РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

HEMNES
ДИЗАЙН

Карина Бенгс

ПОДДРЪЖКА И
ПОЧИСТВАНЕ

Избършете с кърпа,
напоена с мек почистващ
препарат. Подсушете като
забършете с чиста кърпа.

БЕЗОПАСНОСТ

Някои от тези артикули
трябва да се монтират към
стената като се използва
приложеният прикрепващ
механизъм. Различните
стенни материали
изискват различни видове
прикрепващи елементи.
Използвайте такива, които
са подходящи за стените
във вашия дом (не са
осигурени).

HEMNES е пълна гама от здрави мебели за
обзавеждане на спалня в традиционен, рустикален
стил, с елементи, които внасят носталгична и
романтична нотка и в същото време отговарят на
съвременните изисквания за практична функция.
Предлагаме ги в бяло и черно-кафяво, някои модели
в синьо, червено или сиво-кафяво, за да ги смесвате
и напасвате, така че вашият дом да е напълно
индивидуален.

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.

РЪКОВОДСТВО ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ

PRODUKTNAMN

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
HEADLINE:
децата
са застрашени от инциденти и тук. Като
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corpera да предовратим тези
работим
заедно,
можем
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инциденти
и ea
даaliquisit
направим
дома си по-безопасно
dolobore magna facilisisi.
място.

HEADLINE:

Bread 7/10 At. Landigna corpera
estrud magnim ea aliquisit alisse
dolobore magna facilisisi.

HEADLINE:

• 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.

Bread 7/10 At. Landigna corpera
estrud magnim ea aliquisit alisse
dolobore magna facilisisi.

Стенен материал: Сухо
строителство или гипсокартон с
Bread 7/10 At. Landigna
corpera конструкция.
дървена

HEADLINE:

estrud magnim ea aliquisit alisse
Монтажен елемент: Винтът се
dolobore magna facilisisi.

завинтва директно в гредата.
Например, 5-милиметров винт
за дървен материал от комплект
крепежни елементи IKEA FIXA.

Gait wis duisismodit vel dolore

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.

Стенен материал:
Сухо eugait irit adiat, susci erilit loborem deliquisi eum verat
Delit iliquisci
строителство или гипсокартон без
at utpat ing ex ercil ut velit accum ea commod dit lum alisisci tet aut
дървена конструкция.

luptat. Lit prat lutem auguer iure modolortie dolesectem dolor susc-

Монтажен елемент: Дюбел с винт.
ing et praessectet volore tetuerosto ea faciduipit, qui et lum iustrud
Например 8-милиметров дюбел,
eugiamet
praessit aliquat. Onulluptat num zzrit autate feugait veratet
който ще намерите
в комплекта
accumIKEA
nullaFIXA.
at ullam do dolobore tem vel ea feugue estin vel utet
крепежни елементи

wis acipit vulla autem qui blamcon sequis aut exer am ipsum quisit
aliquat, si.

Lorem vulla conse venim iril
Exer irit nullaor tismod el utatum nostrud tatem volore dolor iustinibh
er adipsus ciliqui psustrud te magnim zzriliqui te vel ute te do consed
modipis molore veliscipit in et loreet ing et vel dionse volendrer
sequipis dolum dolortie magna facilla faccum iriustrud dolortinis nos
eril ip ex ex et lore ming ex ea faccum num veliqui smolortie magna
feugait ipsuscil ute magnit, veliquipisim quis nis dio con henit lum am
ex exero digna feu faccum ent at dolestisl dolorpe raesequat, si.

NYA FOTNOTSTEXTEN!!!
Valfritt att använda denna eller den “vanliga” som ligger i mallen!!!
SVENSKA:
Det är möjligt att produkter (som visas här) inte finns tillgängliga i detta varuhuset.
Kontakta personalen eller gå in på www. ikea.com för mer information.
För djupare produktinformation se prislapp och internet. Alla delar kräver montering.
ENGELSKA:
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.

www.IKEA.se – kunskap att bringa ordning och reda i livet!

Design and Quality
IKEA of Sweden

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
Гардероб с две плъзгащи се врати.

Рамка за легло/средна греда
90x200 см (Ш104xL207xВ112 см)
Черно-кафяво, бор
702.495.49
Бяло, бор
302.495.46
140x200 см (Ш154xL211xВ122 см)
Черно-кафяво, бор
499.315.62
Бяло, бор
899.315.60

Ш120xД59xВ197 cм.*
279,00лв.
279,00лв.

599.293.37
799.293.41

502.512.70

599,00лв.

359,00лв.
359,00лв.

