РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

EKET

Система за съхранение

ПОДДРЪЖКА

За да почистите, забършете
с кърпа, напоена с мек
почистващ препарат. За да
подсушите, забършете с чиста
кърпа.

БЕЗОПАСНОСТ

За да избегнете прекатурване
на мебелите, закрепете ги
към стената с монтажните
елементи, включени в
опаковката. Ако продуктът
трябва да се окачи на стената,
използвайте предназначената
за това релса за окачване
(продава се отделно в ИКЕА).
Огледайте добре стената, за
да се уверите, че ще издържи
на тежестта. Ако се нуждаете
от съвет относно подходящи
винтове за прикрепяне към
стената, свържете се с местен
специализиран доставчик.
Окачването/Монтирането на
стената трябва да се извърши
от специалист, тъй като
грешното монтиране може
да причини нараняване или
повреда.

Система за съхранение по ваш вкус
Малка или голяма. С открити или скрити пространства. В ярки
или неутрални цветове. Можете да комбинирате шкафове EKET
според вашите предпочитания и потребности. Независимо какво
съхранявате или колко свободно пространство имате вкъщи,
винаги можете да намерите подходящо решение. Ако нуждите ви
или вкусът ви се променят, без проблем можете да промените и
EKET.

Не всички продукти (показани тук) 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 трябва да бъдат сглобени.

КОМБИНАЦИИ

EKET комбинация шкаф с крака.
Общи размери: Ш70×Д25×В72 см.
Тази комбинация 135 лв.

EKET комбинация шкаф с крака.
Общи размери: Ш35×Д35×В80 см.
Тази комбинация 107,50 лв.
Шкаф с врата 35×35×35 см

1 бр

Артикули, включени в тази
комбинация:

Шкаф 35×35×35 см

1 бр

Шкаф с чекмеджета и 2 рафта, 35×25×70 см

1 бр

Основа 35×35×10 см

1 бр

Шкаф, 35×25×35 см

2 бр

Фитинги, 12 бр/к-кт

1 бр

Регулируем крак, метал, 4 бр/к-кт

2 бр

Фитинги, 12 бр/к-кт

1 бр

Артикули, включени в тази комбинация:

Възможни цветове за тази комбинация:
Бяло

591.891.89

107,50лв.

Бяло/светлосиво

091.907.17

107,50лв.

Бяло/светлооранжево

491.907.20

107,50лв.

Бяло/тъмносиво

591.907.29

107,50лв.

Възможни цветове за тази комбинация:
Бяло

091.891.96

135 лв.

Бяло/светлосиво

291.907.35

135 лв.

EKET комбинация шкаф с крака.
Общи размери: Ш105×Д35×В107 см.
Тази комбинация 175 лв.

EKET комбинация шкаф с крака.
Общи размери: Ш210×Д35×В142 см.
Тази комбинация 434 лв.

Артикули, включени в тази
комбинация:

Артикули, включени в тази
комбинация

Шкаф 35×35×35 см

2 бр

Шкаф с 2 чекмеджета и 1 рафт, 70×35×70 см

1 бр

Шкаф с 4 отделения, 70×35×70 см

1 бр

Шкаф с 4 отделения, 70×35×70 см

3 бр

Регулируем крак, метал, 4 бр/к-кт

2 бр

Регулируем крак, метал, 4 бр/к-кт

3 бр

Фитинги, 12 бр/к-кт

1 бр

Фитинги, 12 бр/к-кт

1 бр

Възможни цветове за тази комбинация:

Възможни цветове за тази комбинация:

Бяло

091.892.00

175 лв.

Бяло

591.894.72

434 лв.

Светлосиво/тъмносиво/бяло

991.908.50

175 лв.

Бяло/светлосиво

591.909.32

434 лв.

Бяло/светлосиво

691.908.56

175 лв.
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КОМБИНАЦИИ

EKET комбинация шкаф с крака.
Общи размери: Ш210×Д35×В180 см.
Тази комбинация 885,50 лв.

EKET комбинация шкаф за стенен монтаж
Общи размери: Ш105×Д25×В120 см.
Тази комбинация 190 лв.

Артикули, включени в тази
комбинация:

Артикули, включени в тази комбинация:
Шкаф 35×25×35 см

4 бр

EKET шкаф с 2 врати + 1 рафт, 70×35×70 см

2 бр

Шкаф с врата 35×35×35 см

1 бр

EKET шкаф с 3 чекмеджета, 70×35×70 см

1 бр

Релса за окачване, 35 см

5 бр

EKET шкаф, 35×35×35 см

3 бр

EKET шкаф с врата, 35×35×35 см

2 бр

Възможни цветове за тази комбинация:

EKET основа, 70×35×10 см

3 бр

Бяло

091.888.42

190 лв.

