Ръководство за закупуване

BOAXEL

Система за съхранение
Грижа и почистване
Забършете с кърпа, напоена с
мек почистващ препарат. След
това подсушете с чиста и суха
кърпа.

Безопасност
Различните стенни материали
изискват различни видове
крепежни елементи.
Използвайте такива, които
са подходящи за стените във
вашия дом, не са включени.
Ако не сте сигурни от какъв
материал са направени стените
ви вкъщи, на колко натоварване
могат да издържат или как
да подсигурите BOAXEL към
стените си, ще се наложи да
се посъветвате с местния си
доставчик.

Добре е да знаете
Препоръчва се да използвате
артикулите само в затворени
пространства, балкони и
перални помещения.

Серията BOAXEL предлага решения, които се възползват от
всеки квадратен сантиметър в случай, че се нуждаете от място
за съхранение. Интелигентният дизайн с изчистени линии ви
позволява да оптимизирате мястото си за съхранение без да
правите компромис със стила.
BOAXEL се приспособява лесно към различни стаи и ситуации.
От сортирането на дрехи в спалнята и пералното помещение до
подреждането на палта в коридора.
BOAXEL може лесно да се приспособява и променя точно както
живота ви. Семейството ви се е увеличимо и имате нужда от
повече място за съхранение в гардероба? Добавете мрежести
кошници. Искате да пренаредите пералното си помещение?
Рафтовете се местят лесно. BOAXEL осигурява решение за всички
видове нужди.

Възможни са разлики в предлагания асортимент, цени и наличности в различните
търговски обекти – магазини ИКЕА, Центрове за поръчки ИКЕА и онлайн магазин ИКЕА.
За допълнителна и най-актуална информация се обърнете към сътрудник или проверете на ikea.bg.
ИКЕА България не носи отговорност за допуснати печатни грешки.
ИКЕА България си запазва правото да прави промени в съдържанието и цените.

Как да съчетаете

Изберете своето решение

съхранение, старателно измерете и се съобразете с отварянето и затварянето на вратите.

Предлагаме широк асортимент от комбинации BOAXEL, от
които да избирате – можете да ги намерите в магазин на
ИКЕА или в уебсайта ни. Ако не намерите предварително
готово решение, което да ви харесва, имате възможността
сами да създадете перфектна комбинация, която да
подхожда на нуждите и вкуса ви. Започнете като прегледате
предварително готовите комбинации на сайта и изберете
тази, която ви вдъхновява. Или използвайте програмата ни
за проектиране, за да създадете ваша собствена уникална
комбинация. Има 4 стъпки, които да следвате:

2. Изберете количеството релси за окачване и стенни
шини, от които ще се нуждаете въз основа на проекта си.
3. Изберете вътрешните аксесоари. Помислете за
всекидневните си нужди за съхранение.
4. След което изберете вътрешните аксесоари.
5. Решете от колко конзоли ще се нуждаете, за да
монтирате избраните от вас вътрешни аксесоари.
Завършете решението си за съхранение с кутии и
приставки от широкия ни асортимент от вътрешни
аксесоари.

1. Преди да започнете проекта си разберете с колко място
разполагате. Скицирайте мястото, с което искате да
работите, като измерите разстоянието от пода до тавана
и между стените. Отбележете всяка врата и прозорец,
които биха повлияли на размера на вашето решение за

2

Как да съчетаете
Как да изчислите широчината на индивидуално проектирано решение?
Трябва да вземете предвид размера на релсата за окачване,
когато изчислявате широчината на решение BOAXEL.
Релсата за окачване се предлага в размери 62,4 см и
82,4 см, напр. 82,4 + 82,4 +82,4 = 247,2 см. Може да се скъси
при нужда.

Широчина на вътрешните аксесоари:
Всички вътрешни аксесоари се предлагат в две широчини,
60 см и 80 см. (Вижте глава вътрешни аксесоари за пълен
списък с функциите).
Регулиращият се лост за закачалки и рафтът могат да се
регулират между 20-30 см.

Ако решите да не използвате релса за окачване, ще се
наложи да изчислите широчината на рафтовете или другите
вътрешни аксесоари и след това да добавите 1 см към двата
края на решението. Това се прави, за да се вземе предвид
дебелината на стенните шини,
напр. 1 + 80 + 80 + 80 + 1 = 242 см.

