РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

KUNGSFORS
Серия

Интелигентното съхранение осигурява повече свободнопространство в кухнята.
Серията KUNGSFORS предлага открити рафтове и решения за съхранение на съдове
за готвене, подправките и готварските книги.Отличната им организация ви предоставя
повече свободно пространство в кухнята по време на готвене. Тази серия е вдъхновена
от кухните в ресторантите и е адаптирана както за малки, така и за големи домашни
кухни. Различните и елементи могат да се комбинират по най-различни начини, за да
посрещнат нуждите в домакинството.

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 артикули
трябва да бъдат сглобени.

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ
ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ
Можете да комбинирате различни продукти от серията
KUNGSFORS в система или да ги монтирате отделно на
стената – не забравяйте да използвате включените
помощни крепежни елементи. Ако искате да създадете
система от серията KUNGSFORS, първо монтирайте
релсата за окачване, а след това просто с щракване
прикрепете артикули като рафт, релса или магнитна
поставка за ножове. След това ще можете да регулирате
позицията на артикулите върху релсата за окачване,
когато поискате, без да пробивате повече дупки в стената.

ПОДДРЪЖКА
Повечето от артикулите KUNGSFORS са изработени от
неръждаема стомана освен рафта, който е или от бамбук
или от ясенов фурнир. Можете да забърсвате всички
артикули с кърпа навлажнена с мек почистващ препарат
и след това да ги подсушавате със суха кърпа. Помнете
винаги да избърсвате повърхностите от неръждаемите
стомана по дължината им. Освен това избягвайте да
използвате почистващ прах, телена гъба и твърди или
остри предмети, тъй като могат да надраскат
неръждаемата стомана
БЕЗОПАСТНОСТ
Различните стенни материали изискват различни видове
прикрепващи елементи. Използвайте такива, които са
подходящи за стените във вашия дом, не са включени в
артикулите.

КАК ДА ГИ КОМБИНИРАМЕ

Можете да използвате различни артикули от серията KUNGSFORS
самостоятелно или да ги комбинирате в система, която да
монтирате с помощта на релсите за окачване. В илюстрациите
по-надолу са изобразени различни начини, по които можете да
използвате серията KUNGSFORS.

KUNGSFORS без релси за окачване
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Ако искате многофункционално решение, ще можете да монтирате
артикули от серията KUNGSFORS самостоятелно направо на стената
и да я обзаведете така, както поискате.

KUNGSFORS с релси за окачване.
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За да създадете система със серията KUNGGSFORS ще се нуждаете от поне две релси за окачване, които да монтирате на стената.
Изберете артикулите, от които се нуждаете, за да създадете свое собствено решение за съхранение. Прикрепяте ги към релсите
за окачване с щракване, след това регулирайте височината и заменяйте или добаяйете артикули, когато поискате, без да
пробивате повече дупки в стената.
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КОМБИНАЦИИ
Общ размер: Широчина Х Дълбочина Х Височина.

Комбинациите, които представяме тук са примери как
да сглобите система KUNGSFORS с цел да покриете
различните си нужди. За да създадете свое собствено
решение, вижте всички артикули на страница 6.
KUNGSFORS релси за окачване с рафт/релса/сушилник
за съдове. Малка комбинация, която улеснява живота
около мивката. Използвайте горния рафт за съхранение,
а релсата за поставяне на четката за съдове или други
предмети, които ви трябват подръка. Долната табла на
сушилника за съдове се сваля, по този начин се събира
излишна вода при отцеждане на съдове и се защитава
плота. Когато не се нуждаете от отцеждане просто сгънете
щифтовете надолу и използвайте артикула като
обикновен рафт.
Общи размери Ш64×Д32×В80
Обща цена 129,90лв. (092.543.23)
Артикули включени в тази комбинация
KUNGSFORS релса за окачване, 80 см, неръждаема стомана 803.348.58

2 бр.

KUNGSFORS рафт, 60 см, фурнир ясен

903.712.23

1 бр.

KUNGSFORS сушилник за съдове

403.712.25

1 бр.

KUNGSFORS релса, 56 см, неръждаема стомана

403.349.16

1 бр.

KUNGSFORS релса за окачване с рафт/
магнитна поставка за ножове. Тази комбинация съдържа
три рафта от ясенов фурнир, който ви позволяват да
съхранявате това, от което се нуждаете, докато предлага
комбинация от материали, които придават приятна
атмосфера на кухнята. Магнитната поставка за ножове ви
помага да виждате и достигате различни ножове,
докато готвите.
Общи размери: Ш64×Д32×В80 см
Обща цена 161,90лв (392.543.26)
Артикули включени в тази комбинация
KUNGSFORS релса за окачване, 80 см, неръждаема стомана 803.348.58

2 бр.

