Ръководство за закупуване

KALLAX
Библиотека

ИНСТРУКЦИИ ЗА
ПОДДРЪЖКА

Забършете с кърпа, напоена
с мек почистващ препарат.
Подсушете, като забършете с
чиста кърпа.

БЕЗОПАСНОСТ

Внимание! За да се избегне
преобръщане, всички мебели
с височина над 79 см трябва
да се закрепят към стената.
Различните стенни материали
изискват различни видове
крепежни елементи.
Използвайте такива, които
са подходящи за стените във
вашия дом (не са включени в
комплекта). Бъдете внимателни
при работа с предмети от
закалено стъкло. Повреден ръб
или надраскана повърхност
могат да предизвикат внезапно
счупване на ситни парченца,
но никога на остри късове.

Семпли, но с много лица
Можете да използвате един модул от серията KALLAX или да
съчетаете няколко в по-голяма комбинация според нуждите ви.
Добавете приставки, кутии и кошове, а накрая завършете с колелца
и осветление. Можете да избирате измежду различни цветове и
покрития, напълно по ваш вкус.

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.

Всички елементи и цени
KALLAX етажерка 42×147 см.

KALLAX етажерка 182×182 см.

Бяло

002.758.48

99,90лв

Бяло

703.015.37

299лв

Черно-кафяво

402.758.46

99,90лв

Черно-кафяво

703.015.42

299лв

Избелен дъб

403.245.16

99,90лв

Избелен дъб

903.245.09

299лв

KALLAX етажерка 147×147 см.

KALLAX етажерка 77×77 см.
Бяло

202.758.14

55,90лв

Черно-кафяво

602.758.12

55,90лв

Избелен дъб

603.245.20

55,90лв

Бял гланц

503.057.39

99,90лв

Бяло

802.758.87

129лв

KALLAX етажерка 42×42 см.

Черно-кафяво

202.758.85

129лв

Бяло

203.015.54

35,90лв

Бял гланц

103.057.41

129лв

Черно-кафяво

703.098.40

35,90лв

Избелен дъб

003.245.18

129лв

Сиво/цвят дърво

403.469.24

129лв

Бяло/зелено

104.599.03

129лв

Бяло

903.015.55

45,90лв

Черно-кафяво

403.118.73

45,90лв

Бяло

302.758.61

199лв

Черно-кафяво

102.758.62

199лв

Избелен дъб

103.245.13

199лв

Бял гланц

203.057.45

259лв

KALLAX етажерка 77×147 см.

KALLAX етажерка 42×77 см.

KALLAX етажерка 86×147 см.
Бяло

602.946.22

169лв

Черно-кафяво

202.946.19

169лв

Бяло

004.155.99

179лв

Черно-кафяво

404.156.01

179лв

KALLAX етежерка, 112×39×112 cм.

Приставки и кутии
KALLAX приставка с врата 33×33 cм.

LEKMAN кутия, 33×37×33 cм.

Бяло

202.781.67

20лв

Черно-кафяво

602.781.70

20лв

Избелен дъб

303.245.07

20лв

Бял гланц

403.146.40

30лв

Стъклена врата

703.402.99

30лв

202.781.67

30лв

Черно-кафяво

902.866.49

30лв

Избелен дъб

503.245.11

30лв

Бял гланц

003.146.42

40лв

19,99лв

Rattan

001.384.32

19,99лв

Бяло

201.927.29

25,90лв

Тъмно сиво

002.824.05

25,90лв

BRANÄS кош, 32×35×32 cм.

KALLAX приставка с 2 чекмеджета, 33×33 cм.
Бяло

102.471.38

Бяло

KNIPSA кош, 32×33×32 cм.
Морска трева

201.105.40

29,90лв

604.002.98

15,99лв

GNABBAS кош, 32×35×32 cм.
DRÖNA кутия, 33×38×33 cм.

Морска трева

Черно

302.192.81

6,99лв

Бяло

402.179.55

6,99лв

ENEBY bluetooth тонколона 30×30 см. Ще получите
изчистено и силно звуково изживяване. Можете
да избирате между предна част с мека тъкан или
минималистичен външен вид с компонентите на
тонколоната на показ.

KALLAX стъклена врата, 33×33 cм.
Бяло

703.402.99

30лв

2

Черно

103.573.96

189лв

Бяло

804.014.66

189лв

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!

