Ръководство за закупуване

MALM
Спални
ПОДДРЪЖКА И
ПОЧИСТВАНЕ

Избършете с добре
изцедена кърпа и мек
сапунен разтвор. Подсушете
като забършете с чиста
суха кърпа. Почиствайте
огледалото с препарат за
прозорци.

БЕЗОПАСНОСТ

Някои от тези артикули
трябва да се монтират към
стената, като се използва
приложеният прикрепващ
механизъм. Различните
стенни материали изискват
различни видове крепежни
елементи. Използвайте
такива, които са подходящи
за стените във вашия дом
(не са осигурени).

Разнообразие и качество в спалнята
Със серията за спалня MALM може да обзаведете цялата
спалня в един и същ хармоничен стил. Мебелите се
предлагат в няколко разновидности на цвят и фурнир.
Серията включва рамки за легло, нощни шкафчета и
най-различни скринове. Ако ви трябва специално място
за гримове и бижута, може да изберете скрин с огледало,
което се прибира, и чекмедже за бижута.
Може да съчетаете и с подходящ гардероб от серията PAX.

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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Всички елементи и цени
Легло, високо
(височина на горната табла: 100 см).

Скрин, 2 чекмеджета, 40x48x55 см

Бяло
90x200 см

002.494.87

199лв.

120x200 см

402.494.85

229лв.

140x200 см**

299.315.96

259лв.

160x200 см**

099.293.73

279лв.

180x200 см **

299.316.00

329лв.

90x200 см

802.494.93

199лв.

120x200 см

202.494.91

229лв.

140x200 см **

499.292.29

259лв.

160x200 см **

299.292.30

279лв.

180x200 см **
Избелен дъб, фурнир

099.292.31

329лв.

90x200 см

203.251.64

199лв.

140x200 см **

590.225.47

259лв.

160x200 см **

190.225.49

279лв.

180x200 см **

990.225.50

329лв.

Бяло

402.495.41

100лв.

Черно-кафяво

802.495.39

100лв.

Избелен дъб

902.646.90

100лв.

Тъмночервено

304.018.93

79,90лв.

Бяло

802.145.49

49,90лв.

Черно-кафяво

001.033.43

69,90лв.

Избелен дъб

101.786.01

69,90лв.

Скрин, 3 чекмеджета, 80x48x78 см.*

Черно-кафяво, фурнир

Тъмночервено

404.502.70

139лв.

Бяло

204.035.62

119лв.

Черно-кафяво

204.035.57

129лв.

Избелен дъб

804.035.64

129лв.

Скрин, 4 чекмеджета, 80x48x100 см.*
Бяло

304.035.71

149лв.

Черно-кафяво

304.035.66

159лв.

Избелен дъб

704.035.74

159лв.

Скрин, 6 чекмеджета, 40x48x123 см.*

Контейнер за легло к-т/2 бр.

С огледален стъклен плот.
Бяло

704.035.93

199лв.

Черно-кафяво

504.035.89

199лв.

Избелен дъб

204.035.95

199лв.

Легло с контейнери за съхранение, (височина на
горната табла: 100 см).

Скрин, 6 чекмеджета, 80x48x123 см.*
Бяло

604.036.02

189лв.

Бяло

Черно-кафяво

704.036.06

199лв.

С 2 кутии за съхранение

Избелен дъб

904.036.05

199лв.

Бяло

604.035.84

239лв.

Черно-кафяво

604.035.79

249лв.

Избелен дъб

904.035.87

249лв.

102.036.10

159лв.

804.307.46

259лв

90x200 см

790.129.91

299лв.

120x200 см

690.682.24

329лв.

140x200 см **

399.316.09

459лв.

160x200 см **

999.316.11

479лв.

180x200 см **

599.316.13

529лв.

90x200 см

190.129.89

299лв.

120x200 см

090.682.22

329лв.

140x200 см **

999.316.25

459лв.

160x200 см **

599.316.27

479лв.

180x200 см **

199.316.29

529лв.

С 4 кутии за съхранение

Двоен скрин, 160x48x78 см.*

Черно-кафяво, фурнир
С 2 кутии за съхранение

Тоалетка, 120x41x78 см *
Бяло

С 4 кутии за съхранение

SYVDE тоалетка, 100×48×78 cм.*
Бяло

Табла за легло, бяло. *

Избелен дъб, фурнир
С 2 кутии за съхранение
191.398.27

299лв.

140x200 см **

990.226.68

459лв.

160x200 см **

990.226.73

479лв.

180x200 см **

890.226.78

529лв.

90x200 см

160cm

702.899.41

139лв.

С 4 кутии за съхранение

Стъклен плот, подходящ за скринове MALM
Прозрачно сиво

Легло с повдигащ механизъм.
Бяло
90х200 см

704.048.37

599лв.