KUNGSFORS рафт, 60 см, фурнир ясен

903.712.23

3 бр.

KUNGSFORS магнитна поставка за ножове,
неръждаема стомана

403.349.21

1 бр.

KUNGSFORS релса за окачване с рафт/стенна решетка.
Комбинация от неръждаема стомана състоящата се от два
рафта, които ви позволяват да виждате предметите върху
тях, когато ги погледнете отдолу. Можете да създадете
повече пространство за съхранение върху стенната
решетка като закачите прибори използвайки S-образни
закачалки или контейнери от тази серия
Общи размери: Ш64×Д32×В80 см
Обща цена 141,90лв. (192.543.32)
Артикули включени в тази комбинация
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KUNGSFORS релса за окачване, 80 см, неръждаема стомана 803.348.58

2 бр.

KUNGSFORS рафт, 60 см, неръждаема стомана

503.349.25

2 бр.

KUNGSFORS стенна решетка, неръждаема стомана

803.349.19

1 бр.

КОМБИНАЦИИ
Общ размер: Широчина Х Дълбочина Х Височина.

KUNGSFORS релса за окачване с рафт/магнитна поставка
за ножове/стенна решетка/рафт от фурнир ясен.
Практична и лесна за използване комбинация, която
улеснява готвенето. Можете да съхранявате тенджери и
тигани върху рафта от неръждаема стомана, да закачвате
кухненски прибори и всичко останало, което ви трябва
подръка върху стенната решетка и да съхранявате ножовете
си върху магнитната поставка за ножове. Предмети, които
не използвате често могат да се поставят върху горния рафт
от ясенов фурнир
Общи размери: Ш124×Д32×В102 см
Обща цена 257,90лв.
(392.848.80)
Артикули включени в тази комбинация
KUNGSFORS релса за окачване, 80 см
неръждаема стомана

803.348.58

3 бр.

KUNGSFORS рафт, 60 см, фурнир ясен

903.712.23

2 бр.

KUNGSFORS магнитна поставка за ножове,
неръждаема стомана

403.349.21

1 бр.

KUNGSFORS рафт, 60 см, неръждаема стомана

503.349.25

2 бр.

KUNGSFORS стенна решетка, неръждаема стомана

803.349.19

1 бр.

KUNGSFORS релса за окачване/рафт/сушилник за
съдове/стенна решетка.
Практична комбинация, която улеснява готвенето и
миенето. Съхранявайте тенджери и тигани върху рафта от
неръждаема стомана, закачвайте кухненски прибори и
всичко останало, което искате подръка върху стенната
решетка. Долната табла на сушилника за съдове се сваля,
по този начин се събира излишна вода при отцеждане на
съдове и се защитава плота. Когато не се нуждаете от
отцеждане просто сгънете щифтовете надолу и
използвайте артикула като обикновен рафт. Предмети,
които не използвате често могат да се поставят върху
горния рафт от ясенов фурнир
Общи размери: Ш124×Д32×В102 см.
Обща цена: 277,90 лв. (492.543.35)
Артикули включени в тази комбинация
KUNGSFORS релса за окачване, 80 см неръждаема стомана

803.348.58

3 бр.

KUNGSFORS рафт, 60 см, фурнир ясен

903.712.23

2 бр.

KUNGSFORS сушилник за съдове

403.712.25

1 бр.

KUNGSFORS рафт, 60 см, неръждаема стомана

503.349.25

2 бр.

KUNGSFORS стенна решетка, неръждаема стомана

803.349.19

1 бр.

KUNGSFORS релса за окачване с рафт/релса/стенна
решетка/фурнир ясен рафт.
Монтирайте тази комбинация
на стената над работния плот и съхранявайте всичко, което
по време на готвене ви трябва подръка. Можете да
поставяте чинии и чаши върху рафта от ясенов фурнир и
тенджери и тигани върху рафта от неръждаема стомана.
Използвайте релсите за кухненските си прибори, а
контейнерите KUNGSFORS, които се продават отделно
идеално подхождат на стенната решетка
Общи размери: Ш184×Д32×В80 см
Обща цена: 399,90 лв. (592.848.79)
Артикули включени в тази комбинация
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KUNGSFORS релса за окачване, 80 см,
неръждаема стомана

803.348.58

4 бр.

KUNGSFORS рафт, 60 см, фурнир ясен

903.712.23

3 бр.

