
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.

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

БЕЗОПАСНОСТ
GODMORGON е серия 
мебели за стенен монтаж. 
Уверете се, че стената 
в банята ще издържи 
тежестта на мебелите, тъй 
като неправилният монтаж 
може да причини контузии 
или повреди. Ако не сте 
сигурни, обърнете се към 
професионалист. Заради 
разнообразието 
от стенни материали не са 
осигурени винтове за при-
крепяне към стената. За 
съвет относно подходящи 
крепежни механизми мо-
жете да се обърнете към 
специализиран доставчик. 

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ
Сглобяването изисква 
двама души. Уверете се, 
че стената в банята ще 
издържи тежестта на 
мивката, ако не – използ-
вайте
крачета.

ПОДДРЪЖКА
Почистете мебелите 
с кърпа, напоена във 
вода или неабразивен 
препарат, след което 
подсушете с чиста кърпа. 
Всички мокри места 
трябва да се подсушават 
възможно най-бързо, за да 
предпазите повърхността 
от проникване
на влага.

Мивките и смесителите 
трябва да се почистват 
с кърпа, напоена във 
вода или неабразивен 
препарат. 

Мивките от порцелан са 
устойчиви към повечето 
химикали, с изключение 
на силни киселини и 
силни основи.

Мивките от полимерм-
рамор не трябва да имат 
контакт с амоняк, кисе-
лини, силни почистващи 
препарати, боя за коса 
или хлор.

GODMORGON

Със серията за баня GODMORGON ще създадете добре 
организирана баня, която дава на цялото семейство 
спокойно начало на деня, дори ако банята е малка. 
Изберете двойна мивка със смесители, за да спестите 
време и вода, ако семейството ви е по-голямо. Има и 
достатъчно място за съхранение. Всичко, от чекмеджета 
с подвижни разделители до плитки стенни и огледални 
шкафове, които ви осигуряват добър общ поглед. 
Шкафът за мивка и чекмеджетата идват в една цяла 
опаковка, за да може лесно да ги отнесете до дома си. 
Само трябва да изберете мивка и смесител. 

Мебели за баня



ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ

5. Чекмеджетата към шкафа GODMORGON се 
изтеглят докрай, плъзгат се гладко и имат стопери 
за лесен достъп и общ поглед. Чекмеджетата 
са изработени от масивна дървесина, с дъно от 
устойчив на надраскване меламин. 

6. Подвижните разделители в чекмеджетата 
осигуряват добра организация вътре. За 
подреждане на червила, шишенца, кремове и 
грим използвайте органайзери GODMORGON. 

7. Накрая завършете с MOLGER и GRUNDTAL, 
чиито размери са съобразени с GODMORGON – по 
този начин
ще създадете функционално отворено 
пространство за
съхранение.

1. Артикулите в серията за баня GODMORGON се 
предлагат в различни размери, за да създадете 
добре организирана баня, без значение от 
размера на помещението. 

2. В серията ще откриете разнообразие от 
размери и материали: двойни мивки, които ще 
намалят
опашката пред банята, единични с допълнително
място, включително и мивки, подходящи за най-
тесните кътчета – имаме по нещо за всяка баня! С 
включени сифон и филтър. 

3. Всички смесители имат спестяващ вода 
механизъм, с помощта на който силата на струята 
остава същата, но използвате 50% по-малко вода. 

4. Шкафовете за мивки могат да се монтират към
стената без крачета или да се монтират към нея с 
опорни
крачета. Ако не сте сигурни за стабилността на 
стената в
банята ви, препоръчваме да използвате крачета. 
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КАК ДА СЪЧЕТАЕТЕ

3. Изберете решения за и около мивката
Идва време да изберете високи, огледални или 
стенни шкафове. Плитките шкафове ви осигуряват 
лесен достъп и общ поглед, докато високите 
шкафове са подходящи за по-обемисти предмети, 
като хавлии и тоалетна хартия. Възможностите за 
комбинации са безброй, избирайте според нуждите 
си за съхранение. 

4. Функции, с които да допълните банята си
С нашите функционални органайзери за баня ще 
оползотворите цялото пространство, а банята ще 
изглежда още по-голяма! 

1. Хоризонтално пространство
Когато правите планове за своята баня, първо 
вижте с какво хоризонтално място разполагате 
за мивката, защото тя е центърът на повечето 
занимания. Серията GODMORGON предлага плотове 
с различни широчини, с една или две мивки. След 
като се спрете на мивка, изберете смесител според 
функциите и дизайна, който искате. 