140x200 см

904.047.99

659лв.

160x200 см

204.048.06

759лв.

180x200 см

004.048.12

899лв.

104.048.35

599лв.

140x200 см

304.047.97

659лв.

160x200 см

704.048.04

759лв.

180x200 см

804.048.08

899лв.

904.048.36

599лв.

140x200 см

004.126.85

659лв.

160x200 см

504.126.83

759лв.

180x200 см

704.126.82

899лв.

29,90лв.

704.300.06

39,90лв.

160×48 cm.

604.299.99

49,90лв.

40x48 cm

104.299.73

29,90лв.

80x48 cm.

404.299.76

39,90лв.

160×48 cm.

704.299.70

59,90лв.

* Тази мебел трябва да се закрепи за стената с
необходимите крепежни елементи, за да се предотврати
преобръщането й.
** В цената е включена централна греда SKORVA
(901.245.34), необходима за правилната окомплектовка
на леглото

Избелен дъб, фурнир
90х200 см

004.299.97

80x48 cm.
бяло

Черно-кафяво, фурнир
90х200 см

40x48 cm
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Допълващи продукти
MALM бюро, 140x65x72 см.
Бяло

602.141.59

259лв.

SKUBB комплект кутии 6 бр.

Черно-кафяво

002.141.57

269лв.

Бяло

004.285.49

11,99 лв.

Тъмносиво

403.999.98

11,99 лв.

MALM бюро с подвижен плот, 151x65x73 см.
Бяло

702.141.92

259лв.

Черно-кафяво

602.141.83

259лв.

FARDAL, врата за гардероб PAX *
Гланц бяло

NISSEDAL, огледало, 65х65 см
Бяло

203.203.12

49,90 лв.

50х195 см

901.905.24

140лв.

Черно-кафяво

503.203.20

49,90 лв.

25х229 см

503.446.27

80лв.

50х229 см

801.905.29

150лв.

Избелен дъб

603.908.74

49,90 лв.

FORSAND врата.
NISSEDAL, огледало, 40х150 см
Бяло

303.203.16

39,90лв.

Черно-кафяво

303.203.21

39,90лв.

Избелен дъб

803.908.68

39,90лв.

Бяло
25x195 см

204.236.02

35лв.

25x229 см

804.236.04

40лв.

50x229 см

104.423.85

50лв.

Байц с ефект черно-кафяв ясен
NISSEDAL, огледало, 65х150 см
Бяло

103.203.17

89,90лв.

Черно-кафяво

703.203.19

89,90лв.

Избелен дъб

203.908.71

89,90лв.

50×195 см

704.348.15

45лв.

50×229 см

304.348.17

50лв.

50×195 см

604.349.67

45лв.

50×229 см

204.349.69

50лв.

Байц с ефект кафяв ясен

Байц с ефект избелен дъб
FLEKKE кушетка, 80×200 cm (разпъва се до 160х200см)
Бяло

003.201.34

499лв.

50×195 см

904.349.61

45лв.

50×229 см

304.349.64

50лв.

304.278.69

140лв.

REPVÅG врата.
Фурнир избелен дъб
50×229 см

MEHAMN с две лица, ефект дърво, 2 плъзгащи се
врати. ЗАБЕЛЕЖКА: Вратата се продвава в три пакета.
Моля, водете си списък с артикулите, за да сте сигурни,
че ще получите една рамка за врата и два пакета с
панели за врата. Съветваме ви да монтирате механизма
за плавно отваряне/затваряне към плъзгащата се врата
преди да я окачите на рамката.

SYVDE шкаф със стъклени врати. 100×123 cм.

Черно-кафяво/пепелно черно-кафяво
с черна метална рамка

Бяло

150×201 см

093.195.03

350лв.

200×201 см

993.195.13

420лв.

150×236 см

193.195.07

390лв.

200×236 см

093.195.17

480лв.

Бяло/избелен дъб
с алуминиева рамка

304.395.65

239лв.

SYVDE открит гардероб. 80×123 cм.

150×201 см

593.195.05

350лв.

200×201 см

493.195.15

420лв.

150×236 см

593.195.10

390лв.

200×236 см

493.195.20

480лв.

Бяло

704.395.73

129лв.

NYMÅNE стенна въртяща се лампа, с вградена
инсталация
Бяло

103.569.62

49,90лв.

NYMÅNE стенна лампа за четене, с вградена
инсталация
Бяло

903.569.63

29,90лв.

KOMPLEMENT кутия, светлосиво, 2 бр. в к-т
15×27×12 cм

104.040.53

10лв.

25×27×12 cм

404.057.77

15лв.

* За повече информация относно PAX рамки и вътрешни
аксесоари, вижте в ръководството за закупуване PAX.
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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!

