
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.

ДИЗАЙН
Илен Йохансон

БЕЗОПАСНОСТ
Закрепете подпората за 
тавана. Страничният модул 
трябва да бъде закрепен за 
стената.

Различните материали за 
стена или таван изискват 
различни монтажни елементи. 
Използвайте монтажни 
елементи, подходящи за 
тавана или стените във вашия 
дом (продават се отделно).

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

ДОБРЕ Е ДА 
ЗНАЕТЕ 
Максимална товароносимост 
на рафтове ELVARLI
40 см широчина 
36 дълбочина – 12 кг
51 дълбочина – 18 кг
80 см широчина 
36 дълбочина – 25 кг
51 дълбочина – 36 кг

Максимална товароносимост 
на лостове за закачалки 
ELVARLI 
40 см – 15 кг
80 см – 30 кг

Максимална товароносимост 
на кукичка
4 кг
 

ELVARLI е функционална и елегантна система за съхранение на 
дрехи и обувки с открити пространства, с актуални изчистени 
линии и издържливи рафтове от бамбук. Независимо дали ще 
изберете наше готово предложение или ще създадете сами своята 
комбинация, ще се сдобиете с решение за съхранение, подходящо 
за вашата спалня, коридор, дневна или домашен офис. Елементите 
се закрепят лесно на място, така че ще можете с лекота да 
сглобявате, разглобявате и преустройвате вашата система за 
съхранение.

С ELVARLI, вие избирате опорните елементи: закрепена за тавана 
подпора или страничен модул, закрепен за стената. След това, 
можете да добавите останалите необходими елементи - лостове за 
закачалки, чекмеджета, рафтове, рафтове за обувки. Освен това, 
имате голям брой кукички!

ELVARLI ви дава право на избор. Благодарение на концепцията 
с  отворени рафтове, виждате всичко с един поглед. Можете да 
изберете и решение с открити и скрити пространства, с рафтове и 
безшумно затварящи се чекмеджета.
Разполагате с различни варианти за съхранение на вашите 
дрехи. Винаги можете да пригодите или разширите ELVARLI, ако 
промените вашето решение, потребности или адрес!

Ръководство за закупуване

Система за съхранение с открити пространства

ELVARLI
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All the products (shown here) may not be available at the store. Please contact the staff  
or look at www.IKEA.com for more information. For more detailed product information,  
see the pricetag and the Internet. All units require assembly.

BUYING GUIDE

SAFETY
This furniture must be fixed to 
the wall with the enclosed wall 
fastener. 
Different wall materials require 
different types of fixing devices. 
Use fixing devices suitable for 
the walls in your home (not 
included). 
Tempered glass should be 
handled with care! A damaged 
edge or a scratched surface 
can cause the glass to break 
suddenly. However, only into 
small pieces, never into sharp 
fragments. 

PRODUCT NAME
Bookcase system

РЪКОВОДСТВО ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ
В случай, че не виждате вашия материал или имате въпроси, посъветвайте се с местен железарски магазин.

Всички искаме домът ни да е безопасно място. Но 
децата са застрашени от инциденти и тук. Като 
работим заедно, можем да предовратим тези 
инциденти и да направим дома си по-безопасно 
място. 

• Прикрепете мебелите! Използвайте скобите, 
приложени към продукта и подходящите монтажни 
елементи за вашата стена. Повече информация ще 
намерите в ръководството по-долу.

• Никога не слагайте телевизор или други тежки 
предмети върху скрин или върху други мебели, които 
не са предназначени за телевизор.

• Слагайте тежките предмети в най-долните 
чекмеджета.

• Не позволявайте на децата, да се катерят или да се 
провисват на чекмеджета, врати или рафтове.

Стенен материал: Сухо 
строителство или гипсокартон с 
дървена конструкция.
Монтажен елемент: Винтът се 
завинтва директно в гредата. 
Например, 5-милиметров винт 
за дървен материал от комплект 
крепежни елементи IKEA FIXA.

Стенен материал: Сухо 
строителство или гипсокартон без 
дървена конструкция.
Монтажен елемент: Дюбел с винт. 
Например 8-милиметров дюбел, 
който ще намерите в комплекта 
крепежни елементи IKEA FIXA.