2. Организирайте мястото под мивката
След като сте готови с хоризонталната площ, 
помислете колко място за съхранение ви трябва под 
мивката. Предлагаме шкафове за мивка с различна 
широчина. В зависимост от широчината изберете 
между 2 или 4 чекмеджета. 

Как искате да изглежда вашата мивка – 
достатъчно ли е да имате двойна мивка или 
решението е единична с допълнителна площ? 
В ИКЕА ще намерите варианта, който подхожда 
на нуждите и вкуса ви, с различни покрития и 
материали. 

Мивки - порцелан

Огнеупорната глина е керамичен материал, който 
е активен по време на целия производствен 
процес. Това помага да се предотврати 
изкривяване и деформиране. Мивката има 
полирана повърхност, която лесно се почиства. Тя 
е устойчива на повечето химикали, с изключение 
на силни киселини (напр. солна и сярна) и силни 
основи (напр. сода каустик).
Мивката ODENSVIK е изработена от порцелан.

Мивки – полимермрамор

Мивките от полимермрамор се изработват 
предимно от натрошени минерали и слепващи 
вещества. Повърхността е по-слабо устойчива на 
надраскване от тази на огнеупорната глина, но е 
гладка, с малко пори и е лесна за почистване. Ако 
искате да отстраните драскотини или петънца, 
полирайте повърхността с помощта на включения 
комплект за почистване. 

Мивките BRÅVIKEN са изработени от 
полимермрамор с гланцово покритие. За да 
избегнете петната, мивката не бива да влиза в 
контакт с киселини, амоняк, силни почистващи 
препарати, боя за коса или хлор.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ МИВКА
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ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
В зависимост от избора на покритие, дизайнът на дръжките на шкафовете е различен. Дръжките са включени. 
Ширина x Дълбочина x Височина.

 
10
години

БЕЗПЛАТНА
гаранция

ODENSVIK единична мивка, порцелан. В комплект с 
филтър и сифон.
60x49x6 см 501.955.52 159,00 лв.
80x48x6 см 401.808.05 189,00 лв.
100x49x6 см 001.939.37 229,00 лв.

 
10
години

БЕЗПЛАТНА
гаранция

ODENSVIK двойна мивка, порцелан. В комплект с филтър 
и сифон.

100x48x6 см 001.356.12 259,00 лв.

10
години

БЕЗПЛАТНА
гаранция

HAGAVIKEN мивка, 60х34х7 см. 
В комплект с филтър и сифон.

803.245.00 119,00 лв.

10
години

БЕЗПЛАТНА
гаранция

BRÅVIKEN единична мивка, полимермрамор. В 
комплект с филтър и сифон.
60x49x10 см 301.955.48 259,00 лв.
80x48x10 см 901.807.99 299,00 лв.

10
години

БЕЗПЛАТНА
гаранция

BRÅVIKEN единична мивка, полимермрамор. В 
комплект с филтър и сифон.
100x48x10 см 301.354.46 329,00 лв.

HORVIK мивка за плот В комплект с 
филтър и сифон. 

 45х32 см. 303.589.36 159,00 лв.

KATTEVIK мивка за плот
В комплект с филтър и 
сифон, Ø40х15 см
Бяло 303.589.41 199,00 лв.

GUDVIKEN мивка за плот
В комплект с филтър и сифон.
29х39 см 903.549.59 99,90 лв.

      
10
години

БЕЗПЛАТНА
гаранция

OLSKÄR смесител за мивка без филтър.

Хромиран месинг 702.177.51 39,90 лв.

 

10
години

БЕЗПЛАТНА
гаранция

DALSKÄR смесител за мивка с филтър.

Хромиран месинг 302.812.92 129,00 лв.

Никелиран месинг.
Металически цвят

002.812.98 129,00 лв.

 
10
години

БЕЗПЛАТНА
гаранция

LUNDSKÄR смесител за мивка с филтър.

Хромиран месинг 402.400.17 159,00 лв.

 
10
години

БЕЗПЛАТНА
гаранция

ENSEN смесител за мивка с филтър.

Хромиран месинг 602.813.80 119,00 лв.

GODMORGON шкаф за мивка 60×30×58 cм.

Бяло 803.304.50 160,00 лв.
Избелен дъб 503.304.56 180,00 лв.
Гланц бяло 603.304.46 250,00 лв.
Сиво KASJON 403.876.17 250,00 лв.
Бяло RESJON 303.909.60 250,00 лв.