Съвет!
Ако планирате да поставите
мрежеста кошница в долната част
на решението, препоръчваме да
монтирате стенните шини 15 см
над пода. По този начин кошницата
няма да се допира до пода при
изваждане. Освен това ви помага
максимално да се възползвате от
цялата височина на стената.

Съвет!
При употребата на релса за
окачване, поставете вътрешен
аксесоар като рафт между стенните
шини в горната и в долната им
част преди да монтирате релсата
към стената. Това ще ви помогне да
откриете нужното разстояние, на
което да оставите стенните шини.
Използвайте нивелир, за да се
уверите, че всичко е равно преди
да започнете монтажа.
Пример 1: 82,4 см

1 см

80 см

ВАЖНО!
Мотирайте решение за стена
BOAXEL като следвате инструкциите
за монтаж. Приложени са стенни
шини, с помощта на които
да откриете точните места за
пробиване на дупки.

Пример 2: 82,4 см + 82,4 см + 82,4 см = 247,2 см

1 см

1 см + 80 см + 1 см = 82 см

1 см

80 см

80 см
1 см + 80 см + 80 см + 80 см + 1 см = 242 см
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80 см

1 см

Всички елементи и цени
BOAXEL релса за окачване, бяло.
62 см

304.487.39

6лв

82 см

104.487.40

8лв

100 см

004.487.31

6лв

200 см

804.487.32

10лв

604.487.33

3лв

60×40 см

704.487.37

12лв

80×40 см

904.487.36

15лв

BOAXEL стенна шина, бяло.

BOAXEL конзола, бяло.
40 см

Вътрешни аксесоари
BOAXEL рафт, бяло.
BOAXEL лост за закачалки, бяло.

BOAXEL рафт, ефект дъб.
60×40 см

204.487.54

15лв

80×40 см

504.487.57

20лв

404.487.34

10лв

80×40 см

104.487.35

14лв

904.487.41

6лв

80 см

704.487.42

8лв

60×40 см

604.487.47

8лв

80×40 см

404.487.48

12лв

504.487.38

35лв

BOAXEL сушилник, бяло.

BOAXEL рафт, метал бяло.
60×40 см

60 см

BOAXEL к-т крака, бяло.
120×60 см

BOAXEL телен рафт, бяло.
60×40 см

504.495.87

10лв

80×40 см

304.495.88

15лв

60×40 см

104.503.99

12лв

80×40 см

704.504.00

15лв

BOAXEL рафт за обувки, бяло.

BOAXEL мрежеста кошница, бяло.
60×40×15 см

204.487.49

14лв

80×40×15 см

904.586.07

16лв

BOAXEL закачалка за панталони, бяло.
60 см

304.487.44

12лв

80 см

504.487.43

15лв
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Предварително готови комбинации

BOAXEL решение за съхранение с рафтове и мрежести
кошници.
Общи размери: 62×40×201 см
Тази комбинация с бял рафт 126лв (193.323.68)
Тази комбинация с рафт с ефект дъб 135лв (993.323.69)

BOAXEL решение за съхранение с рафт и рафт за
обувки, бяло.
Общи размери: 62×40×201 см
Тази комбинация 86лв (293.323.63)
Артикули, от които се нуждаете:
BOAXEL конзола, 40 см, бяло

604.487.33

6 бр.

Артикули, от които се нуждаете:

BOAXEL лост за закачалки, 60 см, бяло

904.487.41

1 бр.

BOAXEL конзола, 40 см, бяло

604.487.33

10 бр.

BOAXEL релса за окачване, 62 см, бяло

304.487.39

1 бр.

BOAXEL лост за закачалки, 60 см, бяло

904.487.41

1 бр.

BOAXEL рафт, 60×40 см, бяло

704.487.37

1 бр.

BOAXEL релса за окачване, 62 см, бяло

304.487.39

1 бр.

BOAXEL рафт за обувки, 60×40 см, бяло

104.503.99

1 бр.

BOAXEL стенна шина, 200 см, бяло

804.487.32

2 бр.

BOAXEL закачалка за панталон, 60 см, бяло

304.487.44

1 бр.

