РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

Вградено кухненско
осветление

Качествено, функционално осветление
Осветлението е важна част от всяка кухня, както по отношение на
безопасността, така и относно визията на помещението. Доброто,
равномерно осветление върху плота прави готвенето по-безопасно, по-лесно
и много по-забавно. Спот лампите, осветлението за шкафове и чекмеджета,
освен че ви помагат да намерите това, което търсите, внасят декоративен
акцент във вашата кухня.
Стандартно или свързано, високотехнологично осветление ИКЕА?
В ИКЕА предлагаме две серии вградено кухненско осветление: OMLOPP и
STRÖMLINJE. Те имат тънък дизайн и са лесни за инсталиране. Добавете
TRÅDFRI безжичен димер или дистанционно димиране за промяна на
настроенията за всеки повод. Добавете входно-изходно устройство TRÅDFRI,
за да регулирате OMLOPP и STRÖMLINJE от приложението TRÅDFRI по
различни начини едновременно с други TRÅDFRI светлинни източници във
вашия дом.

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.

КАК ДА ПЛАНИРАТЕ
ПРОЕКТИРАНЕ ИЛИ ОСВЕЖАВАНЕ НА
КУХНЯТА ВИ?
Първо изберете къде да поставите осветлението. След
това преценете какво осветление е най-подходящо за
кухнята ви. Започнете с избор на осветление за плот.
След това добавете спот лампи, осветление за шкафове
и чекмеджета.

Нито една кухня не е завършена, ако няма качествено,
функционално осветление. Затова е добра идея да
добавите осветление, когато планирате или купувате
вашата кухня. По-лесно е да се инсталира и спестява
много време и усилия. А ако искате просто да подобрите
осветлението в настоящата си кухня? Не се тревожете,
имаме решения и за това. Не забравяйте, че всички
кухни са различни – планирайте според нуждите си!

Разгледайте нашето предложение по-долу:

Осветление за плот

Спот лампи и осветление за
шкафове

Осветление за чекмеджета

В ИКЕА предлагаме 2 серии вградено
осветление – OMLOPP и STRÖMLINJE.
Те могат да се настройват за
различни дейности, настроения и
могат да се димират. Освен това
спестявате енергия, тъй като това
е LED осветление, което консумира
85% по-малко енергия и издържа 20
пъти повече от обикновените крушки.

Спот лампите са декоративен и
функционален избор за стенни
шкафове със стъклени врати. Лесно
можете да намерите това, което ви
трябва и същевременно кухнята е
осветена по-добре.

OMLOPP осветление за чекмеджета се
включва и изключва при отваряне и
затваряне на чекмеджетата. С лекота
намирате кухненските прибори!

Използвайте: OMLOPP, STRÖMLINJE.

Използвайте: OMLOPP, URSHULT,
LINDSHULT.

Лесно ще изберете осветление
за шкаф, тъй като се предлагат
различни варианти, подходящи както
за традиционен, така и за модерен
стил.
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Използвайте: OMLOPP.

КАК ДА ПЛАНИРАТЕ
OMLOPP ИЛИ STRÖMLINJE?
Факти за продуктите

OMLOPP

STRÖMLINJE

186lm

300lm

Димира се с TRÅDFRI безжичен димер или
дистанционно управление.
Необходими са TRÅDFRI LED драйвер и кабели*
Скрито окабеляване
Светлинен поток**

* Драйвери и кабели се продават отделно
** Светлинният поток е за осветление за плот 40 см; за други размери вижте
цената на етикета.

OMLOPP Осветление за плот
КАК ДА МОНТИРАТЕ
OMLOPP осветление за плот можете да инсталирате
и сами. Вижте списъка по-долу за всички продукти и
аксесоари, от които се нуждаете.

OMLOPP WORKTOP LIGHTING

How to build
TRÅDFRI осветителни тела в дома ви.
OMLOPP worktop lighting is easy to install by yourself. See
the list below
for all parts and accessories
• Можете да свържете до 10 TRÅDFRI LED
OMLOPP
осветителните
ленти, отthat you need.

