
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.

KNOXHULT
Ръководство за закупуване

Кухненска система

ПОДДРЪЖКА:
Ако се налага почистване, 
забършете с мека кърпа, 
напоена във вода и мек 
измиващ препарат или сапун, 
без абразивни частици. За да 
подсушите, забършете с чиста 
кърпа. При почистване на 
повърхности от неръждаема 
стомана, избършете с гъба и 
чиста кърпа, с мек измиващ 
препарат без абразивни 
частици. Винаги почиствайте 
повърхности от неръждаема 
стомана по дължината им.

БЕЗОПАСНОСТ:
Различните стенни 
материали изискват различни 
прикрепващи елементи.
Използвайте прикрепващи 
елементи, подходящи за 
стените във вашия дом 
(продават се отделно).

ДОБРЕ Е ДА 
ЗНАЕТЕ:
Пантите могат да се регулират 
по вертикала, хоризонтала и 
в дълбочина - това улеснява 
прецизното окачване на 
вратата. Вратите могат 
да се окачат отляво или 
отдясно. Благодарение на 
регулиращите се крачета 
шкафа стои стабилно дори 
върху неравни повърхности. 

Цялостно обзавеждане за кухня на ниска цена
Нуждаете се от качествена семпла кухня на ниска цена? Серията 
кухни KNOXHULT включва шест шкафа с врати, чекмеджета и 
рафтове в четири цвята. Външните и вътрешните плоскости на 
всички долни и стенни шкафове са с устойчива на надраскване 
повърхност с меламиново покритие, която е лесна за почистване. 
Плотът се предлага с дълбочина - 61 см. Можете да съчетаете 
кухня KNOXHULT с електроуреди LAGAN. Допълнете с мивка и 
кухненски смесител – не забравяйте да изберете и подходящи 
дръжки.



2

КУХНЕНСКА СИСТЕМА
Кухненските системи се състоят от кухненски плот, рафтове, чекмеджета, панти и цокъл. Допълнете с подходящи дръжки, електроуреди, мивка и кухненски 
смесител. Можете да разгледате продуктите LAGAN в описанието Всички елементи и цени, на страница 5. Кухненската система KNOXHULT може да се 
комбинира и с всички други видове електроуреди, мивки и кухненски смесители от асортимента на ИКЕА. 

Обща цена 
Бяло 249,00 лв.
Сиво 349,00 лв.
Гланцирано бяло 359,00 лв.

Всички елементи от тази комбинация в цвят бяло
KNOXHULT стенен шкаф с врати, 120 см 903.267.92 1 бр..
KNOXHULT долен шкаф с врати и чекмедже, 120 см 303.267.90 1 бр..
Всички елементи от тази комбинация в цвят сиво
KNOXHULT стенен шкаф с врати, 120 см 003.267.96 1 бр..
KNOXHULT долен шкаф с врати и чекмедже, 120 см 503.267.94 1 бр..

Всички елементи от тази комбинация в цвят 
гланцирано бяло
KNOXHULT стенен шкаф с врати, 120 см 103.268.09 1 бр..
KNOXHULT долен шкаф с врати и чекмедже, 120 см 503.268.07 1 бр..

Обща цена 
Бяло 439,00 лв.
Сиво 649,00 лв.

Всички елементи от тази комбинация в цвят бяло
KNOXHULT стенен шкаф с врати, 120 см 903.267.92 1 бр..
KNOXHULT долен шкаф с врати и чекмедже, 120 см 303.267.90 1 бр..
KNOXHULT долен шкаф с чекмедже, 40 см 903.267.87 1 бр..
KNOXHULT стенен шкаф с врата, 40×75 см 503.267.89 1 бр..
KNOXHULT стенен шкаф с врата, 60×60 см 103.267.91 1 бр..

Всички елементи от тази комбинация в цвят сиво
KNOXHULT стенен шкаф с врати, 120 см 003.267.96 1 бр..
KNOXHULT долен шкаф с врати и чекмедже, 120 см 503.267.94 1 бр..
KNOXHULT долен шкаф с чекмеджета, 40 см 703.267.93 1 бр..
KNOXHULT стенен шкаф с врата, 40×75 см 803.267.97 1 бр..
KNOXHULT стенен шкаф с врата, 60×60 см 603.267.98 1 бр..

Общи размери: Ш182×Д61 см

Общи размери: Ш224×Д61 см
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Кухненските системи се състоят от кухненски плот, рафтове, чекмеджета, панти и цокъл. Допълнете с подходящи дръжки, електроуреди, мивка и кухненски 
смесител. Можете да разгледате продуктите LAGAN в описанието Всички елементи и цени, на страница 5. Кухненската система KNOXHULT може да се 
комбинира и с всички други видове електроуреди, мивки и кухненски смесители от асортимента на ИКЕА. 

