Ръководство за закупуване
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Инструкции за
поддръжка
Забършете с кърпа, напоена
с мек почистващ препарат.
Подсушете, като забършете с
чиста кърпа.

Безопасност
Артикулът трябва да се
монтира към стената с
приложения стенен елемент.
Различните стенни материали
изискват различни видове
крепежни елементи.
Използвайте такива, които
са подходящи за стените във
вашия дом (не са включени в
комплекта).
Измерете дълбочината и
ширината на вашия телевизор.
Те трябва да са по-малки от
тези на секцията..

Дневна и офис, издържани в един и същи стил
В серията HEMNES ще намерите всичко необходимо, за да
направите дневната си приятна и практична – и да създадете
офис, в който да работите ефикасно. Тя включва маси,
библиотеки, витрини, TV шкафове и бюра - с решения, които ще ви
помогнат да организирате всичко от кабели до прибори за хранене,
папки и други дребни вещи. Мебелите са с класически дизайн,
изработени са от масивна дървесина и с тяхна помощ можете да
създадете работен кът, който се вписва чудесно в дневната – или всяко
друго помещение в дома ви.
Натурална красота
Мебелите от серията HEMNES имат специално излъчване. И това
отчасти се дължи на материала, от който са изработени - масивна
дървесина. Дървото старее елегантно, а освен това е издръжлив и
възобновяем материал. Също толкова важно е и усещането за
индивидуалност и естествена красота, което придава на мебелите.
Затова ще искате да имате мебелите HEMNES у дома дълго време - през
което те ще стават все по-хубави и по-специални.

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.

Ръководство за стенен монтаж
В случай, че не виждате вашия материал или имате въпроси, посъветвайте се с местен железарски магазин.

Всички искаме домът ни да е безопасно място.
Но децата са застрашени от инциденти и тук. Като
работим заедно, можем да предовратим тези
инциденти и да направим дома си по-безопасно място.

• Прикрепете мебелите! Използвайте скобите, приложени
към продукта и подходящите монтажни елементи
за вашата стена. Повече информация ще намерите в
ръководството по-долу.
• Никога не слагайте телевизор или други тежки предмети
върху скрин или върху други мебели, които не са
предназначени за телевизор.
• Слагайте тежките предмети в най-долните чекмеджета.
• Не позволявайте на децата, да се катерят или да се
провисват на чекмеджета, врати или рафтове.

Стенен материал: Сухо строителство
или гипсокартон с дървена
конструкция.

Стенен материал: Зидани стени.
Монтажен елемент за масивна
стена: Дюбел с винт. Например
8-милиметров дюбел от комплект
крепежни елементи IKEA FIXA.

Монтажен елемент: Винтът се
завинтва директно в гредата.
Например, 5-милиметров винт
за дървен материал от комплект
крепежни елементи IKEA FIXA.

Монтажен елемент за куха стена:
Шарнирен дюбел.
Стенен материал: Сухо строителство
или гипсокартон без дървена
конструкция.
Монтажен елемент: Дюбел с винт.
Например 8-милиметров дюбел, който
ще намерите в комплекта крепежни
елементи IKEA FIXA.
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Комбинации
Start by thinking of your needs, then it is easier to create a storage solution just for you. Here are some suggestions.

HEMNES библиотека.
Размери: В229×Д37×Ш197 cм
Тази комбинация: 857лв
Светло-кафяво

792.311.54

Черно-кафяво

192.311.52

HEMNES комбиниран артикул за съхранение с врати/
чекмеджета.
Размери: В188×Д37×Ш197 cм
Тази комбинация: 1217лв
Светло-кафяво

992.342.55

Черно-кафяво

492.339.70

HEMNES sкомбиниран артикул за съхранение с врати/
чекмеджета.
Размери: В270×Д37×Ш197 cм
Тази комбинация: 1697лв

HEMNES TV шкаф.
Размери: Е246×Д47×Ш197 cм
Тази комбинация: 1367лв
Светло-кафяво

892.995.39

Светло-кафяво

192.337.59

Черно-кафяво

992.995.86

Черно-кафяво

792.337.56

HEMNES TV шкаф.
Размери: W328×D47×H197 cм
Тази комбинация: 887лв

HEMNES TV шкаф.
Размери: В328×Д47×Ш197 cм
Тази комбинация: 1167лв

Светло-кафяво

392.995.65

Светло-кафяво

792.995.54

Черно-кафяво

492.995.60

Черно-кафяво

792.995.49
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Всички елементи и цени
TV шкаф, 148×47 cм. дълбочина 47 cм. 3 чекмеджета
Макс. товароносимост: 50 кг.

Витрина с 3 чекмеджета 90×197 см. Макс.
товароносимост/рафт: 30кг. Масивна дървесина
- придава естествено усещане. 3 подвижни рафта нагласете разстоянието според нуждите си. Врати
с вграден стопер за безшумно и меко затваряне.
Регулируеми крака - стабилни дори върху неравен под.
С 1 малко чекмедже - за лесно подреждане на
химикалки, прибори и др. С 2 големи чекмеджета
за скрито и защитено от прах съхранение на игри,
аксесоари, допълнителни завивки и др. Скритите
водачи на чекмеджето се грижат то да се плъзга гладко,
дори когато е пълно догоре.