Стенен материал: Зидани стени.

Монтажен елемент за масивна 
стена: Дюбел с винт. Например 
8-милиметров дюбел от комплект 
крепежни елементи IKEA FIXA.

Монтажен елемент за куха стена: 
Шарнирен дюбел.
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Искате готово решение?
Разгледайте готовите комбинации в това ръководство 
за закупуване и още решения на www.ikea.bg. 
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.

Искате да създадете своя индивидуална 
комбинация?
Използвайте допълнителната информация, достъпна 
в това ръководство за закупуване и следвайте тези 
прости стъпки:

Какво ще съхранявате?
Когато планирате решение за съхранение, преценете 
добре количеството дрехи, с което разполагате и какъв 
брой от тях ще съхранявате във всяка категория като 
обувки, рокли, блузи, маратонки и т.н.

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.

ПЛАНИРАНЕ

Изберете опорен елемент 
ELVARLI може да бъде сглобена чрез използване на 
конфигурация със страничен модул (1) или закрепена 
за тавана подпора (2) като опорен елемент. Височината 
на подпората е регулируема между 222 см и 350 см 
Страничният модул е с 2 височини, 126 см и 216 см. 
Запомнете! Всяка подпора трябва да има конзоли за 
всеки елемент, който добавяте. Всеки страничен модул 
трябва да има крепежен елемент за стелаж.

+ + + + + =

=+

+ + +

+ ++

Изберете интериорните елементи
Лостове за закачалки, рафтове, приставки, чекмеджета 
и рафтове за обувки са допълнителните елементи на 
ELVARLI. Изберете тази комбинация от елементи, която 
подхожда на вашите нужди за съхранение. Всички 
елементи са налични в два варианта за широчина 
(40 и 80 см) и два варианта за дълбочина (35 и 51 
см). Запомнете! Въпреки че, всяка приставка може 
да се използва самостоятелно като разделение за 
кутии и сгънати дрехи, всяко чекмедже трябва да има 
приставка.

Изчислете широчината на желаната конфигурация
Уверете се, че вашето решение за съхранение ще е 
подходящо за избраната от вас локация. Независимо 
дали използвате подпори за таван или странични 
модули, ще имате нужда от допълнителна широчина. 
Изчислете широчината на вашата система за съхранение 
чрез информацията, предоставена на страница 3.

1

2

СЪВЕТ! Организирай и увеличи максимално пространството
Завършете вашето ново решение за съхранение, като добавите кутии 
и приставки от асортимента за вътрешни аксесоари. С тях можете 
да организирате още повече своето пространство. Вижте нашите 
предложения на страница 10.
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КАК ДА СГЛОБИТЕ

Ако планирате да сглобите вашата 
система за съхранение ELVARLI с 
подпора, осигурете 5,8 сантиметра 
широчина за крайните подпори и 3,4 
сантиметра за междинните. 

Ако планирате да сглобите вашата 
система за съхранение ELVARLI със 
страничен модул, осигурете 2.2 
сантиметра широчина на външните 
странични модули и 0.4 см 
широчина на вътрешните модули.

Как да изчислите широчината на система за съхранение с открити 
пространства
Широчина на вътрешните елементи (лостове за 
закачалки, чекмеджета, приставки, рафтове, рафтове за 
обувки): 40 см и 80 см

5.8 см 3.4 см 3.4 см 5.8 см

40 см

40 см

80 см

ELVARLI конфигурация с подпора:

ELVARLI конфигурация със страничен 
модул:

40 см

40 см

80 см

2.2 см 2.2 см0.4 см0.4 см
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Готови комбинации със страничен модул.

КОМБИНАЦИИ 

Списък за пазаруване

Страничен модул 36×216 см, бяло 003.175.32 75лв./бр. 2 бр.
Рафт 80×36 см, бяло 203.132.84 25лв./бр. 5 бр.
Лост за закачалки 80 см, бяло 002.962.14 10лв./бр. 1 бр.
Крепежен елемент за стелаж 80 см, бяло 003.095.94 6лв./бр. 1 бр.