КУХНЕНСКА СИСТЕМА

Обща цена 
Бяло 299,00 лв.
Сиво 379,00 лв.

Всички елементи от тази комбинация в цвят бяло
KNOXHULT стенен шкаф с врати, 120 см 903.267.92 1 бр..
KNOXHULT долен шкаф с врати и чекмеджета, 
180 см

703.267.88 1 бр..

Всички елементи от тази комбинация в цвят сиво
KNOXHULT стенен шкаф с врати, 120 см 003.267.96 1 бр..
KNOXHULT долен шкаф с врати и чекмеджета, 
180 см

203.267.95 1 бр..

Обща цена 
Бяло 489,00 лв.
Сиво 679,00 лв.

Всички елементи от тази комбинация в цвят бяло
KNOXHULT стенен шкаф с врати, 120 см 903.267.92 1 бр..
KNOXHULT долен шкаф с врати и чекмеджета, 
180 см

703.267.88 1 бр..

KNOXHULT долен шкаф с чекмеджета, 40 см 903.267.87 1 бр..
KNOXHULT стенен шкаф с врата, 40×75 см 503.267.89 1 бр..
KNOXHULT стенен шкаф с врата, 60×60 см 103.267.91 1 бр..

Всички елементи от тази комбинация в цвят сиво
KNOXHULT стенен шкаф с врати, 120 см 003.267.96 1 бр..
KNOXHULT долен шкаф с врати и чекмеджета, 
180 см

203.267.95 1 бр..

KNOXHULT долен шкаф с чекмеджета, 40 см 703.267.93 1 бр..
KNOXHULT стенен шкаф с врата, 40×75 см 803.267.97 1 бр..
KNOXHULT стенен шкаф с врата, 60×60 см 603.267.98 1 бр..

Общи размери: Ш182×Д61 см

Общи размери: Ш224×Д61 см



ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
Рамките за кухненски шкафове са изработени от ПДЧ с дебелина 16 мм, с врати и чела в бяло, ефект дървесина сиво, гланцирано бяло меламиново фолио 
и сиво полипропиленово фолио. Кухните в сиво и бяло имат ламиниран плот от дъб.  Кухните с ефект дървесина сиво и гланцирано бяло имат черен плот, 
ефект камък. Шкафовете са с включени плот, рафтове, чекмеджета, панти и цокъл. Добавете електроуреди, мивка, кухненски смесител и дръжки, и ще имате 
напълно завършена кухня. 

KNOXHULT долен шкаф с врати и чекмедже. 
Допълнете с мивка и създайте място за съхранение 
с 2 подвижни рафта. Вратите и челата са 
облицовани с фолио, което ги прави устойчиви на 
надраскване и лесни за почистване. Можете лесно 
да окачите вратата отляво или отдясно, пантите 
се регулират на височина, дълбочина и широчина. 
Подвижни крачета за неравни повърхности, които 
дават стабилност на шкафа. Чекмедже със стопер. 
Плотът има навес 1 см от всяка страна. 122×61×90 
см. Широчина на шкафа 120 см.
Бяло 303.267.90 170,00 лв.
Сиво 503.267.94 250,00 лв.
Гланцирано бяло 503.268.07 250,00 лв.

KNOXHULT долен шкаф с врати и чекмеджета. 
Допълнете с мивка и създайте място за съхранение 
с 2 подвижни рафта. Вратите и челата са 
облицовани с фолио, което ги прави устойчиви на 
надраскване и лесни за почистване. Можете лесно 
да окачите вратата отляво или отдясно, пантите 
се регулират на височина, дълбочина и широчина. 
Подвижни крачета за неравни повърхности, които 
дават стабилност на шкафа. Плотът има навес 1 
см от всяка страна.  Допълнете с вградена фурна, 
готварски плот и мивка. 182×61×90 см. Широчина на 
шкафа 180 см.
Бяло 703.267.88 220,00 лв.
Сиво 203.267.95 280,00 лв.

KNOXHULT долен шкаф с чекмеджета. Чекмедже 
със стопер. Челата на чекмеджетата са покрити с 
фолио, което ги прави устойчиви на надраскване. 
Подвижни крачета за неравни повърхности, които 
дават стабилност на шкафа. 42×61×90 см. Широчина 
на шкафа 40 см.
Бяло 903.267.87 100,00 лв.
Сиво 703.267.93 150,00 лв.

KNOXHULT стенен шкаф с врата. Място за 
съхранение с подвижен рафт. Вратата е покрита с 
фолио, което я прави устойчива на надраскване. 
Вратата може да се окачи отляво или отдясно. 
40×31×75 см.
Бяло 503.267.89 35,00 лв.
Сиво 803.267.97 70,00 лв.