драйвери в
• Първо изберете броя
една инсталация, като използвате свързващ кабел.
които се нуждаете.
• Add the power supply cord.
• Start by choosing the number of OMLOPP lighting strips
• Добавете
захранващ
• Добавете правилния TRÅDFRI
• Add
the TRÅDFRIкабел.
remote control to dim your lighting.
that youLED
need.драйвер: 10W
the dimmer
to the driver(s) and
the entire
the correct
TRÅDFRI LED за
driver: 10W or 30W. •
See
ДобаветеPair
TRÅDFRI
дистанционно
управление,
за да
или 30W. Вижте на стр.• 8Add
повече
информация
will dim at
the same
page 15 for more information about the drivers.
димиратеcombination
осветлението.
Трябва
даtime.
сдвоите димер
драйверите.
• If you want, you can complete the system with other
• Add the TRÅDFRI gateway to control TRÅDFRI connected
с драйвера/драйверите
и ще
димирате
цялата
• Добавете TRÅDFRI входно-изходно
устройство,
да ways together
products, like spotlights,
drawer
lighting or
cabinet
lighting from the
TRÅDFRI app inза
different
комбинация
едновременно.
регулирате TRÅDFRI свързано
осветление
от in
TRÅDFRI
lighting.
with other
TRÅDFRI lighting
your home.
• You
can connect
up to
TRÅDFRI LED drivers in one
• Ако желаете, можете да допълните системата с други
приложение по различен
начин
заедно
с 10
останалите
installation using the intermediate connection cord.
продукти като спот лампи, осветление за чекмеджета
и осветление за шкафове.
Основни елементи
Basic parts

OMLOPP LED worktop lighting

TRÅDFRI LED driver

OMLOPP LED осветление за плот
TRÅDFRI LED драйверPower: 10W/30W.
Length: 40, 60 and 80 cm.
Дължина: 40, 60 и 80 см.
Мощност:
10W/30W.
Colour: white
and aluminum.
Цвят: бяло.

FÖRNIMMA power supply cord

FÖRNIMMA захранващ
кабел
Length: 3.5m
Дължина: 3.5м

TRÅDFRI remote control

TRÅDFRI
дистанционно
Colour: white.
управление
Цвят: бяло.

Installation accessories

Аксесоари за инсталацията

FÖRNIMMA intermediate
connection cord
Length: 0.7m or 2m.

FÖRNIMMA свързващ кабел
Дължина: 2м.

TRÅDFRI gateway

TRÅDFRI входно-изходно
устройство

COMBINATION
3

Product name
OMLOPP LED worktop lighting 80 cm (7.4W)

Quantity
1 pc

КОМБИНАЦИЯ

Име на продукта
OMLOPP LED осветление за плот 80 см (10W)

1 бр

OMLOPP LED осветление за плот 40 см (5.3W)

1 бр

OMLOPP LED осветление за плот 60 см (7.7W)

1 бр

TRÅDFRI LED драйвер 30W

1 бр

FÖRNIMMA захранващ кабел

1 бр

TRÅDFRI дистанционно управление

1 бр

Можете да видите потреблението на енергия (W) за всеки продукт, като разгледате всички елементи и цени на стр. 8.

STRÖMLINJE Осветление за плот
КАК ДА МОНТИРАТЕ
STRÖMLINJE LED осветление за плот е много лесно за
иснталиране. Тъй като осветителните тела се свързват
директно едно с друго с 2 малки свързващи фитинга,
няма да е необходимо да скривате много кабели.

