Ръководство за закупуване

GODMORGON
Мебели за баня

Безопасност
Мебелите трябва да се закрепят
за стената с приложените към тях
стенни елементи. Различните
стенни материали изискват
различни видове крепежни
елементи. Използвайте такива,
които са подходящи за стените
във вашия дом, продават се
отделно.
Уверете се, че стените във
вашата баня могат да издържат
тежестта на шкаф за мивка, в
противен случай използвайте
крака.

Поддръжка
Почиствайте мебелите с кърпа
напоена с вода или при нужда
неабразивен препарат – след
това подсушете с чиста кърпа.
Почиствайте мивката и
смесителя с с кърпа напоена с
вода или при нужда неабразивен
препарат.
Керамичните мивки са
устойчиви на повечето
химикали с изключение на
силни киселини и силни основи.
Мивките от полимермрамор
не трябва да влизат в досег
с амоняк, киселини, силни
почистващи препарати, боя за
коса или хлор.

Всеки заслужава добро начало на деня
Със серията за баня GODMORGON ще можете да поглезите себе
си и семейството си с красива и добре организирана баня, която
осигурява гладко начало на деня.
Повече информация можете да
намерите на www.Ikea.bg

В случай, че пространството ви е ограничено можете да се
възползвате от малките ни по размер шкафове и шкафове за
стена, които заемат минимално място на пода. Ако делите
банята с някого, прегледайте нашите двойни мивки и смесители,
които ще ви спестят и време и вода. Изваждащите се прегради в
чекмеджетата ви позволяват да преглеждате съдържанието и да
го поддържате подредено.
Серията GODMORGON издържа на много години употреба във
влажни помещения благодарение на вертикалното фолиране
използвано по време на производството. Шкафът за мивка и
чекмеджетата идват в една цяла опаковка, за да може лесно да ги
отнесете до дома си. Само трябва да изберете мивка и смесител.
Насладете се на прекрасната сутрин!

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 изберете
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1. Когато правите планове за своята баня, първо вижте с
какво пространство разполагате за мивката, тъй като тя е
центърът на повечето занимания. Серията GODMORGON
предлага шкафове за мивки с различни размери и
капацитети.
Шкафовете за мивка се предлагат в разнообразни
размери, цветове и покрития – изберете шкаф, който да
отговаря на нуждите и стила ви.
Могат да се монтират на стена с или без опорни крака.
Чекмеджетата към шкафовете GODMORGON се отварят
плавно и се изтеглят докрай, за да ви е по-лесно да
преглеждате и достигате съдържанието им. Стоперите
не позволяват на чекмеджето да падне – това е особено
практично, ако имате деца. Подвижните разделители
в чекмеджетата ви позвляват да разпределяте
пространството спрямо нуждите си. Можете изцяло
да се възползвате от пространството в чекмеджетата
като добавите прозрачни кутии GODMORGON,
които перфектно се побират в чекмеджетата и
поддържат всичките ви бижута, гримове, четки и
бутилки подредени. Освен всичко това, чекмеджетата
GODMORGON са лесни за сглобяване.

филтър. Всички смесители в IKEA са снабдени с регулатор
на потока, който използва 50% по-малко вода, но го
прави по такъв начин, че потока изглежда непроменен.
Повечето от смесителите ни имат специална
функция студен старт, благодарение на която пестите
електроенергия. Обикновено пускате чешмата като
повдигнете ръкохватката на смесителя нагоре, при което
потича и студена и топла вода. Но топлата вода често не
достига до смесителя и спира в тръбите. При повдигане
на ръкохвтка на смесител с функция студен старт се пуска
само студена вода, което намалява излишния разход
на топла вода. За да пуснете топлата вода, повдигнете
ръкохватката наляво.
4. Настъпи време да изберете какво ще поставите около
мивката: огледала, огледални шкафове, високи шкафове,
високи шкафове с огледална врата, стенни шкафове.
Възможните комбинации са безкрайни. Направете
избора си въз основа на нуждите за съхранение,
пространството и стила на банята ви. GODMORGON се
предлага и в традиционен стил – можете да го откриете
под името GODMORGON Kasjön.