EKET шкаф с 2 отделения, 35×35×70 см

1 бр

Тъмносиво/светлосиво/бяло

291.891.19

190 лв.

EKET релса за окачване, 35 см

6 бр

Възможни цветове за тази комбинация:
Бяло

691.894.81 885,50лв.

Бяло/светлосиво

091.910.38 885,50лв.

EKET комбинация шкаф с цокъл.
Общи размери: Ш70×Д35×В213 см.
Тази комбинация 329 лв.

EKET комбинация шкаф за стенен монтаж.
Общи размери: Ш175×Д35×В210 см.
Тази комбинация 432 лв.

Артикули, включени в тази
комбинация:

Артикули, включени в тази комбинация:
Шкаф, 35×25×35 см

6 бр

Шкаф, 35×35×35 см

6 бр

Релса за окачване, 35 см

12 бр

Възможни цветове за тази комбинация:
Бяло

591.890.33

432 лв.

Бяло/светлосиво/тъмносиво

191.891.53

432 лв.

Шкаф с 4 отделения, 70×25×70 см

2 бр

Шкаф с 2 чекмеджета и 1 рафт, 70×35×70 см

1 бр

Фитинги, 12 бр/к-кт

1 бр

Цокъл, 70×35×3 см

1 бр

Възможни цветове за тази комбинация:
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Бяло

391.903.15

329 лв.

Бяло/светлосиво/тъмносиво

191.911.89

329 лв.

КОМБИНАЦИИ

EKET комбинация шкаф с крака.
Общи размери: 105×35×72 см.
Тази комбинация 184 лв.

EKET комбинация шкаф за стенен монтаж.
Общи размери: 80×35×210 см.
Тази комбинация 289,50 лв.

Артикули, включени в тази комбинация:

Артикули, включени в тази комбинация:

Шкаф с врата и 1 рафт, 35×35×70 см

1 бр

Шкаф, 35×25×35 см

3 бр

Шкаф с 4 отделения, 70×35×70 см

1 бр

Шкаф с врата, 35×35×35 см

2 бр

Регулируем крак, метал, 4 бр/к-кт

2 бр

Шкаф, 35×35×35 см

2 бр

Релса за окачване, 35 см

7 бр

Възможни цветове за тази комбинация:
Бяло

491.892.03

184 лв.

Възможни цветове за тази комбинация:

Бяло/тъмносиво

791.908.70

184 лв.

Бяло

191.890.30 289,50 лв.

Бяло/светлосиво

891.908.79

184 лв.

Бяло/светлосиво/тъмносиво

591.891.32 289,50 лв.

EKET комбинация шкаф за стенен монтаж.
Общи размери: 105×35×70 см.
Тази комбинация 455 лв.

EKET комбинация шкаф за стенен монтаж.
Общи размери: 105×25×70 см.
Тази комбинация 142 лв.

Артикули, включени в тази комбинация:

Артикули, включени в тази комбинация:

Шкаф, 35×35×35 см

2 бр

Шкаф с 1 врата и 2 рафта, 35×25×70 см

1 бр

Шкаф с 2 чекмеджета, 70×35×25 см

2 бр

Шкаф, 35×25×35 см

2 бр

Релса за оказчване, 70 см

2 бр

Релса за окачване, 35 см

3 бр

Релса за окачване, 35 см

2 бр

Възможни цветове за тази комбинация:

Възможни цветове за тази комбинация:

Бяло

291.888.17

142 лв.

Бяло

091.894.84

455 лв.

Бяло/тъмносиво/светлосиво

891.890.84

142 лв.

Бяло/светлосиньо/тъмносиньо

791.910.54

454 лв.
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КОМБИНАЦИИ

EKET комбинация шкаф с крака.
Общи размери: 140×35×80 см.
Тази комбинация 404 лв.

EKET комбинация шкаф с цокъл.
Общи размери: 140×35×182 см.
Тази комбинация 369 лв.

Артикули, включени в тази комбинация:

Артикули, включени в тази комбинация:

Шкаф с 3 чекмеджета, 70×35×70 см

1 бр

404 лв.

Шкаф с 4 отделения, 70×35×70 см

1 бр

Шкаф с 4 отделения, 70×35×70 см

1 бр

404 лв.