приложението TRÅDFRI по различни начини заедно с
друго TRÅDFRI осветление в дома ви.
• Можете да свържете до 10 TRÅDFRI LED драйвери в
една инсталация, като използвате свързващ кабел.
• Добавете захранващ кабел.
How to build
OMLOPP worktop
lighting is easy
to install by yourself.
See
• Когато започнете изграждането
на системата,
първо
• Допълнете
с TRÅDFRI дистанционно управление, за
the list below for all parts and accessories that you need.
трябва да помислите за ширината на шкафовете.
да димирате осветлението. Можете да сдвоите димера
Напр. за шкаф с ширина •80
см,byще
ви трябват
2 of OMLOPP lighting strips
с драйвера/драйверите
и цялата
комбинация ще може
• Add the power supply
cord.
Start
choosing
the number
• Add едновременно.
the TRÅDFRI remote control to dim your lighting.
that
you
need.
осветителни тела с ширина
40
см.
да се димира
Pair the dimmer to the driver(s) and the entire
• Add the correct TRÅDFRI LED driver: 10W or 30W. See
• Добавете подходящ TRÅDFRI
LED драйвер: 10W или
• Ако желаете,
можете да допълните системата с други
combination will dim at the same time.
page 15 for more information about the drivers.
30W. Вижте на стр. 8 повече
относно
продукти•като
лампи,
осветление
за with
шкафове
и
If you спот
want, you
can complete
the system
other
• Add информация
the TRÅDFRI gateway
to control TRÅDFRI connected
products, like spotlights, drawer lighting or cabinet
lighting from the TRÅDFRI app in different ways together
драйверите.
чекмеджета.
lighting.
with other TRÅDFRI lighting in your home.
• Добавете TRÅDFRI входно-изходно
устрйство, за
• You can connect up to 10 TRÅDFRI LED drivers in one
да регулирате TRÅDFRI свързано
от
installationосветление
using the intermediate
connection cord.

OMLOPP WORKTOP LIGHTING

Основни елементи

Basic parts

OMLOPP LED worktop lighting

40, 60 and 80
cm. драйвер
STRÖMLINJE LED осветление за Length:
TRÅDFRI
LED
Colour: white and aluminum.
плот
Мощност: 10W/30W.
Дължина: 20, 40 и 60 см
Installation accessories
Цвят: бяло

TRÅDFRI LED driver
Power: 10W/30W. FÖRNIMMA

Аксесоари за инсталация
FÖRNIMMA intermediate
connection cord
Length: 0.7m or 2m.

FÖRNIMMA свързващ кабел
Дължина: 2м.

FÖRNIMMA power supply cord

Length: 3.5mкабел
захранващ
Дължина: 3.5м

TRÅDFRI gateway

TRÅDFRI входно-изходно
устройство

COMBINATION
4

TRÅDFRI remote control

Colour:
white.
TRÅDFRI
дистанционно
управление
Цвят: бяло.

КОМБИНАЦИЯ

Име на продукта

Количество

STRÖMLINJE LED осветление за плот 60 см (8W)

1 бр

STRÖMLINJE LED осветление за плот 40 см (5W)

3 бр

TRÅDFRI LED драйвер 30W

1 бр

FÖRNIMMA захранващ кабел
TRÅDFRI дистанционно управление

1 бр
1 бр

Можете да видите потреблението на енергия (W) за всеки продукт, като разгледате всички елементи и цени на стр. 8.

СПОТ ЛАМПИ И ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ШКАФ
КАК ДА МОНТИРАТЕ OMLOPP

WORKTOP LIGHTING

How to build
OMLOPP worktop lighting is easy to install by yourself. See

• Първо изберете всички елементи, от които се
за да контролиратеTRÅDFRI свързано осветление от
the list below for all parts and accessories that you need.
нуждаете.
приложението TRÅDFRI по различен начин заедно с
• Add the power
supply cord.
• Start byLED
choosing
the number
of OMLOPP
• Добавете подходящ TRÅDFRI
драйвер:
10W
или lighting strips
друго TRÅDFRI
осветление
във вашия дом.
Add the TRÅDFRI remote control to dim your lighting.
you need.
30W. Вижте на страницаthat
8 повече
информация за
• Можете•да
свързвате до 10 TRÅDFRI LED драйвери в
Pair the dimmer to the driver(s) and the entire
• Add the correct TRÅDFRI LED driver: 10W or 30W. See
драйверите.
една инсталация,
свързващ кабел.
combination като
will dimизползвате
at the same time.
page 15 for more information about the drivers.
• Ifзахранващ
you want, you can
complete the system with other
• Add the TRÅDFRI gateway
to control TRÅDFRI connected
• Допълнете с TRÅDFRI входно-изходно
устройство,
• Добавете
кабел.
like spotlights, drawer lighting or cabinet
lighting from the TRÅDFRI app in different ways together
• Добаветеproducts,
TRÅDFRI
дистанционно управление, за да
lighting.
with other TRÅDFRI lighting in your home.
димирате
осветлението.
Сдвоете димера с драйвера/
• You can connect up to 10 TRÅDFRI LED drivers in one
Основни елементи
installation using the intermediate connection cord. драйверите и цялата комбинация ще се димира
едновременно.
или

