии за съхранение.

С 4 кутии за съхранение

Кафяво
С 2 кутии за съхранение

140×200 см

999.316.25 459лв.

160×200 см

599.316.27 479лв.

180×200 см

199.316.29 529лв.

90х200

092.409.82 269лв.

Избелен дъб, фурнир
С 2 кутии за съхранение

С 4 кутии за съхранение
140×200 см

992.411.52 419лв.

160×200 см

992.411.66 439лв.

90×200 см

Бяло
с 4 кутии за съхранение
140х200 см

292.413.20 419лв.

160х200 см

492.413.24 439лв.

403.498.47 599лв.

160×202 см

003.498.49 699лв.

140×200 см

990.226.68 459лв.

160×200 см

990.226.73 479лв.

180×200 см

890.226.78 529лв.

MALM легло с повдигащ механизъм. Включена
е подматрачна рамка, междинна греда SKORVA не е
необходима за това легло.

NORDLI легло с място за вещи. Включена е
подматрачна рамка, междинна греда SKORVA не е
необходима за това легло.
Бяло
140×202 см

191.398.27 299лв.

С 4 кутии за съхранение

Използвайте един от следните матраци, за безопасна
употреба: HÖVÅG, HAMARVIK и HYLLESTAD - пружинни
матраци, MORGEDAL средно твърд, MATRAND средно
твърд - матраци с пяна/латексови матраци.
Бяло

MANDAL легло с място за вещи, бреза/бяло.
Включена е подматрачна рамка, междинна греда
SKORVA не е необходима за това легло.

140x200 см

904.047.99 659лв.

160×200 см

204.048.06 759лв.

180×200 см

004.048.12 899лв.

90×200 см

602.446.08 329лв.

Черно-кафяво

140×202 см

302.804.81 579лв.

140x200 см

304.047.97

160×202 см

902.804.83 629лв.

160×200 см

704.048.04 759лв.

180×200 см

804.048.08 899лв.

PLATSA bed frame.
140x200 cm

104.530.86

659лв.

Избелен дъб

499л.в

You can add PLATSA frames to the bed frame to solve your
storage needs. Here are 2 of our favourite combinations.
Find more in PLATSA buying guide.
Slatted bed base, legs and SPILDRA top are included.
SKORVA midbeam is not needed for this bed. Complete
with 120×200 cm or 140×200 cm mattresses.

140x200 см

004.126.85 659лв.

160×200 см

504.126.83 759лв.

180×200 см

704.126.82 899лв.

PLATSA bed frame with 10 drawers.
893.029.14

1114лв..

PLATSA bed frame with 2 door+3 drawers.
993.029.75

967лв.

SKORVA междинна греда е необходима за
повечето двойни легла. Винаги е включена в цената
на леглото, но се взима отделно.
Галванизирана

Посетете отдела за матраци, за да намерите
подходящия матрак и топ матрак за вас.

901.245.34 20лв.
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ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
КУШЕТКИ

ДВОЙНИ ЛЕГЛА

Кушетките са с функция за двойно легло с широчина 160 см. Допълнете
кушетката с 2 матрака с пяна MOSHULT или MALFORS, 80×200 см.

Допълнете двуетажното легло с 2 матрака, 90×200 см. От съображения за
безопасност, всеки модел има допустима максимална дебелина на матрака*
(вижте по-долу).
MYDAL двойно легло, иглолистна дървесина.
Стълбата може да се окачи отдясно или отляво на
леглото.
*Обща дебелина на матрака: 19 см.

BRIMNES кушетка.
Бяло
80/160×200 см

002.287.05 429лв.

90×200 см

FYRESDAL кушетка, черно.
80/160×200 см

TUFFING двойно легло, сиво.
Стълбата може да се окачи отдясно или отляво на
леглото.
*Обща дебелина на матрака: 12 см.

204.243.62 299лв.

HEMNES кушетка, бяло.
80/160×200 см

001.024.52 299лв.

90×200 см

002.392.33 229лв.

903.493.26 649лв.
UTÅKER стифиращо легло, комплект от 2 броя, бор.

HEMNES кушетка, светло-кафяво.
80/160×200 см

80×200 см

103.326.74 649лв.

FLEKKE кушетка, 80х200 см
(разпъва се до 160х200 см)
Бяло

003.201.34 499лв.

ЛЕГЛА-НАДСТРОЙКИ
Допълнете леглото-надстройка с матрак в подходящ размер. Всеки модел има
допустима максимална дебелина на матрака (от съображения за безопасност)и
изискване за минимална височина на тавана* (вижте по-долу).
STORÅ легло с надстройка, бял байц, иглолистна
дървесина
Стълбата може да се окачи отдясно или отляво на
леглото.
*Обща дебелина на матрака: 22 см. Минимална
височина на тавана: 270 см.
90x200 см

702.420.86 529лв.

SVÄRTA легло с надстройка, сребристо
Стълбата може да се окачи отдясно или отляво на
леглото.
*Обща дебелина на матрака: 22 см. Минимална
височина на тавана: 240 см.
90×200 см

202.479.82 299лв.

STUVA легло-надстройка с бюро и място за
вещи, бяло
*Обща дебелина на матрака: 20 см. Минимална
височина на тавана: 240 см
90×200 см

903.449.13 539лв.