ELVARLI комбинация, бяло.   
Общи размери: 84×40×216 см
Тази комбинация 291 лв. (691.574.75)

Списък за пазаруване

Страничен модул 51×216 см 802.961.68 85лв./бр. 2 бр.
Приставка 80×51 см, бяло 202.961.85 40лв./бр. 1 бр.
Чекмедже 80×51 см, бяло 402.962.07 55лв./бр. 1 бр.
Рафт 80×51 см, бяло 102.961.76 30лв./бр. 3 бр.
Крепежен елемент за стелаж 80 см, бяло 003.095.94 6лв./бр. 1 бр.
Лост за закачалки 80 см, бяло 002.962.14 10лв./бр. 1 бр.

ELVARLI комбинация, бяло.   
Общи размери: 84×55×216 см
Тази комбинация 371 лв. (591.573.53)

Списък за пазаруване

Страничен модул 51×216 см 802.961.68 85лв./бр. 3 бр.
Рафт 80×51 см, бяло 102.961.76 30лв./бр. 3 бр.
Рафт 40×51 см, бяло 602.961.74 20лв./бр. 2 бр.
Лост за закачалки 40 см, бяло 402.962.12 8лв./бр. 1 бр.
Лост за закачалки 80 см, бяло 002.962.14 10лв./бр. 2 бр.
Крепежен елемент за стелаж 40 cм, бяло 603.095.72 4лв./бр. 1 бр.
крепежен елемент за стелаж 80 см, бяло 003.095.94 6лв./бр. 1 бр.

ELVARLI комбинация, бяло.   
Общи размери: 125×55×216 см 
Тази комбинация 423 лв. (791.581.44)
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Списък за пазаруване

Страничен модул 36×126 см 403.175.30 55лв./бр. 3 бр.
Рафт 40×36 см, бамбук 903.192.68 30лв./бр. 2 бр.
Рафт 80×36 см, бамбук 703.192.69 50лв./бр. 1 бр.
Рафт за обувки 80×36 см, бяло 503.172.90 30лв./бр. 3 бр.
Чекмедже 40×36 см, бяло 503.132.68 40лв./бр. 3 бр.
Приставка 40×36 см, бяло 803.132.76 20лв./бр. 3 бр.
Крепежен елемент за стелаж 40 см, бяло 603.095.72 4лв./бр. 1 бр.
Крепежен елемент за стелаж 80 см, бяло 003.095.94 6лв./бр. 1 бр.

ELVARLI комбинация, бяло.   
Общи размери: 125×40×126 см
Тази комбинация 555 лв. (591.576.35)

Готови комбинации със страничен модул.

КОМБИНАЦИИ

Списък за пазаруване

Страничен модул 36×126 см 403.175.30 55лв./бр. 3 бр.
Рафт 80×36 см, бяло 203.132.84 25лв./бр. 5 бр.
Приставка 80×36 см, бяло 403.132.78 35лв./бр. 2 бр.
Чекмедже 80×36 см, бяло 703.132.72 50лв./бр. 2 бр.
Рафт за обувки 80×36 см, бяло 503.172.90 30лв./бр. 4 бр.
Крепежен елемент за стелаж 80 см, бяло 003.095.94 6лв./бр. 2 бр.

ELVARLI комбинация, бяло.   
Общи размери: 165×40×126 см 
Тази комбинация 592 лв. (591.576.64)

Списък за пазаруване

Страничен модул 51×126 см 202.961.66 65лв./бр. 3 бр.
Рафт 80×51 см, бяло 102.961.76 30лв./бр. 6 бр.
Приставка 80×51 см, бяло 202.961.85 40лв./бр. 2 бр.
Чекмедже 80×51 см, бяло 402.962.07 55лв./бр. 2 бр.
Крепежен елемент за стелаж 80 см, бяло 003.095.94 6лв./бр. 2 бр.

ELVARLI комбинация, бяло.   
Общи размери: 165×55×126 см
Тази комбинация 577 лв. (891.575.25)
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Ready-made combinations with side unit.