BOAXEL рафт, 60×40 см, бяло или

704.487.37

3 бр.

BOAXEL стенна шина, 200 см, бяло

804.487.32

2 бр.

рафт, 60×40 см, дъб

204.487.54

3 бр.

BOAXEL мрежеста кошница 60×40×15 бяло

204.487.49

2 бр.

BOAXEL решение за съхранение с рафтове и мрежести
кошници.
Общи размери: 122×40×201 см
Тази комбинация 264лв (193.323.73)

BOAXEL решение за съхранение с рафтове, рафтове за
обувки и мрежести кошници.
Общи размери: 122×40×201 см
Тази комбинация 198лв (493.323.76)

Артикули, от които се нуждаете:
BOAXEL конзола, 40 см, бяло

604.487.33

18 бр.

BOAXEL лост за закачалки, 60 см, бяло

904.487.41

2 бр.

BOAXEL релса за окачване, 62 см, бяло

304.487.39

2 бр.

BOAXEL стенна шина, 200 см, бяло

804.487.32

3 бр.

BOAXEL рафт, 60×40 см, бяло

704.487.37

6 бр.

BOAXEL мрежеста кошница, 60×40×15 см, бяло

204.487.49

6 бр.

Артикули, от които се нуждаете:
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BOAXEL конзола, 40 см, бяло

604.487.33

14 бр.

BOAXEL лост за закачалки, 60 см, бяло

904.487.41

2 бр.

BOAXEL релса за окачване, 62 см, бяло

304.487.39

2 бр.

BOAXEL стенна шина, 200 см, бяло

804.487.32

3 бр.

BOAXEL рафт, 60×40 см, бяло

704.487.37

3 бр.

BOAXEL мрежеста кошница, 60×40×15 см, бяло

204.487.49

3 бр.

BOAXEL рафт за обувки, 60×40 см, бяло

104.503.99

2 бр.

Предварително готови комбинации

BOAXEL решение за съхранение с рафтове, рафтове за
обувки и мрежести кошници.
Общи размери: 122×40×201
Тази комбинация 191лв (893.323.79)

BOAXEL решение за съхранение с рафтове, рафтове за
обувки и мрежести кошници.
Общи размери: 242×40×201 см
Тази комбинация с бял рафт 416лв (293.323.82)
Тази комбинация с рафт с ефект дъб 452лв (593.323.85)

Артикули, от които се нуждаете:
BOAXEL конзола, 40 см, бяло

604.487.33

13 бр.

Артикули, от които се нуждаете:

BOAXEL лост за закачалки, 60 см, бяло

904.487.41

2 бр.

BOAXEL конзола, 40 см, бяло

604.487.33

28 бр.

BOAXEL релса за окачване, 62 см, бяло

304.487.39

2 бр.

BOAXEL лост за закачалки, 60 см, бяло

904.487.41

4 бр.

BOAXEL стенна шина, 200 см, бяло

804.487.32

3 бр.

BOAXEL релса за окачване, 62 см, бяло

304.487.39

4 бр.

BOAXEL рафт, 60×40 см, бяло

704.487.37

4 бр.

BOAXEL стенна шина, 200 см, бяло

804.487.32

5 бр.

BOAXEL мрежеста кошница, 60×40×15 см, бяло

204.487.49

1 бр.

BOAXEL рафт, 60×40 см, бяло или

704.487.37

12 бр.

BOAXEL рафт за обувки, 60×40 см, бяло

104.503.99

2 бр.

рафт, 60×40 см, ефект дъб

204.487.54

12 бр.

BOAXEL закачалка за панталон, 60 см, бяло

304.487.44

1 бр.

BOAXEL мрежеста кошница, 60×40×15 см, бяло

204.487.49

3 бр.

BOAXEL рафт за обувки, 60×40 см, бяло

104.503.99

3 бр.

BOAXEL закачалка за панталон, 60 см, бяло

304.487.44

1 бр.

BOAXEL решение за съхранение с рафтове, рафтове за
обувки и мрежести кошници.
Общи размери: 242×40×201 см
Тази комбинация 366лв (793.323.89)

BOAXEL решение за съхранение с рафтове, рафтове за
обувки и мрежести кошници.
Общи размери: 182×40×201 см
Тази комбинация 276лв (193.323.92)

Артикули, от които се нуждаете:

Артикули, от които се нуждаете:

BOAXEL конзола, 40 см, бяло

604.487.33

24 бр.