2. Мивките на ИКЕА се предлагат в различни размери
и материали. Можете да избирате между единична,
двойна и мивка за монтаж върху плот в звисимост
от вашите нужди и пространство. Изработени са от
керамикa или полимермрамор. Керамичните мивки
са с емайлирано покритие и са лесни за почистване.
Устойчиви са на надраскване и са изключително
издръжливи. Полимермрамора е направен главно от
натрошени минерали и свързващи вещества. Мивките
от полимермрамор са гладки, издръжливи и лесни за
почистване. Всички мивки се предлагат със сифон и
филтър. Сифонът може да се свърже както към пералня,
така и към съдомиялна.

5. Ако искате по-различна комбинация, можете да
съчетаете шкафа за мивка GODMORGON с плот TOLKEN
и мивка за монтаж върху плот TÖRNVIKEN, HÖRVIK,
KATTEVIK. Плотовете на ИКЕА са произведени с цел
да бъдат качествени – благодарение на това те са
водоустойчиви, издръжливи и могат да се използват
дълго време. Предлагат се в 6 различни размера, които
перфектно се съчетават с шкаф за мивка GODMORGON.
Изберете външен вид, който най-добре подхожда на
банята ви.
6. Накрая можете да завършите банята с мебели от сериите
VILTO, BROGRUND и KALKGRUND, които ви позволяват
да създадете съвременно и функционално решение за
съхранение. Проектирани са с подходящи за серията
GODMORGON размери – благодарение на това облика на
банята ще бъде координиран.

3. В ИКЕА ще откриете широк асортимент от смесители.
Изберете смесител в зависимост от функциите и дизайна
му. Всички с изключение на OLSKÄR се предлагат с
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GODMORGON всички елементи и цени
В зависимост от избора на покритие, дизайнът на дръжките на шкафовете е различен. Дръжките са включени. Ширина x Дълбочина x Височина.

GODMORGON шкаф за мивка, 60×47×58 см.

GODMORGON огледален шкаф, светлосиво Kasjön .

Кафяв байц ефект ясен

004.579.09

210лв

60×14×96

803.923.15

359лв

Бяло

402.811.02

190лв

80×14×96

203.922.38

459лв

Избелен дъб

602.261.95

210лв

Гланц бяло

801.955.36

280лв

40×96 см

004.353.14

19,99лв

60×96 см

804.353.05

29,90лв

80×96 см

804.353.10

49,90лв

100×96 см

604.352.69

59,90лв

LETTAN огледало.

GODMORGON шкаф за мивка, 60×47×58 см.
Светлосиво Kasjön

103.876.28

280лв

GODMORGON шкаф за мивка, 80×47×58 см.
Кафяв байц ефект ясен

804.579.10

260лв

Бяло

002.811.04

210лв

Избелен дъб

802.261.99

260лв

Гланц бяло

301.809.95

320лв

GODMORGON кутия с отделения, 32×28×10 см.
Опушено

503.876.45

Опушено
320лв

Опушено

704.578.83

290лв

Бяло

003.441.06

240лв

Избелен дъб

303.441.38

290лв

Гланц бяло

803.440.94

370лв

504.002.70

19,99лв

GODMORGON артикул за съхранение, 2 бр. в к-т,
34×17×3 см.

GODMORGON шкаф за мивка, 100×47×58 см.
Кафяв байц ефект ясен

19,99лв

GODMORGON кутия с капак, 5 бр. в к-т, 24×20×10 см.

GODMORGON шкаф за мивка, 80×47×58 см.
Светлосиво Kasjön

104.002.67

904.002.73

15,99лв

303.498.38

10лв

GODMORGON крак, 14/25 см.
Неръждаема стомана

GODMORGON шкаф за мивка, 100×47×58 см.
Светлосиво Kasjön

203.876.56

399лв

GODMORGON крак Kasjön, 17/26 см.
Неръждаема стомана

GODMORGON стенен шкаф с 1 врата 40×32×58 см.

903.917.30

12лв

Бяло

003.304.30

139лв

Гланц бяло

803.304.26

139лв

Избелен дъб

603.304.32

139лв

GODMORGON LED осветление за шкаф/стена,
алуминий.

Кафяв байц ефект ясен

504.579.16

139лв

60 см

202.508.99

99,90лв

80 см

102.509.13

119лв

100 см

002.509.18

159лв

GODMORGON стенен шкаф 40×32×58 см.
Светлосиво Kasjön

003.890.91

139лв
GODMORGON LED осветление за шкаф/стена, бяло.

