
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.

Система за осветление, за различни нужди
Релсова система SKENINGE ви улеснява да персонализирате 
вашето осветление. Вие избирате брой релси и можете да 
ги комбинирате, както пожелаете - в права линия, под ъгъл 
или в Т-образна форма. Използвайте различни спот лампи 
или комбинирайте спот лампи с висящи лампи. Инсталирайте 
релсовата система във всички стаи, за да създадете 
обкръжаващо осветление, работно осветление и осветление 
за акцент. Системата е достатъчно гъвкава, за да я използвате 
навсякъде - дори в офиса, магазина или в ресторанта.

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

ДОБРЕ Е ДА 
ЗНАЕТЕ
Максимално натоварване в 
една релсова система: 3680W

БЕЗОПАСНОСТ
В някои страни 
електрическата инсталация 
може да бъде извършена 
само от оторизиран сервиз за 
електро услуги. Обърнете се 
към локалния доставчик на 
електроенергия за съвет.

SKENINGE
Релсова система
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продължи и до ъгъла. Или монтирайте в Т-образна 
форма с троен конектор. Възможностите са много, 
за да персонализирате дома си с осветление, както 
пожелаете.

4. Комбинирайте спот лампи
    Релсова система SKENINGE включва спот лампи в 

различни размери – 7 см, 9.5 см и 11 см. Можете 
да добавите LED крушки с тесен ъгъл на светене, 
за да осветят определени детайли като например 
картина или с широк ъгъл на светене за по-големи 
зони като библиотека. Спот лампите имат гъвкав 
съединител, така че да се сменя лесно посоката на 
светлината и да се преместват на релсата, ако искате 
да промените осветлението. 

5. Комбинирайте с любимата ви висяща лампа
    С висящия конектор можете да свържете повечето ни 

висящи лампи към релсовата система. Това означава, 
че можете да комбинирате спот лампи и висящи 
лампи. Можете да групирате вашите спот лампи и/или 
висящи лампи и да свържете всяка група с различни 
ключове (макс. 3), за да можете да включвате и 
изключвате осветлението на всяка група поотделно.

1. Създайте своя система за осветление 
    Помислете първо къде искате да поставите 

осветлението и от колко светлина се нуждаете. 
Можете да свържете толкова релси и спот лампи, 
колкото пожелаете. Максималното елетрическо 
натоварване в една релса е 3680W. Не забравяйте, 
че различните материали за таван изискват различни 
крепежни елементи. Винаги избирайте винтове.

2. Свържете към електрическото захранване
    Релсовата система може да бъде инсталирана 

само на тавана. Моля, запомнете, че в някои 
страни електрическата инсталация може да бъде 
извършена само от оторизиран сервиз за електро 
услуги. Потърсете съвет от локалния доставчик на 
електроенергия.

3. Добавете релси, изберете количество и 
дължина 

    Релсите могат да бъдат свързани в права линия, под 
ъгъл или в Т-образна форма. Изберете дължина, 
която е подходяща за вас. Релсите са с дължина 1 
м, но могат да бъдат отрязани, за да се поставят, 
където пожелаете. Свържете две релси с прав 
конектор. Окачете релсовата система под ъгъл (до 
110°) с ъглов конектор, ако искате осветлението да 

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ
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Само с 3 SKENINGE спот лампи, ще ви е по-лесно 
да намерите любимото си палто, обувки и шапка, 
когато трябва да излезете. Насочете спот лампа към 
гардероба, към рафт с обувки, а с друга осигурете  
цялостна светлина в коридора. Изберете крушки с 
широк ъгъл на светене, за да ви улесняват, докато се 
обличате.
Тази комбинация 124 лв.

Необходими елементи:
Релса 203.164.09 1бр
Захранващ конектор 003.164.05 1бр
LED спот лампа 7 см 403.164.08 3бр

КОМБИНАЦИИ

Дневната заема централно място в дома, затова ви 
е нужно осветление за всякакви дейности. Осветете 
решенията за съхранение, но не забравяйте и зоната 
около дивана. Висяща лампа над холната маса придава 
завършен вид на стаята. Тъй като релсовата система 
SKENINGE е с три фази, винаги можете да решите кои 
лампи искате да са включени и кои изключени.
Тази комбинация 302,99 лв.