160x200 см (Ш174xL211xВ122 см)
Черно-кафяво, бор
Бяло, бор

Бяло, бор

399,00лв.
399,00лв.

Шкаф за обувки, Ш107xД22xВ101 см.*
Бяло

601.561.21

179,00лв.

Кушетка 80 cм, (Д211xШ87xВ86 см)
Бяло

903.493.26

649,00лв.
Шкаф за обувки, Ш89xД30xВ127 см*
Бяло
Черно-кафяво

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

103.326.74

201.695.59
402.169.08

259,00лв.
259,00лв.

649лв.

Нощно шкафче 70 см, Ш46xД35xВ70 см.
Бяло

003.742.97

99,90лв.

Черно-кафяво, бор

901.212.34

99,90лв.

Бяло, бор

202.004.56

99,90лв.

Огледало, 74x165 см
Черно-кафяво
Бяло

101.212.52
003.924.99

159,00лв.
159,00лв.

001.228.22
203.924.98

79,90лв.
79,90лв.

Скрин с 2 чекмеджета, Ш54xД39xВ66 см.
Бяло

503.742.71

159,00лв.

Черно-кафяво, бор

502.426.19

159,00лв.

Огледало, 60x90 см

Бяло, бор

802.426.27

159,00лв.

Черно-кафяво
Бяло

Скрин с 3 чекмеджета, Ш108xД50xВ95 см.*
Бяло

903.742.74

229,00лв.

Черно-кафяво, бор

804.247.50

229,00лв.

Открит гардероб, 120х197х50 cм.*

Бяло, бор

804.247.45

229,00лв.

Бял байц, бор
Черно-кафяво, бор

ALL PARTS AND PRICES
Скрин с 6 чекмеджета, Ш108xД50xВ130 см.*
Бяло
Черно-кафяво, бор
Бяло, бор

203.742.77
602.392.68
602.392.73

359,00лв.
359,00лв.
359,00лв.

103.793.03
603.814.07

299,00 лв.
299,00 лв.

Открит гардероб, 99х130х37 cм.*
Бял байц, бор
Черно-кафяво, бор

803.796.20
103.814.24

229,00 лв.
229,00 лв.

Скрин с 8 чекмеджета, Ш160xД50xВ95 см.*

HEADBOARDS Бяло
Черно-кафяво, бор

403.742.81
402.392.74
Бяло, бор
102.392.80
BRIMNES
headboard,
white.
Червено, кафяво, бор 203.113.03

459,00лв.
459,00лв.
459,00лв.
459,00лв.

White
Тоалетка с огледало, Ш100xД50xВ159 см.*
140 cm
202.287.09 €000
Бяло
303.744.13
399,00лв.
160 cm
802.287.11 €000
180 cm

602.287.12 €000

Black
140 cm

102.691.73 €000

160 cm

902.691.74 €000

180 cm

503.092.52 €000

MANDAL headboard, white/birch.

ДОПЪЛВАЩИ АРТИКУЛИ
240 cm

Бял байц, бор
503.803.85
299,00 лв.
BRUSALI bed storage box, set of 2.
Черно-кафяво, бор
303.822.10
299,00 лв.
White
502.527.31 €000
Brown

902.527.29 €000

HEMNES стъклен плот, прозрачен.
MALM bed storage box, 2 pack.
54×38 cм
004.300.19
19,99лв.
White
402.495.41 €000
108×50 cм
604.300.21
35,90лв.
Black brown
802.495.39 €000
159×50 cм
504.300.12
49,90лв.
Oak veneer
102.646.89 €000
White stained oak veneer

902.646.90 €000

Brown stained ash veneer

903.175.42 €000

701.763.12 €000

HURDAL bed storage box, 2 pack.
Light brown stained pine

MALM headboard.
SKUBB, комплект кутии 6 бр.
White
Бяло
004.285.49
11,99лв.
90
cm
502.899.42
€000
Черно
804.285.07
11,99лв.
140 cm
902.899.40 €000
160 cm

BED STORAGE Артикул
BOXES
за съхранение, 99х130х37 cм.*

702.899.41 €000

202.694.79 €000

RÖMSKOG
контейнер
за легло
65х70
см.
RÖMSKOG
bed storage
box,
65×70
cm.
Ратан
403.298.92 403.298.92
69,90лв. €000
Rattan

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

White

Grey

202.642.74 €000

White

102.704.16 €000

002.226.71 €000

Blackда се закрепи за стената
202.382.23
€000
*Тази мебел трябва
с необходимите
крепежни елементи, за да се предотврати преобръщането й.
GIMSE bed storage box, 65×70 cm.
White

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

503.420.39 €000

202.226.65 €000

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.

© 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!

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.

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