GODMORGON стенен шкаф с 1 врата 40×14×96 см.
Кафяв байц ефект ясен

704.579.15

149лв

Бяло

402.810.98

99лв

Гланц бяло

601.475.13

149лв

Избелен дъб

202.261.83

149лв

GODMORGON висок шкаф, 40×32×192 см.
Кафяв байц ефект ясен

404.578.51

299лв

Бяло

003.440.69

239лв

Гланц бяло

803.440.65

359лв

Избелен дъб

603.440.71

299лв

GODMORGON висок шкаф, 40×32×192 см.
903.922.73

369лв

40×14×96 см

102.302.27

299лв

60×14×96 см

102.189.99

399лв

80×14×96 см

103.043.55

459лв

100×14×96 см

603.043.53

559лв

Светлосиво Kasjön

GODMORGON огледален шкаф.
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60 см

204.298.97

99,90лв

80 см

004.298.98

119лв

100 см

404.298.96

159лв

Мивки и смесители
Всички смесители и мивки на ИКЕА се предлагат с 10 години гаранция на качеството. Ширина x Дълбочина x Височина.

ODENSVIK мивка, керамикa, бяло. В комплект с филтър
и сифон.
43x49x6 см, единична
63×49×6 см, единична

004.387.94
501.955.52

129лв
159лв

83×49×6 см, единична

401.808.05

189лв

103×49×6 см, единична

001.939.37

229лв

103×49×6 см, двойна

001.356.12

259лв

BROGRUND висок смесител за мивка с филтър.
Хромиран месинг

301.955.48

259лв

80×48×10 см, единична, бяло

901.807.99

299лв

100×48×10 см, единична, бяло

301.354.46

329лв

103.430.93

129лв

HAMNSKÄR смесител за мивка с филтър.

BRÅVIKEN мивка, полимермрамор. В комплект с филтър
и сифон.
61×49×10 см, единична, бяло

Повече информация
можете да намерите
на www.Ikea.bg

Хромиран месинг

803.430.75

159лв

Черно

103.472.13

179лв

VOXNAN смесител за мивка с филтър.
Хромиран месинг

303.430.87

129лв

TÖRNVIKEN мивка за монтаж върху плот, керамикa. В
комплект с филтър и сифон.
Ø45 см×14 см, бяло

902.915.18

139лв

VOXNAN висок смесител за мивка с филтър.
Хромиран месинг

HÖRVIK мивка за монтаж върху плот,
полимермрамор.
В комплект с филтър и сифон.
45×32×12 см, бяло

303.589.36

159лв

KATTEVIK мивка за монтаж върху плот,
полимермрамор.
Ø40см×15 см, бяло

303.589.41

199лв

LILLSVAN смесител за мивка с филтър.
Хромиран месинг

704.003.25

79,90лв

PILKÅN смесител за мивка с филтър.
Хромиран месинг

504.003.26

59,90лв

OLSKÄR смесител за мивка без филтър.
Хромиран месинг

702.177.51

39,90лв

ENSEN смесител за мивка с филтър.
Хромиран месинг

602.813.80

119лв

DALSKÄR смесител за мивка с филтър.
Цвят неръждаема стомана

002.812.98

129лв

Хромиран месинг

302.812.92

129лв

SVENSKÄR смесител за мивка с филтър.
Хромиран месинг

802.994.21

129лв

LUNDSKÄR смесител за мивка с филтър.
Хромиран месинг

402.400.17

159лв

BROGRUND смесител за мивка с филтър.
Хромиран месинг

603.430.81

119лв
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603.430.57

159лв

Аксесоари
Ширина x Дълбочина x Височина.

BROGRUND кутия, 14×7×20 см.
TOLKEN плот, високоустойчив меламин.

Прозрачно сиво/бяло

203.461.52

7,99лв

Антрацит.
003.547.27

99лв

42×49×2 см

403.248.75

99лв

62×49×2 см

003.712.70

119лв

82×49×2 см

403.712.73

139лв

503.547.01

99лв

82×49×2 см

BROGRUND комплект за баня 3 артикула, чаша,
дозатор за течен сапун и сапунерка.

Бамбук.

Пластмаса/синтетичен каучук

804.565.57

9,99лв

Ефект мрамор.
82×49×2 см

BROGRUND поставка за дозатор за сапун, 9×5 см.
Неръждаема стомана

STORJORM огледален шкаф с 2 врати и вградено
осветление 60×14×96 см.
Бяло
402.481.22
459лв

403.346.24

9,99лв

BROGRUND огледало, 3×49×27 см, Ø 17 см.
Неръждаема стомана

503.285.28

25,90лв

STORJORM огледален шкаф с 2 врати и вградено
осветление 80×14×96 см.
Бяло

202.481.23

499лв

BROGRUND стъклен рафт, неръждаема стомана.

