
Възможно е не всички артикули (показани тук) да 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.

Дневна и офис, издържани в един и същи стил
В серията HEMNES ще намерите всичко необходимо, за да 
направите дневната си приятна и практична – и да създадете 
офис, в който да работите ефикасно. Тя включва маси, 
библиотеки, витрини, TV шкафове и бюра - с решения, които ще 
ви помогнат да организирате всичко от кабели до прибори за 
хранене, папки и други дребни вещи. Мебелите са с класически 
дизайн, изработени са от масивна дървесина и с тяхна помощ 
можете да създадете работен кът, който се вписва чудесно в 
дневната – или всяко друго помещение в дома ви. 

Натурална красота
Мебелите от серията HEMNES имат специално излъчване. И това 
отчасти се дължи на материала, от който са изработени - масивна 
дървесина. Дървото старее елегантно, а освен това е издръжлив и 
възобновяем материал. Също толкова важно е и усещането за 
индивидуалност и естествена красота, което придава на мебелите. 
Затова ще искате да имате мебелите HEMNES у дома дълго време - 
през което те ще стават все по-хубави и по-специални.

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

ДИЗАЙН
Карина Бенгс

ИНСТРУКЦИИ ЗА
ПОДДРЪЖКА
Забършете с кърпа, напоена
с мек почистващ препарат.
Подсушете с чиста кърпа.

ДОБРЕ Е ДА 
ЗНАЕТЕ
Винаги следвайте 
инструкциите в упътването 
за зареждане на електронни 
устройства. Препоръчваме 
ви да изключвате 
електроподаването, когато 
оставяте електронни 
устройства без надзор за 
по-дълго време. Този артикул 
може да бъде рециклиран. 
Поинтересувайте се за 
правилата и съоръженията 
за рециклиране във вашето 
населено място. 

БЕЗОПАСНОСТ
Различните стенни материали
изискват различни видове
крепежни елементи.
Използвайте такива, които
са подходящи за стените във
вашия дом (не са включени в
комплекта). 

HEMNES
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КОМБИНАЦИИ

Първо помислете от какво се нуждаете - след това е 
лесно да създадете система за съхранение специално 
за вас. Бюрото е подходящо за лаптоп с размери до 17” 
и има отвори за кабели и отделения на гърба - за да 
бъдат кабелите и разклонителите едновременно скрити 
и подръка. 
Общи размери: 271×37×43x197 см.
Тази комбинация 1347лв.

Списък за пазаруване

Библиотека 90x197 см, черно-кафяво 802.456.40 289лв. 1 бр.
Писалище 91x108 см, черно-кафяво 102.457.09 459лв. 1 бр.

Шкаф с панел/стъклена врата 90x197 см, 
черно-кафяво

903.717.27 599лв. 1 бр.

Цялостно решение за съхранение на мултимедия и други 
вещи. С шкаф с панел и стъклени врати вие решавате 
какво да покажете и какво да скриете. 
Общи размери: 247×47×37x197 см.
Тази комбинация 1217лв.

Списък за пазаруване

Шкаф с панел/стъклена врата 49x197 см, 
черно-кафяво 902.271.17 399лв. 1 бр.
Библиотека 49x197 см, черно-кафяво 102.456.34 249лв. 1 бр.
TV шкаф 149x47 см, черно-кафяво 502.970.46 369лв. 1 бр.
Стенен/свързващ рафт 149x37 см, черно-
кафяво

202.972.17 200лв. 1 бр.

С 2 големи чекмеджета за скрито и защитено от прах 
съхранение на игри, аксесоари, допълнителни завивки 
и др.
Общи размери: 270x37x197 см.
Тази комбинация 1587лв.

Списък за пазаруване

Шкаф с панел/стъклена врата 90x197 см,  
черно-кафяво 702.271.18 599лв. 1 бр.
Библиотека 90x197 см, черно-кафяво 802.456.40 289лв. 1 бр.
Витрина с 3 чекмеджета 90x197 см,  
черно-кафяво 502.135.89 699лв. 1 бр.



ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

Шкаф с панел/стъклена врата 90×197 см. 
Макс. товароносимост/рафт: 30кг. Изложете на 
показ вещите си или ги скрийте и защитете от 
прах. 4 подвижни рафта - нагласете разстоянието 
според нуждите си. 1 неподвижен рафт за повече 
стабилност. Долният рафт се сваля - можете да 
скриете разклонители и др. под него. Врати с 
вграден стопер за безшумно и меко затваряне. 
Черно-кафяво 903.717.27 599лв.
Светлокафяво 703.717.28 599лв.
Бял байц 303.717.30 599лв.