KUNGSFORS рафт, 60 см, неръждаема стомана

503.349.25

5 бр.

KUNGSFORS стенна решетка, неръждаема стомана

803.349.19

1 бр.

KUNGSFORS релса, 56 см, неръждаема стомана

403.349.16

2 бр.

КОМБИНАЦИИ
Общ размер: Широчина Х Дълбочина Х Височина.

KUNGSFORS релса за окачване/рафт/сушилник за
съдове/релса/ стенна решетка.
Комбинация, в която можете да съхранявате всичко, от
което се нуждаете в кухнята – когато готвите и когато
миете. Можете да поставяте чинии и чаши върху рафта от
ясенов фурнир и тенджери и тигани върху рафта от
неръждаема стомана. Сушилника за съдове е снабден с
долна табла, която събира излишна вода и защитава
плота ви. Когато не се нуждаете от отцеждане просто
сгънете щифтовете надолу и използвайте артикула като
обикновен рафт.
Общи размери: Ш184×Д32×В80 см
Обща цена 419,90 лв. (892.543.38)
Артикули включени в тази комбинация
KUNGSFORS релса за окачване, 80 см, неръждаема стомана 803.348.58

4 бр.

KUNGSFORS рафт, 60 см, фурнир ясен

903.712.23

3 бр.

KUNGSFORS рафт, 60 см, неръждаема стомана

503.349.25

4 бр.

KUNGSFORS стенна решетка, неръждаема стомана

803.349.19

1 бр.

KUNGSFORS сушилник за съдове

403.712.25

1 бр.

KUNGSFORS релса, 56 см, неръждаема стомана

403.349.16

2 бр.

KUNGSFORS релса за окачване с рафт/стенна решетка.
Това завършено решение от ясенов фурнир и неръждаема
стомана е създадено, за да ви предостави изобилие от
пространство за съхранение, така че да поставяте
предмети като готварски пособия и прибори за хранене на
едно и също място, освен това е изработено от
комбинация от материали, които придават приятна
атмосфера.
Общи размери: Ш184×Д32×В160 см
Обща цена: 756,90 лв. (292.543.41)
Артикули включени в тази комбинация
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KUNGSFORS релса за окачване, 80 см, неръждаема стомана

803.348.58

8 бр.

KUNGSFORS рафт, 60 см, неръждаема стомана

503.349.25

9 бр.

KUNGSFORS стенна решетка, неръждаема стомана

803.349.19

3 бр.

KUNGSFORS рафт, 60 см, фурнир ясен

903.712.23

6 бр.

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
Всички елементи могат да се използват и в системата между релсите за окачване и самостоятелно

KUNGSFORS релса, неръждаема стомана.
Ш40 cm

004.424.99 4,99 лв.

Ш56 cm

403.349.16

KUNGSFORS кукички, неръждаема стомана, 3-бр.

7,99 лв.

703.796.92

KUNGSFORS контейнер, неръждаема стомана.
Ø12.0×В26.5 см.

KUNGSFORS стенна решетка, неръждаема стомана.
Ш56×В26.5 см.
803.349.19

003.349.18

29,90 лв.

903.712.23

29,90 лв.

Бамбук

004.017.81

35,90 лв.

503.349.25

39,90 лв.

15,99 лв.

KUNGSFORS контейнер, неръждаема стомана.
Ш24×Д12×В26.5 см

KUNGSFORS рафт, Ш60×Д30
Фурнир ясен

3,99 лв.

603.349.20

39,90 лв.

KUNGSFORS рафт, Ш60×Д30
Неръждаема стомана

KUNGSFORS поставка за таблет,
неръждаема стомана, Ш26×Д13×В12 см

KUNGSFORS сушилник за съдове,
неръждаема стомана,
Ш60×Д30×В10 см.
403.712.25 59,90 лв.
KUNGSFORS магнитен клипс,
неръждаема стомана, 3 бр.
KUNGSFORS релса за окачване, неръждаема стомана
Д80 см.
803.348.58

15,99 лв.

203.349.17

15,99 лв.

003.349.23

7,99 лв.

KUNGSFORS мрежеста торба, естествен цвят, 2 бр.
203.728.34

KUNGSFORS магнитна поставка за ножове,
неръждаема стомана, Ш56 см
403.349.21
KUNGSFORS s-образни закачалки,
неръждаема стомана, 5-бр
203.349.22

9,99 лв.

KUNGSFORS кухненска количка,
неръждаема стомана, Ш60×Д40×В90 см.
39,90 лв.

803.349.24

2,99 лв.
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259 лв.