SVÄRTA двойно легло, сребристо.
Стълбата може да се окачи отдясно или отляво на
леглото.
*Обща дебелина на матрака: 22 см.
90×200 см

102.479.73

329лв.
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003.604.84 259лв.

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
ALL PARTS AND PRICES
КОНТЕЙНЕРИ ЗА ЛЕГЛО

ГОРНИ ТАБЛИ
HEADBOARDS
BRIMNES горна табла, бяло.

BED STORAGE
BOXES
SONGESAND
контейнер за легло, к-т 2 бр.

Бяло
BRIMNES headboard, white.
140 см
202.287.09 110лв.
White
160 см
802.287.11 120лв.
140 cm
202.287.09 €000
180 см
602.287.12 130лв.
160 cm
802.287.11 €000

Кафяво
803.725.34 100лв.
BRUSALI bed storage box, set of 2.
Бяло
303.725.36 100лв.
White
502.527.31 €000

602.287.12 €000

Бяло
402.495.41 100лв.
MALM bed storage box, 2 pack.
Черно-кафяво
802.495.39 100лв.
White дъб
402.495.41 100лв.
€000
Избелен
902.646.90
Black brown
802.495.39 €000

180 cm
MALM табла за легло, бяло.
Black
160cm
140 cm
160 cm

Brown

902.527.29 €000

MALM контейнер за легло, 2 бр. в к-т

702.899.41 139лв.
102.691.73 €000
902.691.74 €000

Oak veneer
102.646.89 €000
VARDÖ контейнер за легло. 65×70 см.
White stained oak veneer
902.646.90 €000
Бяло
002.226.71
Brown stained ash veneer
903.175.42 49.90лв.
€000

180 cm
503.092.52 €000
MANDAL табла за легло, бяло/бреза.
MANDAL headboard, white/birch.
240 см
701.763.12 260лв.
240 cm
701.763.12 €000

Черно

202.382.23 49.90лв.

HURDAL bed storage box, 2 pack.
GIMSE контейнер за легло, 65×70 см.
Light brown stained pine
202.694.79 €000
Бяло
202.226.65 25лв.

MALM headboard.
White
90 cm

502.899.42 €000

140 cm

902.899.40 €000

160 cm

702.899.41 €000

RÖMSKOG
за box,
легло,
65×70
см.
RÖMSKOGконтейнер
bed storage
65×70
cm.
Ратан
403.298.92
Rattan
403.298.92 69,90лв.
€000

VARDÖ bed storage box. 65×70 cm.
SKOGN cushion, 65×40 cm.
Grey

202.642.74 €000

White

102.704.16 €000

White

002.226.71 €000

Black

202.382.23 €000

GIMSE bed storage box, 65×70 cm.
White

LIGHTING
VARV clamp spotlight. Fits MALM bed frame
headboard.
White

503.420.39 €000

Brass colour

303.420.21 €000

Silver colour

703.420.43 €000

UNDERBEDS
FLAXA underbed, white.
This underbed creates an extra sleeping-place under
FLAXA bed frame with headboard.
90×200 cm

102.479.68 €000

SVÄRTA underbed, silver colour.
This underbed creates an extra sleeping-place under
SVÄRTA bunkbed.
90×200 cm

902.479.88 €000
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202.226.65 €000

ФРЕНСКИ ЛЕГЛА И ЦЕНИ
Френското легло е в напълно завършен вид с всичко
необходимо за вашия добър сън. С него ще спите
нависоко върху матрак с оптимална опора и топматрак
с мека повърхност за сън. Основата на матрака ви
позволява без затруднение да си лягате и да ставате,
а меката горна табла е много удобна за облягане, ако

обичате да четете или да гледате телевизия в леглото.
Можете да намерете най-подходящия за вас матрак в
отдела за матраци. Френското легло включва пружинен
матрак, горна табла, основа за матрака и крака – изцяло
тапицирано решение и със стилна калъфка.

SÄBÖVIK френско легло.
140×200 cm

292.394.59

798лв.

160×200 cm

892.394.56

958лв.

SÄBÖVIK френско легло. В това цялостно легло,
пружинният матрак тип bonnell осигурява цялостна опора
на тялото и приятни условия за сън през цялата нощ.

Тъмно бежово с HAMARVIK пружинен матрак и TALJGE топ матрак.
Горният слой от меки пълнежи заедно с пружините bonnell в ядрото на
матрака, предлагат цялостна опора и осигуряват приятни условия за сън.
BURFJORD краката са включени в цената на комбинацията.
Твърд

140×200 cm

392.507.43

1246лв.

Средно твърд

140×200 cm

192.507.39

1246лв.

Твърд

160×200 cm

792.507.55

1446лв.

Средно твърд

160×200 cm

692.507.51

1446лв.

Бежово с HAFSLO пружинен матрак и TALJGE топ матрак.
Пружините bonell осигуряват добра опора на цялото тяло и приятни
условия за сън. BURFJORD краката са включени в цената на
комбинацията.

LAUVIK френско легло. Класичеко френско легло
с мека табла, изцяло тапицирано - подходящо
за поставяне в средата на стаята. В случай на
замърсяване, калъфът се сваля и е подходящ за
машинно пране.
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Твърд

140×200 cm

792.507.36

1166лв.

Средно твърд

140×200 cm

592.507.37

1166лв.

Твърд

160×200 cm

292.507.48

1356лв.

Средно твърд

160×200 cm

092.507.49

1356лв.

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.
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