Basic parts

OMLOPP LED worktop lighting

TRÅDFRI LED driver

Length: 40, 60 and 80 cm.
Power: 10W/30W.
OMLOPP LED спот лампи или LED
TRÅDFRI LED драйвер
Colour: white and aluminum.
осветление за шкаф*
Мощност: 10W/30W.
Диаметър, кръгла спот лампа: 6.8
Installation accessories
см.
Цвят: бяло, алуминий и черно.

* Можете също да използвате
URSHULT и LINDSHULT. За вземане
на размери, вижте Всички елементи
FÖRNIMMA intermediate
connection cord
и цени на страница 8.

FÖRNIMMA power supply cord
Length: 3.5m
FÖRNIMMA захранващ
кабел
Дължина: 3.5м.

TRÅDFRI remote control
Colour: white.
TRÅDFRI
дистанционно
управление
Цвят: бяло.

TRÅDFRI gateway

Length: 0.7m or 2m.

Аксесоари за инсталация

COMBINATION
FÖRNIMMA свързващ кабел
Дължина: 2м.

TRÅDFRI входно-изходно
устройство
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Product name

Quantity

OMLOPP LED worktop lighting 80 cm (7.4W)

1 pc

OMLOPP LED worktop lighting 40 cm (4.1W)

1 pc

КАК ДА СВЪРЖЕТЕ

STRÖMLINJE
Трябва да добавите TRÅDFRI LED драйвер и захранващ
кабел. Тъй като осветителните тела се свързват
директно едно с друго, кабелите са по-малко.

OMLOPP
Трябва да добавите TRÅDFRI LED драйвер и захранващ
кабел. Добавете свързващ кабел, ако използвате
повече от един драйвер.

Можете да видите потреблението на енергия (W) за всеки продукт, като разгледате всички елементи и цени на стр. 8.
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ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ЧЕКМЕДЖЕТА
КАК ДА МОНТИРАТЕ
• Първо изберете елементите, от които се нуждаете.
• Добавете подходящ TRÅDFRI LED драйвер: 10W или
30W. Вижте на страница 8 повече информация за
драйверите.
• Можете да свържете до 10 TRÅDFRI LED драйвери в

една инсталация, като използвате свързващ кабел.
• Добавете захранващ кабел.
• Осветителната лента има сензор за движение, така че
да се включва и изключва автоматично при отваряне
и затваряне на чекмеджето.

Основни елементи

OMLOPP LED лента за
чекмеджета
Дължина: 36, 56 и 76 см.
Идеално решение за вашите 40, 60
или 80 см METOD шкафове.

TRÅDFRI LED драйвер
Мощност: 10W/30W.

FÖRNIMMA захранващ кабел
Дължина: 3.5м.

КАК ДА СВЪРЖЕТЕ
Закупете отделен TRÅDFRI LED драйвер за вашето
осветление за чекмеджета. По-лесно ще го инсталирате.
Добавете свързващия кабел, ако имате повече от 1
драйвер. Не сдвоявайте драйвера за осветление в
чекмеджета с друго кухненско осветление, тъй като
може да прекъсне функционирането на осветлението за
чекмеджета.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ LED ДРАЙВЕР
с един кабел за инсталация. Мигащите светлини
индикират, че максималната мощност на LED драйвера
е превишена. Ако искате да използвате повече от
един LED драйвер, уверете се, че сте синхронизирали
LED драйвера с TRÅDFRI безжичен димер, за да може
цялата комбинация да се димира едновременно.
Създайте вашето smart осветление, като добавите
TRÅDFRI входно-изходно устройство. С него можете да
регулирате вашето осветление с TRÅDFRI приложение
и да създавате различни настроения с TRÅDFRI
осветление.