Шкаф с 4 отделения, 70×25×70 см

1 бр

Основа, бреза, 35×35×10 см

2 бр

404 лв.

Шкаф с 2 чекмеджета 1 рафт, 70×35×70 см

1 бр

404 лв.

Релса за окачване, 70 см

1 бр

Цокъл, бяло, 70×35×3 см

2 бр

Възможни цветове за тази комбинация:
Бяло

791.892.06

Бяло/светлосиво

291.908.82

Възможни цветове за тази комбинация:
191.892.09

369 лв.

Бяло/светлосиво/тъмносиво

991.908.93

369 лв.

EKET комбинация шкаф с крака.
Общи размери: 140×35×212 см.
Тази комбинация 644 лв.

EKET комбинация шкаф с крака.
Общи размери: 105×35×107 см.
Тази комбинация 328 лв.

Артикули, включени в тази комбинация:

Артикули, включени в тази комбинация:
Шкаф, 35×35×35 см

4 бр

Шкаф с врата и 2 рафта, 35×35×105 см

1 бр

Шкаф с врата и 1 рафт, 35×35×70 см

1 бр

Регулируем крак, метал, 4 бр/к-кт

3 бр

Фитинги, 12 бр/к-кт

1 бр

191.894.69

Шкаф с 3 чекмеджета 70x35x70 см

1 бр

Шкаф с 4 отделения 70x35x70 см

4 бр

EKET фитинги 12 бр/к-кт

1 бр

EKET регулируем крак, метал, 4 бр/к-кт

2 бр

Възможни цветове за тази комбинация:

Възможни цветове за тази комбинация:
Бяло

Бяло

328 лв.
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Бяло

891.903.27

644 лв.

Бяло/светлосиво

291.913.44

644 лв.

КОМБИНАЦИИ

EKET комбинация шкаф с крака.
Общи размери: Ш245×Д35×В185 см.
Тази комбинация 1326 лв.

EKET комбинация шкаф с крака.
Общи размери: 210×35×180 см.
Тази комбинация 699 лв.
Артикули, включени в тази комбинация:

Артикули, включени в тази комбинация:

Шкаф с 2 врати и 1 рафт, 70×35×70 см

1 бр

Шкаф с 4 отделения, 70×35×70 см

3 бр

Шкаф с 4 отделения, 70×35×70 см

1 бр

Шкаф с 2 чекмеджета, 70×35×35 см

1 бр

Шкаф с 3 чекмеджета, 70×35×70 см

1 бр

Шкаф с 3 чекмеджета, 70×35×70 см

1 бр

Шкаф, 35×25×35 см

4 бр

Шкаф с 2 врати и 1 рафт, 70×35×70 см

2 бр

Шкаф, 35×35×35 см

2 бр

Шкаф с 1 врата и 1 рафт, 35×35×70 см

1 бр

Регулируем крак, метал, 4бр/к-кт

3 бр

Шкаф, 35×35×35 см

2 бр

Релса за окачване, 35 см.

6 бр

Основа, 70×35×10 см

3 бр

Основа, 35×35×10 см

1 бр

Фитинги, 12 бр/к-кт

2 бр

Релса за окачване, 70 см

1 бр

Релса за окачване, 35 см

1 бр

Шкаф с 2 отделения, 35х35х70 см

1 бр

Възможни цветове за тази комбинация:
Бяло

291.894.78

699 лв.

Бяло/светлосиво/тъмносиво

191.910.28

699 лв.

Възможни цветове за тази комбинация:
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Бяло

491.903.29

1326 лв.

Бяло/светлосиво/тъмносиво

191.916.79

1326 лв.

Бяло/тъмносиво

591.916.82

1326 лв.

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
EKET шкаф, 35×25×35 см. Един шкаф е достатъчен
за съхранение, ако пространството ви е ограничено
или за основа на по-голямо решение за съхранение,
в зависимост от нуждите ви. Можете да поставите
шкафа на пода или да го монтирате на стената, за
да освободите място под него. Макс. товароносимост
15 кг на хоризонтална повърхност, ако е поставен на
пода.
Бяло

703.321.24 35 лв.

Златисто-кафяво

803.737.03

35 лв.

Червено

003.737.02

35 лв.

Избелен дъб

904.288.42 35 лв.

Светло сиво

103.321.22 27,50лв.

Тъмно сиво

403.345.58 27,50лв.