BOAXEL конзола, 40 см, бяло

604.487.33

18 бр.

BOAXEL лост за закачалки, 60 см, бяло

904.487.41

4 бр.

BOAXEL лост за закачалки, 60 см, бяло

904.487.41

3 бр.

BOAXEL релса за окачване, 62 см, бяло

304.487.39

4 бр.

BOAXEL релса за окачване, 62 см, бяло

304.487.39

3 бр.

BOAXEL стенна шина, 200 см, бяло

804.487.32

5 бр.

BOAXEL стенна шина, 200 см, бяло

804.487.32

4 бр.

BOAXEL рафт, 60×40 см, бяло

704.487.37

11 бр.

BOAXEL рафт, 60×40 см, бяло

704.487.37

6 бр.

BOAXEL мрежеста кошница, 60×40×15 см, бяло

204.487.49

2 бр.

BOAXEL мрежеста кошница, 60×40×15 см, бяло

204.487.49

1 бр.

BOAXEL рафт за обувки, 60×40 см, бяло

104.503.99

2 бр.

BOAXEL рафт за обувки, 60×40 см, бяло

104.503.99

4 бр.

BOAXEL закачалка за панталон, 60 см, бяло

304.487.44

1 бр.

BOAXEL закачалка за панталон, 60 см, бяло

304.487.44

1 бр.
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Предварително готови комбинации

BOAXEL решение за съхранение с рафтове, рафтове за
обувки и мрежести кошници.
Общи размери: 187,2×40×201 см
Тази комбинация 323лв (493.323.95)

BOAXEL решение за съхранение с телени рафтове и
рафтове за обувки бяло.
Общи размери: 62×40×201 см
Тази комбинация 100лв (493.323.57)

Артикули, от които се нуждаете:

Артикули, от които се нуждаете:

BOAXEL конзола, 40 см, бяло

604.487.33

21 бр.

BOAXEL конзола, 40 см, бяло

604.487.33

8 бр.

BOAXEL лост за закачалки, 60 см, бяло

904.487.41

3 бр.

BOAXEL лост за закачалки, 60 см, бяло

904.487.41

1 бр.

BOAXEL релса за окачване, 62 см, бяло

304.487.39

3 бр.

BOAXEL релса за окачване, 62 см, бяло

304.487.39

1 бр.

BOAXEL стенна шина, 200 см, бяло

804.487.32

4 бр.

BOAXEL рафт за обувки, 60×40 см, бяло

104.503.99

2 бр.

BOAXEL рафт, 60×40 см, бяло

704.487.37

8 бр.

BOAXEL стенна шина, 200 см, бяло

804.487.32

2 бр.

BOAXEL мрежеста кошница, 60×40×15 см, бяло

204.487.49

2 бр.

BOAXEL телен рафт, 60×40 см, бяло

504.495.87

2 бр.

BOAXEL рафт за обувки, 60×40 см, бяло

104.503.99

4 бр.

BOAXEL закачалка за панталон, 60 см, бяло

304.487.44

1 бр.

BOAXEL решение за съхранение с телени рафтове и
сушилници.
Общи размери: 162×40×201 см
Тази комбинация 212лв (693.323.99)

BOAXEL решение за съхранение с рафтове, рафтове за
обувки и мрежести кошници.
Общи размери: 122×40×201 см
Тази комбинация 220лв
с рафт с ефект дъб (393.323.53)

Артикули, от които се нуждаете:

Артикули, от които се нуждаете:

BOAXEL конзола, 40 см, бяло

604.487.33

14 бр.

BOAXEL лост за закачалки, 80 см, бяло

704.487.42

1 бр.

BOAXEL конзола, 40 см, бяло

604.487.33

15 бр.

BOAXEL сушилник 80×40 см, бяло

404.487.48

2 бр.

BOAXEL релса за окачване, 62 см, бяло

304.487.39

2 бр.

BOAXEL мрежеста кошница 80×40×15 см, бяло

904.586.07

2 бр.

BOAXEL стенна шина, 200 см, бяло

804.487.32

3 бр.