Витрина 120×130 см. Макс. товароносимост/рафт: 
15 кг. Масивна дървесина - придава естествено 
усещане. 
Черно-кафяво 203.632.07 499лв.
Светлокафяво 603.632.10 499лв.
Бял байц 803.632.14 499лв.

Витрина с 3 чекмеджета 90×197 см. Макс. 
товароносимост/рафт: 30кг. Масивна дървесина - 
придава естествено усещане. 3 подвижни рафта 
- нагласете разстоянието според нуждите си. Врати 
с вграден стопер за безшумно и меко затваряне. 
Регулируеми крака - стабилни дори върху неравен 
под. С 1 малко чекмедже - за лесно подреждане на 
химикалки, прибори и др. С 2 големи чекмеджета 
за скрито и защитено от прах съхранение на игри, 
аксесоари, допълнителни завивки и др. Скритите 
водачи на чекмеджето се грижат то да се плъзга 
гладко, дори когато е пълно догоре. 
Черно-кафяво 703.717.71 699лв.
Светлокафяво 803.717.61 699лв.
Бял байц 503.717.72 699лв.

Библиотека 49×197 см. Масивна дървесина - 
придава естествено усещане. 4 подвижни рафта 
- нагласете разстоянието според нуждите си. 1 
неподвижен рафт за повече стабилност. Долният 
рафт се сваля - можете да скриете разклонители 
и др. под него. Регулируеми крака - стабилни дори 
върху неравен под. 
Черно-кафяво 603.717.62 259лв.
Светлокафяво 303.717.11 249лв.
Бял байц 403.717.63 259лв.

Библиотека 90×197 см. Масивна дървесина - 
придава естествено усещане. 4 подвижни рафта 
- нагласете разстоянието според нуждите си. 1 
неподвижен рафт за повече стабилност. Долният 
рафт се сваля - можете да скриете разклонители 
и др. под него. Регулируеми крака - стабилни дори 
върху неравен под. 
Черно-кафяво 203.717.64 299лв.
Светлокафяво 103.717.12 299лв.
Бял байц 903.717.65 299лв.
Бяло обагряне/светлокафяво 604.135.02 299лв.

Холна маса 90×90 см, височина 46 см. Отделен 
рафт за списания и др. - поддържа вещите 
подредени и плота чист.
Черно-кафяво 101.762.92 229лв.

304.134.95 229лв.
Бял байц 101.762.87 229лв.

Конзолна маса 159×40 см. Макс. товароносимост/
рафт: 15кг. Масивна дървесина - придава 
естествено усещане. 8 отделения с два различни 
размера - за удобно съхранение на книги, списания, 
аксесоари и др. Може да се постави зад диван, по 
протежението на някоя стена или да се използва за 
разделяне на стая. 
Черно-кафяво 002.518.09 299лв.
Бял байц 002.518.14 299лв.

Бюфет 157×88 см. Подходящ за съхранение на 
всичко от чинии до папки. Дълбоките рафтове и 
двете големи чекмеджета осигуряват много място за 
съхранение. 
Черно-кафяво 803.092.55 499лв.
Светлокафяво 203.092.58 499лв.
Бял байц 403.092.57 499лв.

Етежерка 120х130
Масивна дървесина - придава естествено усещане. 

Бяло 303.631.84
703.631.82

103.631.80

259 лв.
259 лв.
259 лв.

Светло кафяво 

TV шкаф 149×47 см.

Черно-кафяво 502.970.46 369лв.
Светлокафяво 702.970.45 369лв.
Бял байц 802.970.21 369лв.

504.135.26 369лв.

Стенен/свързващ рафт 149×37 см. Макс. 
товароносимост: 45кг. Масивна дървесина - 
придава естествено усещане. Може да се използва 
самостоятелно или за да създадете цялостно 
решение за съхранение с TV шкаф. 
Черно-кафяво 202.972.17 200лв.
Светлокафяво 802.972.19 200лв.
Бял байц 602.972.20 200лв.
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504.135.07 699лв.Бяло обагряне/светлокафяво

Бяло обагряне/светлокафяво

Бюро 155×65 см. С рафт за кабели под плота - 
скрийте разклонителите и кабелите и разчистете 
работния плот. Подвижният рафт осигурява място 
за компютър - нагласете според нуждите си. 
Регулираща се рамка за папки в долното чекмедже; 
може да се пригоди за документи с формат A4 
или формат за писма. 
Черно-кафяво 602.457.21 549лв.
Светлокафяво 502.821.44 549лв.
Бял байц 702.457.25 549лв.

Светло кафяво/бяло

Черно-кафяво



ИКЕА България не носи отговорност за допуснати 
печатни грешки. 

ИКЕА България си запазва правото да 
прави 

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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