COMBINATIONS 

Shopping list

Side unit 51×216 cm 802.961.68 €000/pc 2 pcs
Side unit 51×126 cm 202.961.66 €000/pc 1 pcs
Shelf 80×51 cm, bamboo 802.962.91 €000/pc 4 pcs
Drawer 80×51 cm, white 402.962.07 €000/pc 4 pcs
Insert 80×51 cm, white 202.961.85 €000/pc 4 pcs
Clothes rail 80 cm, white 002.962.14 €000/pc 1 pcs
Cross-brace 80 cm, white 003.095.94 €000/pc 2 pcs

ELVARLI combination, white.
Overall size: 165×55×216 cm.
This combination €000 (091.575.29)

Shopping list

Side unit 51×216 cm 802.961.68 €000/pc 4 pcs
Shelf 80×51 cm, white 102.961.76 €000/pc 2 pcs
Shelf 40×51 cm, white 602.961.74 €000/pc 8 pcs
Insert 80×51 cm, white 202.961.85 €000/pc 3 pcs
Drawer 80×51 cm, white 402.962.07 €000/pc 3 pcs
Drawer 40×51 cm, white 802.962.05 €000/pc 3 pcs
Insert 40×51 cm, white 702.961.83 €000/pc 3 pcs
Clothes rail 40 cm, white 402.962.12 €000/pc 2 pcs
Clothes rail 80 cm, white 002.962.14 €000/pc 1 pcs
Cross-brace 40 cm, white 603.095.94 €000/pc 2 pcs
Cross-brace 80 cm, white 003.095.94 €000/pc 1 pcs

ELVARLI combination, white.
Overall size: 165×55×216 cm.
This combination €000 (991.575.77)

Ready-made combinations with post.

COMBINATIONS 

Shopping list

Post 222-350 cm, white 402.961.70 €000/pc 2 pcs
Shelf 80×51 cm, white 102.961.76 €000/pc 4 pcs
Bracket for post 51 cm, white, 2-pack 002.961.72 €000/pc 4 pcs
Clothes rail 80 cm, white 002.962.14 €000/pc 1 pc

ELVARLI combination, white.
Overall size: 92×51×222-350 cm. 
This combination €000 (991.579.02)

Shopping list

Post 222-350 cm, white 402.961.70 €000/pc 2 pcs
Shelf 40×36 cm, white 603.132.82 €000/pc 1 pcs
Bracket for post 36 cm, white, 2-pack 003.175.27 €000/pc 1 pcs
Clothes rail 40 cm, white 402.962.12 €000/pc 1 pc
Shoe shelf 40×36 cm, white 103.172.92 €000/pc 2 pcs

ELVARLI combination, white.
Overall size: 52×36×222-350 cm.
This combination €000 (291.576.08)

Shopping list

Post 222-350 cm, white 402.961.70 €000/pc 3 pcs
Shelf 40×51 cm, white 602.961.74 €000/pc 5 pcs
Shelf 80×51 cm, white 102.961.76 €000/pc 2 pcs
Insert 80×51 cm, white 202.961.85 €000/pc 2 pcs
Drawer 80×51 cm, white 402.962.07 €000/pc 2 pcs
Clothes rail 80 cm, white 002.962.14 €000/pc 1 pc
Bracket for post 51 cm, white, 2-pack 002.961.72 €000/pc 9 pcs

ELVARLI combination, white.
Overall size: 135×51×222-350 cm.
This combination €000 (091.581.52)

Shopping list

Cross-brace 80 cm, white 003.095.94 €000/pc 2 pcs
Drawer 80×51 cm, white 402.962.07 €000/pc 2 pcs
Insert 80×51 cm, white 202.961.85 €000/pc 2 pcs
Shelf 80×51 cm, white 102.961.76 €000/pc 6 pcs
Side unit 51×126 cm, white 202.961.66 €000/pc 3 pcs

ELVARLI combination, white.
Overall size: 165×55×126 cm.
This combination €000 (891.575.25)
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Готови комбинации със страничен модул.