Черно-кафяво

502.970.46

369лв

Бял байц

802.970.21

369лв

Бяло обагряне/светло-кафяво

504.135.26

369лв

Черно-кафяво/светло-кафяво

104.523.03

369лв

Черно-кафяво

703.717.71

699лв

Стенен/свързващ рафт 148×37 см. Макс.
товароносимост: 45кг. Масивна дървесина придава естествено усещане. Може да се използва
самостоятелно или за да създадете цялостно
решение за съхранение с TV шкаф.

Бял байц

503.717.72

699лв

Black-brown

202.972.17

200лв

Бяло обагряне/светло-кафяво

504.135.07

699лв

Светло-кафяво

802.972.19

200лв

Черно-кафяво/светло-кафяво

504.522.97

699лв

Бял байц

602.972.20

200лв

Бюро с 2 чекмеджета, 120×75 cм. дълбочина 47 cм.
Библиотека 49×197 см. Масивна дървесина - придава
естествено усещане. 4 подвижни рафта - нагласете
разстоянието според нуждите си. 1 неподвижен рафт
за повече стабилност. Долният рафт се сваля - можете
да скриете разклонители и др. под него. Регулируеми
крака - стабилни дори върху неравен под.
Черно-кафяво

603.717.62

259лв

Бял байц

403.717.63

259лв

203.717.64

299лв

Бял байц

903.717.65

299лв

Бяло обагряне/светло-кафяво

604.135.02

299лв

Черно-кафяво/светло-кафяво

204.522.94

299лв

Етежерка 120×130 cм. дълбочина 37 cм.
Макс. товароносимост: 15 кг.
Черно-кафяво

103.631.80

259лв

Светло-кафяво

703.631.82

259лв

Бяло байц

303.631.84

259лв

Холна маса 90×90 см, височина 46 см. Отделен рафт за
списания и др. - поддържа вещите подредени и плота
чист.
Черно-кафяво

101.762.92

229лв

Светло-кафяво

902.821.37

229лв

Бял байц

101.762.87

229лв

Бюфет 157×88 см. Подходящ за съхранение на всичко
от чинии до папки. Дълбоките рафтове и двете големи
чекмеджета осигуряват много място за съхранение.
Черно-кафяво

803.092.55

499лв

Бял байц

403.092.57

499лв

103.632.17

219лв

Бял байц

903.632.23

219лв

Бюро 155×74 см. С рафт за кабели под плота скрийте разклонителите и кабелите и разчистете
работния плот. Подвижният рафт осигурява място
за компютър - нагласете според нуждите си.
Регулираща се рамка за папки в долното чекмедже;
може да се пригоди за документи с формат A4
или формат за писма.

Библиотека 90×197 см. Масивна дървесина - придава
естествено усещане. 4 подвижни рафта - нагласете
разстоянието според нуждите си. 1 неподвижен рафт
за повече стабилност. Долният рафт се сваля - можете
да скриете разклонители и др. под него. Регулируеми
крака - стабилни дори върху неравен под.
Черно-кафяво

Черно-кафяво
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Черно-кафяво

602.457.21

559лв

Бял байц

702.457.25

559лв

Аксесоари

KVARNVIK кутия за съхранение с капак, к-т от 3 бр..
Ø15 см, Ø22 см, Ø29 см.
Синьо

303.970.75 29,90лв

Сиво

602.566.63 25,90лв

FJÄLLA класьор за списания, 10×25×30 см, 2 бр.

603.970.74 11,99лв

Сиво

704.128.75 11,99лв

103.956.66 11,99лв

Бяло

003.956.62 11,99лв

BYHOLMA кош, 25×29×15 cм.

KVARNVIK кутия за съхранение с капак, 18×25×15 см.
Вие решавате от коя страна на кутията да поставите
дръжката с място за етикет.
Синьо

Тъмносиво

Сиво

001.590.14

15,99лв

GABBIG кош, тъмнокафяво.
25×29×15 см

703.220.64 12,99лв

29×38×25 см

203.220.66 19,99лв

KVARNVIK кутия за съхранение с капак, 25×35×20 см.
Вие решавате от коя страна на кутията да поставите
дръжката с място за етикет.
Синьо

903.970.63 19,99лв

Сиво

104.128.78

19,99лв

BRANKIS, бяло

FJÄLLA кутия за съхранение с капак, 18×25×15 см.
Вие решавате от коя страна на кутията да поставите

36×27×13 cм

804.141.57

19,99лв

36×27×23 cм

204.141.60

29,90лв

Бяло

702.433.16

15,99лв

Черно-кафяво

902.433.15

15,99лв

дръжката с място за етикет.
Тъмносиво
Бяло

703.956.73 7,99лв
403.956.79 7,99лв
KNARRA кош, 38×29×16 cм.

FJÄLLA кутия за съхранение с капак, 25×36×20 см.
Тъмносиво

003.956.76 11,99лв

Бяло

603.956.83 11,99лв
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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!

