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МАТЕРИАЛ:
Рамките и рафтовете TROFAST 
са от масив иглолистна 
дървесина и бяло фолио. 
Кутиите за вещи, капаците и 
водачите са пластмасови.

ПОДДРЪЖКА И 
ПОЧИСТВАНЕ:
Почиствайте рамката с 
навлажнена кърпа, след което 
подсушавайте със суха и чиста 
кърпа. Пластмасовите кутии за 
вещи просто изплаквайте във 
вода, когато е необходимо. 

БЕЗОПАСНОСТ:
Децата рядко правят това, 
което ние, възрастните, 
очакваме от тях. Те се катерят, 
пълзят и си играят с всичко по 
всевъзможни начини. Затова 
мебелите за съхранение с 
височина над 60 см трябва 
винаги да се монтират за 
стената с приложените стенни 
елементи. 

TROFAST – за послушни играчки
За детските игри трябва пространство. Затова е хубаво да има 
къде да прибирате играчките на малчуганите. TROFAST ще ви 
свърши чудесна работа – система с много лица, с която те да 
играят, да се катерят и да сядат, колкото си искат. 

Съчетайте по ваш вкус
Кутиите за вещи TROFAST са с различни размери и цветове. 
Рамките са проектирани така, че кутиите с различни размери и 
рафтовете да могат да се поставят на удобно разстояние един от 
друг според нуждите ви. Детето ви лесно може само да пренася 
кутиите TROFAST – ако изведнъж реши, че играчките трябва 
веднага да „отидат“ в другата стая.

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.



ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

Кутия за вещи 20x30 см, височина 10 см.
Черно 002.525.78 3,00лв.
Бяло 700.914.12 3,00лв.

Кутия за вещи 42x30 см, височина 10 см. 
Зелено 600.940.72 5,00лв.
Бяло 800.892.39 5,00лв.
Жълто 503.080.02 5,00лв.

Кутия за вещи 42x30 см, височина 23 cm.
Оранжево 302.980.23 6,00лв.
Бяло 956.851.00 6,00лв.
Черно 102.525.73 6,00лв.
Розово 501.158.62 6,00лв.

Кутия за вещи 42x30 см, височина 36 cm.
Бяло 200.892.42 9,00лв.

Рафт 42x30 см, к-т 2 бр. Рамки TROFAST,  
дълбочина 30 см.

Бяло фолио 900.914.54 15,00лв.

Масив иглолистна 
дървесина

803.086.99 20,00лв.

Капак 20x28 см подходящ за кутия за вещи  
TROFAST 20x30 см.
Бяло 000.914.15 2,00лв.

Капак 40x28 см, подходящ за кутия за вещи  
TROFAST 42x30 см.
Бяло 574.545.00 3,00лв.

Рамка 46x145 см, дълбочина 30 см. Допълнете с 
кутии за вещи TROFAST 42x30 см и/или  
рафтове 42x30 см.
Бяло фолио 301.711.23 69,90лв.

Рамка 46x94 см, дълбочина 30 см. Допълнете с 
кутии за вещи TROFAST 42x30 см и/или рафтове 
42x30 см. 
Масив иглолистна 
дървесина

103.086.93 69,90лв.

Бяло фолио 300.914.52 59,90лв.

Рамка 94/65/40x91 см, дълбочина 44 см. Допълнете 
с кутии за вещи TROFAST 42x30 см и/или рафтове 
42x30 см. 

Рамка 100/68/43x94 см, дълбочина 43 см. Допълнете 
с кутии за вещи TROFAST 42x30 см и/или рафтове 
42x30 см. 
Бяло фолио 100.914.53 99,90лв.
Масив иглолистна 
дървесина

603.086.95 129,00лв.

Рамка 94x52 см, дълбочина 44 см. Допълнете с кутии 
за вещи TROFAST 42x30 см и/или рафтове 42x30 см.
Масив иглолистна 
дървесина

203.086.97 99,90лв.

Рамка 99x56 см, дълбочина 43 см. Допълнете с кутии 
за вещи TROFAST 42x30 см и/или рафтове 42x30 см.
Бяло фолио 801.538.00 89,90лв.

Стенен шкаф 93x30 см, дълбочина 21 см. Допълнете 
с кутии за вещи TROFAST 20x30x10 см.  
Комплект с крепежни елементи за стена.

Стенен шкаф 99x30 см, дълбочина 21 см. Допълнете 
с кутии за вещи TROFAST 20x30x10 см. Комплект с 
крепежни елементи за стена.
Бяло фолио 501.711.22 39,90лв.
Масив иглолистна 
дървесина

203.087.01 49,90лв.
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