EKET шкаф с 4 отделения, 70×35×70 см. Един шкаф
е достатъчен за съхранение, ако пространството ви
е ограничено или за основа на по-голямо решение
за съхранение, в зависимост от нуждите ви. Макс.
товароносимост 15 кг на хоризонтална повърхност,
ако е поставен на пода.
Бяло

603.339.54 95 лв.

Златисто-кафяво

003.737.21

95 лв.

Червено

203.737.20

95 лв.

Избелен дъб

404.288.57 95 лв.

Светлосиво

103.339.56 95 лв.

Тъмносиво

003.345.36 95 лв.

EKET шкаф с 2 врати и 1 рафт, 70×35×70 см.
Един шкаф е достатъчен за съхранение, ако
пространството ви е ограничено или за основа на
по-голямо решение за съхранение, в зависимост
от нуждите ви. Макс. товароносимост 10 кг на
хоризонтална повърхност, ако е поставен на пода.

EKET шкаф с врата и 2 рафта, 35×25×70 см.
Вратата има вграден push-бутон, за да можете
да я отворите само с едно натискане. Макс.
товароносимост 15 кг на хоризонтална повърхност,
ако е поставен на пода.
Бяло

303.321.16 69 лв.

Бяло

203.339.51 129 лв.

Тъмно сиво

003.449.41 69 лв.

тъмно сиво

203.449.21 129 лв.

EKET шкаф с 2 чекмеджета, 70×35×35 см. Макс.
товароносимост 10 кг на хоризонтална повърхност,
ако е поставен на пода. Макс. товароносимост на
чекмедже 3 кг.

EKET шкаф с 2 врати/2 рафта, 70×25×70 см.
Можете да поставите шкафа на пода или да
го прикрепите към стената, за да освободите
пространство под него. Макс. товароносимост 10 кг на
хоризонтална повърхност, ако е поставен на пода.
Бяло

303.346.05 119 лв.

тъмно сиво

403.449.39 119 лв.

003.339.47 179 лв.

тъмно сиво

803.449.23 179 лв.

EKET шкаф с 3 чекмеджета, 70×35×70 см. Макс.
товароносимост 10 кг на хоризонтална повърхност,
ако е поставен на пода. Макс. товароносимост на
чекмедже 3 кг.

EKET шкаф с врата и 1 рафт, 35×35×70 см. Вратата
има вграден push-бутон, за да можете да я отворите
само с едно натискане. Макс. товароносимост 15 кг на
хоризонтална повърхност, ако е поставен на пода.
Бяло
903.339.38 79 лв.
тъмно сиво

Бяло

Бяло

403.339.69 259 лв.

тъмно сиво

703.449.33 259 лв.

503.449.29 79 лв.

EKET шкаф, 35×35×35 см. Един шкаф е достатъчен
за съхранение, ако пространството ви е ограничено
или за основа на по-голямо решение за съхранение, в
зависимост от нуждите ви.
Бяло

803.346.03 32,50 лв.

Светлосиво

203.345.97 32,50 лв.

Тъмносиво

503.345.91 32,50 лв.

Златисто-кафяво

503.737.09

32,50 лв.

Червено

703.737.08

32,50 лв.

Избелен дъб

804.288.52 32.50 лв.

EKET основа, бреза. Стабилна при неравни
повърхности благодарение на регулируемите крачета.
35×25×10 см

903.346.12 15 лв.

35×35×10 см

803.490.01 20 лв.

70×25×10 см

903.490.05 25 лв.

70×35×10 см

103.346.11 30 лв.

EKET регулируем крак, метал, 4 бр/к-кт.
Регулируеми крака; стабилни дори върху неравна
повърхност.
703.400.44 5 лв.

Златисто-кафяво

EKET релса за окачване. Релсата за окачване се
използва като прикрепящ елемент и прави по-лесно и
безопасно монтирането на EKET върху стената.

EKET шкаф с врата, 35×35×35 см. Един шкаф е
достатъчен за съхранение, ако пространството ви е
ограничено или за основа на по-голямо решение за
съхранение, в зависимост от нуждите ви.
Бяло

803.321.14 50 лв.

тъмно сиво

903.449.27

35 см

003.400.47 6 лв.

70 см

803.400.48 10 лв.

EKET фитинги, 12 бр/к-кт. Лесно можете да
създадете ваша комбинация от шкафове и да
промените формата, височината и широчината, когато
искате, с помощта на фитинги EKET.

50 лв.

803.346.17 5 лв.
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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.
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ИКЕА България си запазва правото да прави
промени в съдържанието и цените.
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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!