BOAXEL релса за окачване, 82 см, бяло

104.487.40

2 бр.

BOAXEL мрежеста кошница, 60×40×15 см, бяло

204.487.49

2 бр.

BOAXEL стенна шина, 200 см, бяло

804.487.32

3 бр.

BOAXEL рафт, 60×40 см, ефект дъб

204.487.54

5 бр.

BOAXEL телен рафт 80×40 см, бяло

304.495.88

4 бр.

BOAXEL рафт за обувки, 60×40 см, бяло

104.503.99

2 бр.

BOAXEL лост за закачалки, 60 см, бяло

904.487.41

1 бр.
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Предварително готови комбинации

BOAXEL решение за съхранение с рафтове и сушилник
Общи размери: 82×40×201 см
Тази комбинация с рафт метал бяло 106лв (793.324.07)
Тази комбинация с бял рафт 109лв (693.855.71)

BOAXEL решение за съхранение с рафтове и сушилник.
Общи размери: 162×40×201 см
Тази комбинация 221лв (893.324.02)
Артикули, от които се нуждаете:
BOAXEL конзола, 40 см, бяло

604.487.33

15 бр.

Артикули, от които се нуждаете:

BOAXEL лост за закачалки, 80 см, бяло

704.487.42

1 бр.

BOAXEL конзола, 40 см, бяло

604.487.33

8 бр.

BOAXEL сушилник 80×40 см, бяло

404.487.48

2 бр.

BOAXEL сушилник 80×40 см, бяло

404.487.48

1 бр.

BOAXEL релса за окачване, 82 см, бяло

104.487.40

2 бр.

BOAXEL релса за окачване, 82 см, бяло

104.487.40

1 бр.

BOAXEL стенна шина, 200 см, бяло

804.487.32

3 бр.

BOAXEL стенна шина, 200 см, бяло

804.487.32

2 бр.

BOAXEL рафт, 80×40 см, метал бяло

104.487.35

7 бр.

BOAXEL рафт, 80×40 см, метал бяло или

104.487.35

3 бр.

рафт 80×40 см, бяло

904.487.36

3 бр.

BOAXEL решение за съхранение с рафтове и сушилници
Общи размери: 222×40×101 см
Тази комбинация 183лв (193.324.10)
Артикули, от които се нуждаете:
BOAXEL конзола, 40 см, бяло

604.487.33

11 бр.

BOAXEL лост за закачалки, 80 см, бяло

704.487.42

1 бр.

BOAXEL сушилник 60×40 см, бяло

604.487.47

1 бр.

BOAXEL сушилник 80×40 см, бяло

404.487.48

1 бр.

BOAXEL релса за окачване, 62 см, бяло

304.487.39

1 бр.

BOAXEL релса за окачване, 82 см, бяло

104.487.40

2 бр.

BOAXEL рафт, 80×40 см, метал бяло

104.487.35

4 бр.

BOAXEL стенна шина, 100 см, бяло

004.487.31

4 бр.

BOAXEL рафт, 60×40 см, метал бяло

404.487.34

2 бр.
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Допълващи продукти
За съхранение на дрехи
STUK кутия за аксесоари, полиестер.

Висящи органайзери

20×34×10 см
Бяло

604.744.25

4,99лв

Тюркоаз

004.716.27

4,99лв

STUK органайзер със 7 отделения, полиестер,
30×30×90 см.

604.744.30

5,99лв

Бяло/сиво

703.708.56

19,99лв

Тюркоаз

504.716.39

19,99лв

804.744.34

7,99лв

Бяло

904.744.38

7,99лв

Тюркоаз

504.716.44

7,99лв

904.744.43

11,99лв

20×51×10 см
Бяло
20×51×18 см
Бяло
34×51×10 см

STUK калъф за дрехи, полиестер, 3 бр. в к-т
Бяло/сиво

34×51×18 см
Бяло

STUK органайзер за съхранение, полиестер,
34×51×28 см.
Бяло/сиво
403.096.86

11,99лв

Тюркоаз

11,99лв

604.716.48

101.855.93

Бежово

9,99лв

SKUBB Кутия за обувки, полиестер, 22×34×16 см,
4бр. в к-т
Бяло
901.863.91
17,99лв
Тъмносиво

