LILLÅNGEN
ПОДДРЪЖКА

Почистете мебелите с
кърпа, напоена с вода или
неабразивен препарат,
след което подсушете
с чиста кърпа. Всички
мокри места трябва да
се подсушават възможно
най-бързо, за да се
избегне проникване на
влага.
Мивката е устойчива
към повечето химикали,
с изключение на силни
киселини и силни
основи. Затова никога не
използвайте абразивни
препарати, телена гъба
или препарат, който
разтваря калций, съдържа
киселина, алкохол или
абразивни частици.
Почистете мебелите с
кърпа, напоена с вода или
неабразивен препарат.

БЕЗОПАСНОСТ

Артикулите трябва да се
монтират към стената.
Сглобяването и монтажът
трябва да се извършат
от специалист. Уверете
се, че стената в банята
ще издържи тежестта
на мебелите, тъй като
неправилната инсталация
може да причини контузии
или повреди. Ако не сте
сигурни, обърнете се
към професионалист.
Поради разнообразието
от стенни материали, не
са осигурени винтове
за прикрепяне към
стената. За съвет относно
подходящи закрепващи
механизми можете
да се свържете със
специализиран доставчик.

Ограничено място в банята?
Със серията LILLÅNGEN ще се възползвате от всеки
квадратен сантиметър във вашата баня. Тя включва
мивка в три различни широчини, шкафове с различни
функции и цветове и отворени рафтове, които ви
позволяват да използвате всеки сантиметър. Към
мивките се предлагат и аксесоари – сапунерка,
закачалка за хавлия и табличка. Всички те могат да се
окачат на ръба на мивката, което пести място.

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.
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1. LILLÅNGEN – идеален избор за малка баня.
Предлага се в две различни широчини и може да
се съчетае така, че да пасва идеално на вашата
баня и на нуждите за съхранение.

3. Ъгловите етажерки LILLÅNGEN могат да се
използват самостоятелно или в комбинация с
различни по широчина мивки/шкафове за мивки,
за да осигурят максимално място за съхранение.

2. Серията LILLÅNGEN предлага мивки в две
широчини: 40 и 60 см. Мивката има „хитър
ръб” отзад, за да са най-необходимите ви
вещи подръка. Има и подходящи аксесоари
към мивката – сапунерка, закачалка за кърпи,
табличка.

4. Колоната LILLÅNGEN може да се използва
самостоятелно или в комбинация с крака.
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КАК ДА СЪЧЕТАЕТЕ
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38 cm

1. Хоризонтално място
Когато правите планове за своята баня, първо
вижте с какво хоризонтално място разполагате
за мивката, защото тя е центърът на повечето
занимания. Серията LILLÅNGEN предлага мивки в
две широчини: 40 и 60 см. Накрая, след като сте
избрали мивка, изберете смесител в зависимост
от функциите и дизайна, който искате.

крачета, които подхождат на вашето решение.
3. Изберете решения за и около мивката
Над мивката имате възможност да сложите
самостоятелен огледален шкаф или в комбинация
с един или няколко отворени ъглови етажерки.
Рафтовете на стенните и високите шкафове
са създадени така, че да пасват на мивки и
шкафовете с различни размери. Може би ще
искате да приберете кърпи и ролки тоалетна
хартия в банята си – в такъв случай високият
шкаф е идеалното решение.

2. Организирайте мястото под мивката
След като сте готови с хоризонталната площ,
време е да решите колко място за съхранение ви
трябва. Смесвайте и напасвайте шкафовете под
мивката – цял шкаф или пък шкаф с етажерка за
по-лесен достъп. Серията LILLÅNGEN предлага
мивки в две широчини: 40 и 60 см. Изберете

4. Функции, с които да допълните банята
С нашите функционални органайзери за баня ще
оползотворите цялото пространство и така банята
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КОМБИНАЦИИ

В цената са включени шкаф, врати, панти и рамка с крачета според картинката.

Плитка комбинация. Тази компактна комбинация за бяна ще пасне идеално и на най-малката баня.
Комбинация в бяло, състояща се от мивка, шкаф за мивка и рамка с крака :
60x27x93 см 898.940.63 204,00лв.
DALSKÄR смесител 302.812.92 129,00лв.
Огледало 60x11x78 см 502.049.43 59,00лв.
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ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
Ширина х дълбочина х височина.