КОМБИНАЦИИ 

Списък за пазаруване

Страничен модул 51×216 см 802.961.68 85лв./бр. 2 бр.
Страничен модул 51×126 см 202.961.66 65лв./бр. 1 бр.
Рафт 80×51 см, бамбук 802.962.91 60лв./бр. 4 бр.
Чекмедже 80×51 см, бяло 402.962.07 55лв./бр. 4 бр.
Приставка 80×51 см, бяло 202.961.85 40лв./бр. 4 бр.
Лост за закачалки 80 см, бяло 002.962.14 10лв./бр. 1 бр.
Крепежен елемент за стелаж 80 см, бяло 003.095.94 6лв./бр. 2 бр.

ELVARLI комбинация, бяло.   
Общи размери: 165×55×216 см
Тази комбинация 877 лв. (091.575.29)

Списък за пазаруване

Страничен модул 51×216 см 802.961.68 85лв./бр. 4 бр.
Рафт 80×51 см, бяло 102.961.76 30лв./бр. 2 бр.
Рафт 40×51 см, бяло 602.961.74 20лв./бр. 8 бр.
Приставка 80×51 см, бяло 202.961.85 40лв./бр. 3 бр.
Чекмедже 80×51 см, бяло 402.962.07 55лв./бр. 3 бр.
Чекмедже 40×51 см, бяло 802.962.05 45лв./бр. 3 бр.
Приставка 40×51 см, бяло 702.961.83 30лв./бр. 3 бр.
Лост за закачалки 40 см, бяло 402.962.12 8лв./бр. 2 бр.
Лост за закачалки 80 см, бяло 002.962.14 10лв./бр. 1 бр.
Крепежен елемент за стелаж 40 см, бяло 603.095.72 4лв./бр. 2 бр.
Крепежен елемент за стелаж 80 см, бяло 003.095.94 6лв./бр. 1 бр.

ELVARLI комбинация, бяло.   
Общи размери: 165×55×216 см
Тази комбинация 1110 лв. (991.575.77)

ELVARLI комбинация, бяло.   
Общи размери: 205х55х216 см 
Тази комбинация 864 лв. (491.880.05)

Списък за пазаруване

Страничен модул 51×216 см 802.961.68 85лв./бр. 4 бр.
Рафт 80×51 см, бяло 102.961.76 30лв./бр. 6 бр.
Рафт 40×51 см, бяло 602.961.74 20лв./бр. 5 бр.
Лост за закачалки 40 см, бяло 402.962.12 8лв./бр. 1 бр.
Лост за закачалки 80 см, бяло 002.962.14 10лв./бр. 3 бр.
Крепежен елемент за стелаж 40 cм, бяло 603.095.72 4лв./бр. 1 бр.
крепежен елемент за стелаж 80 см, бяло 003.095.94 6лв./бр. 2 бр.
Приставка 80х51 см, бяло 202.961.85 40лв./бр. 2 бр.
Чекмедже 80×51 см, бяло 402.962.07 55лв./бр. 2 бр.

4 5

Ready-made combinations with side unit.

COMBINATIONS 

Shopping list

Side unit 36×216 cm, white 003.175.32 €000/pc 2 pcs
Shelf 80×36 cm, white 203.132.84 €000/pc 5 pcs
Clothes rail 80 cm, white 002.962.14 €000/pc 1 pc
Cross brace 80 cm, white 003.095.94 €000/pc 1 pc

ELVARLI combination, white.
Overall size: 84×40×216 cm.
This combination €000 (691.574.75)

Ready-made combinations with side unit.

COMBINATIONS 

Shopping list

Side unit 51×216 cm 802.961.68 €000/pc 2 pcs
Insert 80×51 cm, white 202.961.85 €000/pc 1 pcs
Drawer 80×51 cm, white 402.962.07 €000/pc 1 pcs
Shelf 80×51 cm, white 102.961.76 €000/pc 3 pcs
Cross-brace 80 cm, white 002.095.94 €000/pc 1 pcs
Clothes rail 80 cm, white 002.962.14 €000/pc 1 pcs

ELVARLI combination, white.
Overall size: 84×55×216 cm.
This combination €000 (591.573.53)