2
1

1. 10W, 3 свързващи гнезда.
2. 30W, 9 свързващи гнезда.

Има два TRÅDFRI LED драйвери. Изберете в зависимост
от осветителните тела, които искате да свържете.
Можете да свържете до 3 осветителни тела към 10
W LED драйвер, стига общата консумирана мощност
да не надвишава 10 W. 30 W LED драйвер може да
поддържа до 9 осветителни тела, макс. консумирана
мощност 30W. Можете да свържете до 10 драйвера
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ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
OMLOPP LED осветление за плот 40 см. ИКЕА.
Модел L1211 OMLOPP. Това осветително тяло
съдържа вградени светодиодни лампи от енергиен
клас A++ до A. Лампите в осветителното тяло не
могат да бъдат сменяни. Да се допълни с TRÅDFRI
LED драйвер и FÖRNIMMA захранващ кабел,
продава се отделно. 5.3 W.
Бяло

OMLOPP LED лента за чекмеджета. Цвяталуминий. ИКЕА. Модел L1208 OMLOPP. Това
осветително тяло съдържа вградени светодиодни
лампи от енергиен клас A++ до A. Лампите в
осветителното тяло не могат да бъдат сменяни. Да
се допълни с TRÅDFRI LED драйвер и FÖRNIMMA
захранващ кабел, продава се отделно.

302.452.18 40лв.

1.5 W.

OMLOPP LED осветление за плот 60 см. ИКЕА.
Модел L1212 OMLOPP. Това осветително тяло
съдържа вградени светодиодни лампи от енергиен
клас A++ до A. Лампите в осветителното тяло не
могат да бъдат сменяни. Да се допълни с TRÅDFRI
LED драйвер и FÖRNIMMA захранващ кабел,
продава се отделно. 7.7 W.
Бяло

402.452.27 25лв.

56 см

002.452.29 35лв.

3 W.
76 см

LINDSHULT LED осветление за шкаф. Осигурява
фокусирана светлина; подходящо за осветяване на
по-малки пространства. Да се допълни с TRÅDFRI
LED драйвер и FÖRNIMMA захранващ кабел,
продава се отделно. ИКЕА. Модел L1304 LINDSHULT.
Това осветително тяло съдържа вградени
светодиодни лампи от енергиен клас A++ до A.
Лампите в осветителното тяло не могат да бъдат
сменяни. 2 W.

102.452.24 60лв.

Никелирано
STRÖMLINJE LED осветление за плот, 20 см.
ИКЕА. Модел L1603 STRÖMLINJE. Това осветително
тяло съдържа вградени светодиодни лампи от
енергиен клас A++ до A. Да се допълни с TRÅDFRI
LED драйвер и FÖRNIMMA захранващ кабел,
продава се отделно. 3W.
Бяло

903.339.95 49,90лв.

Никелирано

803.430.42 69,90лв.

003.430.41 99,90лв.

OMLOPP LED спот лампа 6.8 см. ИКЕА. Модел
L1214 OMLOPP. Това осветително тяло съдържа
вградени светодиодни лампи от енергиен клас
A++ до A. Да се допълни с TRÅDFRI LED драйвер и
FÖRNIMMA захранващ кабел, продава се отделно.
Бяло, 1.4 W.

702.451.79 15лв.

Цвят-алуминий, 1.4 W.

502.329.60 15лв.

Черно, 1.4 W.

202.771.82 15лв.

302.604.02 29,90лв.

TRÅDFRI LED драйвер за безжичен контрол.
Сиво. Да се допълни с FÖRNIMMA захранващ кабел,
продава се отделно. Може да се използва с TRÅDFRI
безжичен димер и TRÅDFRI входно-изходно
устройство. Можете да свържете до 10 TRÅDFRI
LED драйвери в една инсталация, като използвате
свързващ кабел между тях.