Необходими елементи:
Релса 203.164.09 3бр
Захранващ конектор 003.164.05 1бр
Троен конектор 803.164.11 1бр
Висящ конектор 603.164.12 1бр
LED спот лампа 7 см 403.164.08 2бр
LED спот лампа 9.5 см 603.164.07 2бр
MELODI висяща лампа 38 см 103.865.39 1 бр

Лесно можете да създадете уютен ъгъл за четене и да 
осветите картините или други предмети. Не е нужно 
голямо въображение, единствено релса SKENINGE и 
няколко спот лампи. Насочете светлината към рафт 
за книги, за да откриете бързо хубав роман. Осветете 
зоната около фотьойла за четене. А като направите 
пауза, защо да не хвърлите поглед към картините на 
стената и да си спомните за свои хубави истории.
Тази комбинация 227 лв.

Необходими елементи:
Релса 203.164.09 2бр
Захранващ конектор 003.164.05 1бр
LED спот лампа 9.5 см 603.164.07 2бр
LED спот лампа 7 см 403.164.08 2бр
Ъглов конектор 303.164.04 1бр

Когато вечеряте със семейството или прекарвате 
време с приятели, светлината трябва да внася добро 
настроение. Изберете две висящи лампи, свържете 
ги към системата за осветление и регулирайте силата 
на светлината. Сега настроението е перфектно! Ако 
имате много гости, можете да издърпате масата и да 
преместите лампите там, където ви е нужно повече 
осветление, тъй като висящият конектор може да се 
мести по релсата.
Тази комбинация 286,80 лв.

Необходими елементи:
Релса 203.164.09 2бр
Захранващ конектор 003.164.05 1бр
Ъглов конектор 303.164.04 1бр
Висящ конектор 603.164.12 2бр
LED спот лампа 9.5 см 603.164.07 2бр
RANARP висяща лампа 23 см 103.909.61 2 бр

Можете да използвате релсова система SKENINGE 
навсякъде у дома и за всякакви дейности. В малка 
стая като коридор или съблекалня релсовата система 
осветява всичко. В дневната можете да я използвате, 
за да акцентирате върху любимите си картини или 

библиотека, като съчетате LED крушки с различен 
ъгъл на светене. А ако искате светлина за определено 
занимание - като вечеря или четене – тогава 
комбинирайте спот лампи с висящи лампи.



ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

SKENINGE LED спот лампа, Ø7 см, бяло. Крушката 
се продава отделно. ИКЕА препоръчва LED крушка 
GU10 400 лумена. Лесно можете да монтирате спот 
лампата и сами.*

403.164.08 25 лв.

SKENINGE LED спот лампа, Ø9.5 см, бяло. 
Крушката се продава отделно. ИКЕА препоръчва 
LED крушки GX53 600 лумена. Лесно можете да 
монтирате спот лампата и сами.*

603.164.07 35 лв.

SKENINGE LED спот лампа, Ø11 см, бяло. 
Крушката се продава отделно. ИКЕА препоръчва 
LED крушка GX53 1000 лумена. Лесно можете да 
монтирате спот лампата и сами.*

803.164.06 39 лв.

SKENINGE висящ конектор, бяло. Максимална 
тежест на висяща лампа, свързана към един (1) 
висящ конектор е 5 кг. Може да се използва само с 
релса SKENINGE.

603.164.12 15 лв.

SKENINGE релса, бяло, 1м. Включени са: 1 релса, 
1 накрайник и 2 скоби. Ако искате да удължите 
релсата, елемента, който ще добавите трябва 
да е поне 10 см. Винтове се продават отделно. 
Максимална тежест: 10 кг/релса.*

203.164.09 39 лв.

SKENINGE захранващ конектор, бяло. Може да 
се използва само с релса SKENINGE. Използвайте 
1.5мм2 проводящ кабел, не е включен.

003.164.05 10 лв.

SKENINGE прав конектор, бяло. Може да се 
използва само с релсова система SKENINGE. 

003.164.10 10 лв.

SKENINGE ъглов конектор, бяло. За свързване на 
релси в ъгъл, до 110 градуса. Може да се използва 
само с релсова система SKENINGE.

303.164.04 19 лв.

SKENINGE троен конектор, бяло. За свързване 
на релсите Т-образно. Може да се използва само 
с релсова система SKENINGE. Захранването е 
възможно само от една посока. Една релса трябва 
да бъде свързана на 3 страни. 

803.164.11 25 лв.

*Не може да се комбинира с IKEA 365+ 
SÄNDA.
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