Shopping list

Cross-brace 40 cm, white 603.095.72 €000/pc 1 pc
Cross-brace 80 cm, white 003.095.94 €000/pc 1 pc
Drawer 40×51 cm, white 802.962.05 €000/pc 1 pc
Drawer 80×51 cm, white 402.962.07 €000/pc 1 pc
Insert 40×51 cm, white 702.961.83 €000/pc 1 pc
Insert 80×51 cm, white 202.961.85 €000/pc 1 pc
Shelf 40×51 cm, bamboo 202.962.89 €000/pc 1 pc
Shelf 40×51 cm, white 602.961.74 €000/pc 3 pcs
Shelf 80×51 cm, bamboo 802.962.91 €000/pc 1 pc
Shelf 80×51 cm, white 102.961.76 €000/pc 3 pcs
Side unit 51×126 cm, white 202.961.66 €000/pc 3 pcs

Shopping list

Clothes rail 80 cm, white 002.962.14 €000/pc 1 pc
Cross-brace 40 cm, white 603.095.72 €000/pc 1 pc
Cross-brace 80 cm, white 003.095.94 €000/pc 1 pc
Drawer 40×36 cm, white 503.132.68 €000/pc 1 pc
Insert 40×36 cm, white 803.132.76 €000/pc 1 pc
Shelf 40×36 cm, white 603.132.82 €000/pc 3 pcs
Shelf 80×36 cm, white 203.132.84 €000/pc 4 pcs
Shoe shelf 40×36 cm, white 103.172.92 €000/pc 2 pcs
Shoe shelf 80×36 cm, white 503.172.90 €000/pc 2 pcs
Side unit 36×126 cm, white 403.175.30 €000/pc 1 pcs
Side unit 36×216 cm, white 003.175.32 €000/pc 2 pcs

ELVARLI combination, white.
Overall size: 125×55×126 cm.
This combination €000 (691.838.08)

ELVARLI combination, white.
Overall size: 125×40×216 cm.
This combination €000 (991.615.84)

Shopping list

Side unit 51×216 cm 802.961.68 €000/pc 3 pcs
Shelf 80×51 cm, white 102.961.76 €000/pc 3 pcs
Shelf 40×51 cm, white 602.961.74 €000/pc 2 pcs
Clothes rail 40 cm, white 402.962.12 €000/pc 1 pcs
Clothes rail 80 cm, white 002.962.14 €000/pc 2 pcs
Cross-brace 40 cm, white 603.095.94 €000/pc 1 pcs
Cross-brace 80 cm, white 003.095.94 €000/pc 1 pcs

ELVARLI combination, white.
Overall size: 125×55×216 cm. 
This combination €000 (791.581.44)

ELVARLI combination, white.
Overall size: 205×55×216 cm.
This combination €000 (491.880.05) 

Shopping list
Side unit 51×216 cm, white 802.961.68 €000/pc 4 pcs
Clothes rail 40 cm, white 402.962.12 €000/pc 1 pc
Clothes rail 80 cm, white 002.962.14 €000/pc 3 pcs
Shelf 40×51 cm, white 602.961.74 €000/pc 5 pcs
Shelf 80×51 cm, white 102.961.76 €000/pc 6 pcs
Insert 80×51 cm, white 202.961.85 €000/pc 2 pcs
Drawer 80×51 cm, white 402.962.07 €000/pc 2 pcs
Cross-brace 40 cm, white 603.095.72 €000/pc 1 pc
Cross-brace 80 cm, white 003.095.94 €000/pc 2 pcs
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Готови комбинации с подпора.

КОМБИНАЦИИ 

Списък за пазаруване

Подпора 222-350 см, бяло 402.961.70 55лв./бр. 2 бр.
Рафт 80×51 см, бяло 102.961.76 30лв./бр. 4 бр.
Конзола за подпора 51 см, бяло, 2 бр. в к-т 002.961.72 10лв./бр. 4 бр.
Лост за закачалки 80 см, бяло 002.962.14 10лв./бр. 1 бр.