STRÖMLINJE LED осветление за плот, 60 см.
ИКЕА. Модел L1605 STRÖMLINJE. Това осветително
тяло съдържа вградени светодиодни лампи от
енергиен клас A++ до A. Да се допълни с TRÅDFRI
LED драйвер и FÖRNIMMA захранващ кабел,
продава се отделно. 8W.
Бяло

102.604.36 29,90лв.

URSHULT LED осветление за шкаф. Осигурява
фокусирана светлина; подходящо за осветяване
на по-малки пространства. Да се допълни с
TRÅDFRI LED драйвер и FÖRNIMMA захранващ
кабел, продава се отделно. ИКЕА. Модел L1305
URSHULT. Това осветително тяло съдържа вградени
светодиодни лампи от енергиен клас A++ до A.
Лампите в осветителното тяло не могат да бъдат
сменяни. 2 W.

STRÖMLINJE LED осветление за плот, 40 см.
ИКЕА. Модел L1604 STRÖMLINJE. Това осветително
тяло съдържа вградени светодиодни лампи от
енергиен клас A++ до A. Да се допълни с TRÅDFRI
LED драйвер и FÖRNIMMA захранващ кабел,
продава се отделно. 5W.
Бяло

802.452.30 45лв.

302.452.23 50лв.

OMLOPP LED осветление за плот 80 см. ИКЕА.
Модел L1213 OMLOPP. Това осветително тяло
съдържа вградени светодиодни лампи от енергиен
клас A++ до A. Лампите в осветителното тяло не
могат да бъдат сменяни. Да се допълни с TRÅDFRI
LED драйвер и FÖRNIMMA захранващ кабел,
продава се отделно. 10 W.
Бяло

36 см
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10W

503.561.87 29,90лв.

30W

603.426.56 49,90лв.

d the TRÅDFRI remote control to dim your lighting.
r the dimmer to the driver(s) and the entire
mbination will dim at the same time.
you want, you can complete the system with other
oducts, like spotlights, drawer lighting or cabinet
hting.

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

A power supply cord
5m

TRÅDFRI дистанционно управление. Можете
да димирате осветлението безжично и лесно да го
настройвате за различни дейности. Използвайте
безжичен димер, за да димирате, включвате/
изключвате до 10 светлинни източника - всичките
ще функционират в синхрон. Включена е батерия с
на живот около 2 години.
TRÅDFRI remoteпродължителност
control
Colour: white.

duct name

Бяло

FÖRNIMMA захранващ кабел 3.5 м. За връзка с
електрозахранването; включвайте и изключвайте
лампите с едно натискане.

303.946.99 4лв.

TRÅDFRI входно-изходно устройство. С
TRÅDFRI входно-изходно устройство и приложение
можете да контролирате всеки светлинен източник
поотделно, да настройвате осветлението – и да
го контролирате с дистанционно или с TRÅDFRI
приложение.

503.946.98 6лв.

Бяло

Бяло

Quantity
1 pc

PP LED worktop lighting 40 cm (4.1W)

1 pc

PP LED worktop lighting 60 cm (5.4W)

1 pc

FRI LED driver 30W

1 pc

FRI remote control

Бяло

104.607.51 25,90лв.

PP LED worktop lighting 80 cm (7.4W)

MMA power supply cord

FÖRNIMMA свързващ кабел 2 м. Може да се
използва като директна връзка между TRÅDFRI
LED драйвери, например между две секции
стенни шкафове, с една обща връзка към
електрозахранването.

1 pc
1 pc

9

403.378.06 65лв.
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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.

© Inter IKEA Systems B.V. 2019/2020

ИКЕА България не носи отговорност за допуснати печатни грешки.
ИКЕА България си запазва правото да прави промени в съдържанието и цените.
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СЪБИРАНЕ НА СТОКИ И ДОСТАВКА

ИКЕА България не носи отговорност за допуснати печатни грешки.

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 си запазва правото да прави промени в съдържанието и цените.

Можете и сами.
Но можем и ние!