LILLÅNGEN единична мивка, с включени аксесоари за
филтър и мивка.
40x41 см
001.354.19
109,00лв.
60x41 см
301.354.32
129,00лв.

802.066.53

201.964.40

GUTVIKEN мивка за плот
20х39 см, бяло
903.549.59
HORVIK мивка за плот
45x32 см, бяло

303.589.36

години
БЕЗПЛАТНА
гаранция

Хромиран месинг
Никелиран месинг.
Металически цвят

години
БЕЗПЛАТНА
гаранция

Хромиран месинг

Хромиран месинг

159,00лв.

002.812.98

129,00 лв.

39,90 лв.

LILLÅNGEN етажерка 19x19x179 см
Сетлозелено
603.548.66

Хромиран месинг

602.813.80

159,00 лв.

19x19x64 см
Черно-кафяво
Бяло

703.684.72
402.051.51

60,00лв.
60,00лв.

Бяло
303.684.74
502.051.22

70,00лв.
70,00лв.

803.684.76
502.051.55

80,00лв.
80,00лв.

003.267.63

15,00лв.

2 бр. бяло

703.585.38

15,00лв.

4 бр. бяло

303.585.40

35,00лв.

30 см

403.597.61

79,90 лв.

402.238.57

59,90лв.

ENUDDEN закачалка за врата 35×8×13,2 см.
Бяло

LILLÅNGEN огледало, 60x11x78 см
702.049.42
502.049.43

149,00лв.

GÅSGRUND лампа за таван/стена, опалова

LILLÅNGEN крака, неръждаема стомана
2 бр.

102.062.46

LEDJSÖ стенна лампа 60.

LILLÅNGEN нисък шкаф за мивка с 2 врати, 60x38x51
см
Черно-кафяво
903.684.71
90,00лв.
Бяло/алуминий
402.051.65
120,00лв.
Бяло
201.377.14
90,00лв.

Черно-кафяво
Бяло/алуминий

30,00лв.
30,00лв.

LILLÅNGEN шкаф за пране 40x38x179 см

2 врати 60x38x64 см.
Черно-кафяво
Бяло

102.066.56
702.110.37

LILLÅNGEN шкаф за пералня 64x38x195 см
Бяло
002.060.96
159,00лв.

2 врати 60x25x64 см.
Черно-кафяво
Бяло

80,00лв.

119,00 лв.

LILLÅNGEN шкаф за мивка
1 врата. 40x38x64 см.
Черно-кафяво
Бяло

59,00лв.

LILLÅNGEN етажерка

ENSEN смесител за мивка с филтър.
10

402.407.91

LILLÅNGEN огледален висок шкаф 30x21x179 см,
30x21x179 см
Черно-кафяво
902.050.83
129,00лв.
Бяло
102.050.82
129,00лв.
LILLÅNGEN висок шкаф 30x38x179 см
Черно-кафяво
702.050.79
149,00лв.
Бяло/алуминий
302.050.81
169,00лв.
Бяло
602.406.72
149,00лв.

години
БЕЗПЛАТНА
гаранция

години
БЕЗПЛАТНА
гаранция

89,00лв.
89,00лв.

LILLÅNGEN стенен шкаф, с една врата
30x12x125 см
Черно-кафяво
103.966.37
79,00лв.

129,00 лв.

402.400.17

002.051.72
202.051.71

99,90лв.

LUNDSKÄR смесител за мивка с филтър.
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69,00лв.

Бяло

302.812.92

702.177.51

69,00лв.

802.051.68

129,00лв.

OLSKÄR смесител за мивка без филтър.
10

602.051.69

Бяло

LILLÅNGEN стенен шкаф, с една врата
40х21х64 см

DALSKÄR смесител за мивка с филтър.
10

Черно-кафяво

Черно-кафяво
Бяло

119,00лв.

TÄLLEVIKEN единична мивка, със сифон
64х41 см

40x21x64 см

60x21x64 см, с две врати

LILLÅNGEN единична мивка, с включени аксесоари
60x27 см

LILLÅNGEN огледален шкаф, с една врата

59,00лв.
59,00лв.
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602.516.65

9,99лв.

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.

ИКЕА България не носи отговорност за допуснати печатни
грешки.

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

© Inter IKEA Systems B.V. 2019/2020.

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!