ELVARLI комбинация, бяло.   
Общи размери: 92×51×222-350 см 
Тази комбинация 280 лв. (991.579.02)

Списък за пазаруване

Подпора 222-350 см, бяло 402.961.70 55лв./бр. 2 бр.
Рафт 40×36 см, бяло 603.132.82 15лв./бр. 1 бр.
Конзола  за подпора 36 см, бяло, 2 бр. в 
к-т

003.175.27 8лв./бр. 1 бр.

Лост за закачалки 40 см, бяло 402.962.12 8лв./бр. 1 бр.
Рафт за обувки 40×36 см, бяло 103.172.92 20лв./бр. 2 бр.

ELVARLI комбинация, бяло.   
Общи размери: 52×36×222-350 см
Тази комбинация 181 лв. (291.576.08)

Списък за пазаруване

Подпора 222-350 см, бяло 402.961.70 55лв./бр. 3 бр.
Рафт 40×51 см, бяло 602.961.74 20лв./бр. 5 бр.
Рафт 80×51 см, бяло 102.961.76 30лв./бр. 2 бр.
Приставка 80×51 см, бяло 202.961.85 40лв./бр. 2 бр.
Чекмедже 80×51 см, бяло 402.962.07 55лв./бр. 2 бр.
Лост за закачалки 80 см, бяло 002.962.14 10лв./бр. 1 бр.
Конзола за подпора 51 см, бяло, 2 бр. в к-т 002.961.72 10лв./бр. 9 бр.

ELVARLI комбинация, бяло.   
Общи размери: 135×51×222-350 см
Тази комбинация 615 лв. (091.581.52)
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Готови комбинации с подпора.

Комбинации

Списък за пазаруване

Подпора 222-350 см, бяло 402.961.70 55лв./бр. 4 бр.
Рафт 40×51 см, бяло 602.961.74 20лв./бр. 5 бр.
Рафт 80×51 см, бяло 102.961.76 30лв./бр. 3 бр.
Приставка 80×51 см, бяло 202.961.85 40лв./бр. 2 бр.
Чекмедже 80×51 см, бяло 402.962.07 55лв./бр. 2 бр.
Лост за закачалки 40 см, бяло 402.962.12 8лв./бр. 2 бр.
Лост за закачалки 80 см, бяло 002.962.14 10лв./бр. 1 бр.
Рафт за обувки 40×36 см, бяло 103.172.92 20лв./бр. 2 бр.
Конзола за подпора 51 см, бяло, 2 бр. в к-т 002.961.72 10лв./бр. 10 бр.

ELVARLI комбинация, бяло.   
Общи размери: 178×51×222-350 см 
Тази комбинация 766 лв. (491.575.46)

Списък за пазаруване

Подпора 222-350 см, бяло 402.961.70 55лв./бр. 3 бр.
Рафт 80×51 см, бяло 102.961.76 30лв./бр. 3 бр.
Лост за закачалки 80 см, бяло 002.962.14 10лв./бр. 3 бр.
Конзола за подпора 51 см, бяло, 2 бр. в к-т 002.961.72 10лв./бр. 3 бр.
Рафт за обувки 80×36 см, бяло 503.172.90 30лв./бр. 2 бр.

ELVARLI комбинация, бяло.   
Общи размери: 175×51×222-350 см 
Тази комбинация 375 лв. (591.575.41)

Списък за пазаруване

Подпора 222-350 см, бяло 402.961.70 55лв./бр. 4 бр.
Лост за закачалки 80 см, бяло 002.962.14 10лв./бр. 5 бр.
Рафт 80×51 см, бяло 102.961.76 30лв./бр. 5 бр.
Конзола за подпора 51 см, бяло, 2 бр. в к-т 002.961.72 10лв./бр. 5 бр.

ELVARLI комбинация, бяло.   
Общи размери: 259×51×222-350 см 
Тази комбинация 470 лв. (991.573.70)



            

ELVARLI страничен модул, бяло.

Д36×Ш126 см 403.175.30 55лв.
Д51×Ш126 см 202.961.66 65лв.

   

ELVARLI страничен модул, бяло.

Д36×Ш216 см 003.175.32 75лв.
Д51×Ш216 см 802.961.68 85лв.