GODMORGON шкаф за мивка 40х47х58 см.
Черно-кафяво 703.246.47 190,00 лв.
Гланц бяло 903.246.51 260,00 лв.
Избелен дъб 203.246.64 190,00 лв.
Бяло 003.246.60 180,00 лв.
Орех 403.246.58 260,00 лв.

GODMORGON шкаф за мивка 60x47x58 см.
Черно-кафяво 203.441.10 210,00 лв.
Гланц бяло 801.955.36 280,00 лв.
Избелен дъб 602.261.95 210,00 лв.
Бяло 402.811.02 190,00 лв.
Сиво KASJON 103.876.28 280,00 лв.
Бяло RESJON 403.909.69 280,00 лв.

GODMORGON шкаф за мивка 80x47x58 см.

Черно-кафяво 303.441.19 260,00 лв.
Гланц бяло 301.809.95 320,00 лв.
Избелен дъб 802.261.99 260,00 лв.
Бяло 002.811.04 210,00 лв.
Сиво KASJON 503.876.45 320,00 лв.
Бяло RESJON 903.909.81 320,00 лв.

GODMORGON шкаф за мивка 100x47x58 см.
Черно-кафяво 903.441.02 290,00 лв.
Гланц бяло 803.440.94 370,00 лв.
Избелен дъб 303.441.38 290,00 лв.
Бяло 003.441.06 240,00 лв.
Сиво KASJON 203.876.56 399,00 лв.
Бяло RESJON 403.909.88 399,00 лв.

GODMORGON кутия с отделения.
Прозрачна пластмаса 104.002.67 19,90 лв.

GODMORGON кутия с капак, к-т 5 бр.
Прозрачна пластмаса 504.002.70 19,99 лв.

GODMORGON крак, объл, 14/25 см
Неръждаема стомана 303.498.38 10,00 лв.
Лъскав 703.498.36 10,00 лв.
Лъскав KASJON 903.917.30 12,00 лв.

GODMORGON стенен шкаф с 1 врата 40x14x96 см.
Черно-кафяво 801.475.26 129,00 лв.
Гланц бяло 601.475.13 149,00 лв.
Бяло 402.810.98 99,00 лв.
Бяло RESJON 103.909.99 149,00 лв.

GODMORGON огледален шкаф,
Сиво KASJON
60x96 см 803.923.15 359,00 лв.
80x96 см 203.922.38 459,00 лв.
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GODMORGON огледален шкаф.
40x14x96 см 102.302.27 299,00 лв.
60x14x96 см 102.189.99 399,00 лв.
80x14x96 см 103.043.55 459,00 лв.
100x14x96 см 603.043.53 559,00 лв.

GODMORGON огледало.
60x96 см 301.491.32 29,90 лв.
80x96 см 101.821.65 55,90 лв.
100x96 см 901.491.29 69,90 лв.

GODMORGON висок шкаф 40x30x192 см.
Черно-кафяво 703.440.61 299,00 лв.
Гланц бяло 803.440.65 359,00 лв.
Избелен дъб 603.440.71 299,00 лв.
Бяло 003.440.69 239,00 лв.
Сиво KASJON 903.922.73 369,00 лв.
Бяло KASJON 403.910.11 369,00 лв.

STORJORM огледален шкаф с вградено 
осветление 60х96 cм.
Бяло 402.481.22 459,00 лв.

STORJORM огледален шкаф с вградено 
осветление 80х96 cм.
Бяло 202.481.23 499,00 лв.

STORJORM огледален шкаф с вградено осветление 
100х96 cм.
Бяло 202.481.18 559,00 лв.

STORJORM огледало с вградено осветление 80×60 cм.

Бяло
702.481.25 199,00 лв.

GÅSGRUND лампа за таван/стена, опал бяло.

30 см 402.238.57 59,90 лв.

GODMORGON LED осветление, алуминий.
60 см 202.508.99 99,90 лв.
80 см 102.509.13 119,00 лв.
100 см 002.509.18 159,00 лв.

LEDJSÖ стенна лампа 403.597.61 79,90 лв.

TOLKEN плот.
Бамбук 62х49 см 003.712.70 119,00 лв.
Бамбук 82х49 см 403.712.73 139,00 лв.
Антрацит 82х49 см 003.547.27 99,00 лв.
Мрамор ефект 82х49 см 503.547.01 99,00 лв.

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
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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!

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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