804.000.04

17,99лв

RABBLA кутия с капак, полиестер и бамбук.
25×35×20 см

603.481.25

29,90лв

RABBLA кутия за аксесоари, полиестер и бамбук.
903.481.24

25,90лв

LACKISAR органайзер за съхранение,
полиестер.
34×51×28 см
604.321.38

19,99лв

44×51×19 см

19,99лв

25×35×10 см

004.321.41

TJENA кутия с капак, хартия, 35×50×30 см.
Бяло

903.743.49

19,99лв

Черно

103.743.48

19,99лв

STORSTABBE кутия, полиестер, 20×37×15 см, 2 бр. в к-т
Бежово

304.103.50

13,99лв

STORSTABBE кутия с капак, полиестер.
25×35×15 см
Бежово

704.103.67

15,99лв

103.983.54

19,99лв

604.103.63

25,90лв

35×50×15 см
Бежово
35×50×30 см
Бежово

STORSTABBE кутия за аксесоари, полиестер,
37×40×15 см.
Бежово

604.261.75

17,99лв

STORSTABBE висящ органайзер със 7 отделения,
полиестер, 30×30×90 см.

SKUBB кутия за аксесоари, полиестер, 44×34×11 см.
Бяло

503.708.76

15,99лв
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404.224.80

25,90лв

Допълващи продукти
За съхранение на други предмети
KVARNVIK кутия с капак, хартия.

KUGGIS кутия с капак, пластмаса.

25×35×20 см

18×26×8 см
Бяло

202.802.07

5,99лв

Бежово

204.594.79

19,99лв

Синьо

704.626.34

5,99лв

Сиво

104.128.78

19,99лв

Бежово

004.594.80

29,90лв

Сиво

104.669.51

29,90лв

26×35×8 см
Бяло

502.823.04

12,99лв

Синьо

204.626.36

12,99лв

Бяло

602.802.05

15,99лв

Синьо

404.626.35

15,99лв

Бяло

102.802.03

29,90лв

Синьо

004.626.37

29,90лв

32×35×32 см

26×35×15 см

SAMLA кутия прозрачна, пластмаса.

37×54×21 см

TJENA класьор за списания, хартия, 2 бр. в к-т
Бяло

103.954.16

5,99лв

Многоцветно

004.678.52

5,99лв

Черно

003.954.74

5,99лв

Бяло

103.954.21

3,99лв

Синьо/с мотив

904.678.43

3,99лв

Черно

603.954.85

3,99лв

Бяло

903.954.22

5,99лв

Черно

403.954.86

5,99лв

28×19×14 см/5 л

701.029.72

1,99лв

39×28×14 см/11 л

401.029.78

3,99лв

39×28×28 см/22 л

801.029.76

4,99лв

56×39×28 см/45 л

301.029.74

11,99лв

56×39×42 см/65 л

001.029.75

12,99лв

SAMLA капак прозрачен,
пластмаса.
за 5 л кутии

101.103.00

1,20лв

за 11/22 л кутии

501.102.99

2лв

за 45/65 л кутии

701.103.02

5лв

TJENA кутия с капак, хартия.
18×25×15 см

25×35×10 см

25×35×20 см
Бяло

603.954.28

6,99лв

Синьо/многоцветно

704.678.44

7,99лв

Черно

303.954.77

6,99лв

Бяло

404.693.02

9,99лв

Синьо/мотив люляк

404.678.45

9,99лв

Черно

204.692.99

9,99лв

RAGGISAR кош, полиестер, 3 бр. в к-т
Сиво

32×35×32 см

DRÖNA кутия, полиестер, 33×38×33 см.
Тъмносиво

104.439.74

6,99лв

Черно

302.192.81

6,99лв

Бяло

402.179.55

6,99лв

Многоцветно

004.670.69

6,99лв

GNABBAS кош, морска трева/полиестер, 32×35×32 см.
604.002.98

15,99лв

SOCKERBIT кутия с капак, пластмаса.
38×25×15 см
Бяло

403.160.69

7,99лв

803.160.67

19,99лв

38×51×30 см
Бяло
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903.480.15

9,99лв

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.

СЪБИРАНЕ НА МЕБЕЛИ 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.

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.
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Можете и сами.
Но можем и ние!