ELVARLI подпора, бяло. 

В222-350 см 402.961.70 55лв.

ELVARLI крепежен елемент за стелаж, бяло.

Ш40 см 603.095.72 4лв.
Ш80 см 003.095.94 6лв.

ELVARLI конзола за подпора, бяло.

Д36 см 003.175.27 8лв.
Д51 см 002.961.72 10лв.

ELVARLI лост за закачалки, бяло.

Ш40 см 402.962.12 8лв.
Ш80 см 002.962.14 10лв.

ELVARLI рафт, бяло.

Ш40×Д36 см 603.132.82 15лв.

Ш40×Д51 см 602.961.74 20лв.

Ш80×Д36 см 203.132.84 25лв.

Ш80×Д51 см 102.961.76 30лв.

ELVARLI рафт, бамбук.

Ш40×Д36 см 903.192.68 30лв.

Ш40×Д51 см 202.962.89 40лв.

Ш80×Д36 см 703.192.69 50лв.

Ш80×Д51 см 802.962.91 60лв.

ELVARLI рафт за обувки, бяло.

Ш40×Д36 см 103.172.92 20лв.

Ш80×Д36 см 503.172.90 30лв.

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
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ELVARLI чекмедже, бяло

Ш40×Д36×В25 cм 004.339.61 50лв.
Ш40×Д51×В25 cм 604.339.63 70лв.
Ш80×Д36×В25 cм 904.339.66 75лв.
Ш80×Д51×В25 cм 504.339.68 85лв.



Сглобете вашата нова система за съхранение с кутии по ваш избор и приставки от нашия асортимент вътрешни аксесоари. Те ви дават възможност да 
оползотворите пространството за вашите дрехи по ефективен начин. 

KUGGIS кутия с капак, бяло.

18×26×8 см 202.802.07 5.99лв.
26×35×8 см 502.823.04 12.99лв.
26×35×15 см 602.802.05 15.99лв.
37×54×21 см 102.802.03 29.90лв.

KUGGIS приставка с 6 отделения, бяло.

53×36×6 см 002.802.08 15.99лв.

BULLIG кутия,

Черно
32×35×16 см 904.206.57 17.99лв.
32×35×32 см 104.096.25 29.90лв.

FLÅDIS кошница.

25 см 603.221.73 19.99лв.

KOMPLEMENT подложка за чекмедже, 90×53 см
Светлосиво 304.055.65 15лв.

VARIERA декоративна 
капачка. 
Бяло, 100 бр. в к-т 002.263.15 0.99лв.

ВЪТРЕШНИ АКСЕСОАРИ
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BUMERANG закачалки, 8бр.

Бяло 702.385.41 9.99лв.
Натурален цвят 302.385.43 8,99лв.
Черно 202.385.34 9.99лв.

 

RAGGISAR кутия, 3бр., сиво.

903.480.15 9.99лв.

KOMPLEMENT кутия, 2 к-т, светлосиво.

15×27×12 см 104.040.53 10.00лв.

25×27×12 см 404.057.77 15.00лв.

STUK кутия с отделения, бяло/сиво.

20×34×10 cм 203.640.04 4.99лв.
20×51×10 cм 403.095.49 5.99лв.
20×51×18 cм 203.095.88 7.99лв.

STUK калъф за съхранение, бяло/сиво.
34×51×28 cм 403.096.86 11.99лв.
55×51×18 cм 403.095.73 12.99лв.
74×51×18 cм 503.095.77 19.99лв.

 

STUK калъф за съхранение със 7 отделения, 
бяло/сиво.
30×30×90 cм 703.708.56 19.99лв.

TJENA кутия с капак, 18×25×15 cм.
Черно 603.954.85 3.99лв.

Бяло 103.954.21 3.99лв.

TJENA кутия с капак, 25×35×20 cм.
Черно 303.954.77 6.99лв.
Бяло 603.954.28 6.99лв.
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ИКЕА България си запазва правото да прави 
промени в съдържанието и цените.

Можете и сами. 
Но можем и ние!

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.

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. 

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.

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.
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