STORJORM огледален шкаф с 2 врати и вградено
осветление 100×14×96 см.
Бяло

202.481.18

103.285.30

29,90лв

47х11 см

303.340.02

19,99лв

559лв

BROGRUND ъглова етажерка за стена, широчина 19 см,
дълбочина 19 см, височина 58 см.

STORJORM огледало с вградено осветление, 60×80 см.
Бяло

67х11 см

702.481.25

199лв

903.444.56

119лв

Неръждаема стомана

304.089.79

29,90лв

VILTO етажерка, 46×26×150 см.
Бреза

BROGRUND поставка за хавлии, неръждаема стомана.

703.444.57

89,90лв

003.444.51

19,99лв

403.340.06

15,99лв

Неръждаема стомана

604.267.07

22,90лв

BROGRUND стеннен рафт с поставка за хавлии,
неръждаема стомана.

VILTO поставка за хавлии, 57×150 см.
Бреза

303.285.34

47×13 см

BROGRUND тройна поставка за хавлии, разтегателни
рамена 43–63 см.

VILTO етажерка, 47×20×90 см.
Бреза

67×13 см

79,90лв

67×27 см

703.339.82

29,90лв

47х27 см

903.340.04

25,90лв

BROGRUND закачалка за врата, широчина 29 см.
Неръждаема стомана

203.285.44

12,99лв

VILTO стол с място за съхранение, 48×30×45 см.
Бреза

403.444.49

59,90лв

BROGRUND закачалка, 29×4×7 см.
Неръждаема стомана

VILTO столче-стълба, 40×32×25 см.
Бреза

603.444.53

103.290.92

15,99лв

603.285.42

7,99лв

39,90лв

BROGRUND кука, 2 бр. в к-т

BROGRUND кутия, к-т 3 бр, 2 бр. 14×10×7 см и 1 бр.
28×10×7 см.
Прозрачно сиво/бяло

703.285.32

Неръждаема стомана

15,99лв
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Аксесоари
Ширина x Дълбочина x Височина.

BROGRUND поставка за тоалетна хартия, широчина
13 см.
Неръждаема стомана
003.285.40 9,99лв

KALKGRUND сапунерка, 13×9 см.
Хромирана

BROGRUND четка за тоалетна, дължина 40 см.
Неръждаема стомана

403.285.38

102.929.08

11,99лв

BOLMEN столче-стълба, 44×35×25 см, макс.
товароносимост 150 кг.

15,99лв

Бяло

602.651.63

9,99лв

SAXBORGA кутия с огледален капак, 24×17 см
BROGRUND кош за отпадъци, 21×14×27 см.
		
Неръждаема стомана

704.333.64

Пластмаса/корк

803.918.82

29,90лв

25,90лв
SAXBORGA буркан с капак и поднос, 5 части
Стъкло/корк

KALKGRUND поставка за хавлии, 63×14 см.
Хромирана

902.914.72

35,90лв

702.914.68

17,99лв

KALKGRUND закачалка, 2 бр. в к-т
Хромирана

502.914.74

15,99лв

KALKGRUND стъклен рафт, 62×11 см. Макс.
товароносимост 5 кг.
402.929.02

29,90лв

KALKGRUND етажерка за душ, 24×6 см.
Хромирана

702.914.87

25,90лв

KALKGRUND четка за тоалетна с поставка, дължина
45 см.
Хромирана

502.929.06

25,90лв

KALKGRUND поставка за тоалетна хартия, широчина
14 см.
Хромирана

002.914.76

19,99лв

KALKGRUND поставка за дозатор за сапун, 8×10 см.
Хромирана

503.048.53

9,99лв

KALKGRUND дозатор за течен сапун, височина 14 см.
Хромиран

602.914.78

17,99лв

KALKGRUND поставка за четка за зъби, височина 13 см.
Хромирана

002.914.81

19,99лв

SAXBORGA органайзер за аксесоари, 2 бр. в к-т,
17×25×2 см.
Корк
003.918.81
15,99лв

KALKGRUND закачалка за хавлии, височина 13 см.
Хромирана

403.918.79

15,99лв
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Аксесоари
ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ТАВАН, СТЕНА И ШКАФ

ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ЧЕКМЕДЖЕ

SÖDERSVIK LED лампа за таван, бяло. С вградена
светодиодна крушка. Може да се димира с помощта на
жичен димер.
21 см

504.562.19

STÖTTA LED лента на батерии. С вградена светодиодна
крушка. Светлината се включва и изключва автоматично
при отваряне и затваряне на чекмеджето, като по този
начин се предотвратява загубата на електроенергия.
Батериите се продават отделно; нужни са 4 бр. AA. (2
бр. за 32 см LED лента). ИКЕА препоръчва зареждащи се
батерии LADDA.