KNOXHULT стенен шкаф с врата. Място за 
съхранение с подвижен рафт. Вратата е покрита с 
фолио, което я прави устойчива на надраскване. 
60×31×60 см.
Бяло 103.267.91 55,00 лв.
Сиво 603.267.98 80,00 лв.

KNOXHULT стенен шкаф с врати. Място за 
съхранение с 2 подвижни рафта. Вратите са покрити 
с фолио, което ги прави устойчиви на надраскване. 
120×35×75 см.
Бяло 903.267.92 79,00 лв.
Сиво 003.267.96 99,00 лв.
Гланцирано бяло 103.268.09 109,00 лв.

FYNDIG мивка. Мивка от неръждаема стомана 
- хигиенична, здава, устойчива и лесна за 
почистване. Шумоизолиращ материал. Подходяща 
за рамки за шкаф с ширина минимум 50 см. 
Допълнете със сифон LILLVIKEN. 45×39 см.
Неръждаема стомана 902.021.26 39,00 лв.
LILLVIKEN сифон 103.115.39 30,00лв

LAGAN кухненски смесител. С изтеглящ се 
струйник. Въртящ се чучур 360°. В16см.
Хромиран 100.850.27 45,90 лв.
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ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

LAGAN OV3 фурна. Идеално решение 
за ежедневното готвене. Консумация на 
електроенергия при нормална употреба, горно и 
долно нагряване: 0.79 kWh. 59.4×56×59 см.
Бяло 504.169.21 279,00 лв.

ЕНЕРГИЕН КЛАС A. По скала от A (най-висока 
ефективност) до G (най-ниска ефективност).
ГОРНО НАГРЯВАНЕ. Горното нагряване още по-
добре запича ястията и ги прави по-хрупкави. 
Подходящ режим за печене на огретен и 
десерти. 
ДОЛНО НАГРЯВАНЕ. Допълнителна топлина в
долната част на храната, без горната част да
прегаря. Перфектен режим за последния етап
от процеса на готвене, за ястия с хрупкав 
долен слой и за готвене на водна баня.
ГОРНО И ДОЛНО НАГРЯВАНЕ. Комбинация от 
по-силно горно нагряване и по-слабо долно 
нагряване. Идеален режим за печене
на бавен огън. 

LAGAN HGA4K газов плот. 59×51 см.  Загрява 
бързо и реагира незабавно и точно - улеснява 
регулирането на температурата в зависимост от 
храната, която приготвяте.  1×3000W котлон, 
2×2000W котлона, 1×1000W котлони. 59×51×9см.
Бяло 404.441.61 199,00 лв.

LAGAN HGC3K керамичен плот. Гладка 
повърхност от закалено стъкло - улеснява 
почистването и осигурява допълнително място. 
2300W котлон, 1200W котлон, 1800W котлон, 
59×52×3.9см.
Черно 501.823.52 299,00 лв.

LAGAN абсорбатор за стенен монтаж. Аспиратор 
за вграждане с 3 различни скорости. Капацитет на 
абсорбиране: 272 m³/h. Ниво на шума при макс. 
мощност: 78 dB (A). 60×51×13 см.
Неръждаема стомана 203.889.67 129,00 лв.
Бяло 504.013.83 99,00 лв.

LAGAN хладилник/фризер A+. Вратите могат 
да се монтират така, че да се отварят наляво или 
надясно. Консумация на енергия: 297 kWh/година.  
Нетен обем на хладилника: 194 л. Нетен обем на 
фризера: 109 л. 59.5×64.2×174.5 см.
Бяло 102.823.63 649,00 лв.

ЕНЕРГИЕН КЛАС A+.По скала от A (най-висока 
ефективност) до G (най-ниска ефективност).

4-звезди фризер. С отделение за 
замразяване на свежи храни под 
-18°C.

LAGAN хладилник/фризер. Вратите могат да се 
монтират така, че да се отварят наляво или надясно. 
Консумация на енергия: 136 kWh/година. Нетен 
обем на хладилника: 97 л. Нетен обем на фризера: 
16 л. 55×57×84.5 см. 
Бяло 603.349.63 329,00 лв.

ЕНЕРГИЕН КЛАС A++. По скала от A (най-
висока ефективност) до G (най-ниска 
ефективност). 

4-звезди фризер. С отделение за 
замразяване на свежи храни под 
-18°C. 
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LAGAN декоративна тръба за аспиратор 
Превръща аспиратора LAGAM BF275 в куминен 
аспиратор.

Неръждаема стомана 900.690.66 100,00 лв.
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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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