149лв

SÖDERSVIK LED стенна лампа, бяло. С вградена
светодиодна крушка. Излъчва равномерна светлина,
която е подходяща за осветяване около огледало и
мивка. Можете да регулирате светлинния поток в две
степени с леко докосване, тъй като лампата е с вграден
сензор за допир.
70 см

804.562.27

703.618.85

104.164.09

69,90лв

204.315.60

404.316.01

29,90лв

Димираща се/бял спектър.

503.535.13

39,90лв

403.600.76

159лв

59,90лв
GUNNARP LED лампа за стена/таван. С вградена
светодиодна крушка. Дистанционното TRÅDFRI се
продава отделно. Ще се нуждаете от дистанционно
TRÅDFRI, за да димирате осветлението. Този продукт не е
подходящ за употреба с жични димери. 40x40 см.
Димираща се/бял спектър.

503.600.71

159лв

45,90лв
TRÅDFRI дистанционно. Можете да димирате
осветлението безжично и лесно да го настройвате за
различни дейности. Използвайте безжичен димер, за
да димирате, включвате/изключвате до 10 светлинни
източника - всичките ще функционират в синхрон.
Включена е батерия с продължителност на живот около
2 години.
104.607.51

35,90лв

25,90лв

TRÅDFRI входно-изходно устройство. С помощта на
входно-изходното устройство TRÅDFRI и приложението
на ИКЕА “Home smart” ще можете да контролирате всеки
източник на светлина поотделно. Създайте различни
видове осветителни комбинации и ги контролирайте
посредством дистанционното или приложението.
Ще можете да изключвате, включвате, димирате, да
избирате цветовете и да променяте светлината от топла
към студена.

FRIHULT стенна лампа. Гъвкава лампа, която може да се
монтира нагоре, надолу, самостоятелно над огледалото
или в комбинация с още една от всяка страна. Крушката
се продава отделно. ИКЕА препоръчва LED крушка E14
полилей с бял опал.
55,90лв
Черно
804.315.62
Неръждаема стомана

903.600.93

GUNNARP LED лампа за стена/таван. С вградена
светодиодна крушка. Дистанционното TRÅDFRI се
продава отделно. Ще се нуждаете от дистанционно
TRÅDFRI, за да димирате осветлението. Този продукт не е
подходящ за употреба с жични димери. 40 см.

FRIHULT лампа за стена/таван. Стъкленият абажур
осигурява равномерно общо осветление из цялата стая.
Крушката се продава отделно. ИКЕА препоръчва LED
крушка E14 полилей с прозрачно стъкло.
35,90лв
Черно
704.315.53
Неръждаема стомана

25,90лв

72 см

Димираща се/бял спектър

FRIHULT лампа за таван. Стъкленият абажур осигурява
равномерно общо осветление из цялата стая. Крушката
се продава отделно. ИКЕА препоръчва LED крушка E14
полилей с прозрачно стъкло.
45,90лв
Черно
704.315.48
Неръждаема стомана

15,99лв

503.600.90

LEPTITER LED спот лампа за вграждане. С вградена
светодиодна крушка. Дистанционното TRÅDFRI се
продава отделно. Ще се нуждаете от дистанционно
TRÅDFRI, за да димирате осветлението. Този продукт не е
подходящ за употреба с жични димери.

SVALLIS LED стенна лампа. С вградена светодиодна
крушка. Силата на светлината се регулира - можете да
избирате в зависимост от случая. Може да се димира с
помощта на стенен димер.
32 см

103.600.87

52 см

СМАРТ ОСВЕТЛЕНИЕ

149лв

SVALLIS LED лампа за таван. С вградена светодиодна
крушка. Излъчва разсеяна светлина; подходяща за
разпръскване на светлина в по-голяма част от банята.
Може да се димира с помощта на стенен димер.
003.618.84

32 см

55,90лв

403.378.06

LAKENE LED спот лампа за вграждане. С вградена
светодиодна крушка. Не може да се димира.
903.322.41
9,99лв
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65лв

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!

