Ръководство за закупуване

PLATSA

Система за съхранение
Поддръжка и
почистване
За да почистите, избършете с
кърпа, напоена с почистващ
препарат. След това
подсушете с чиста, суха
кърпа.

Монтаж
ВАЖНО: за безопасното
сглобяване на тази мебел са
необходими 2 души.

Със серията PLATSA можете да създадете решения за
съхранение за малки или големи пространства. Основата се
състои от открити, леки рамки, които можете да комбинирате,
както пожелаете. Създайте високо или ниско решение за
съхранение. Под наклонен таван или по цялата стена. След
това добавете врати, рафтове, телени кошове и куки, ако е
необходимо. Ако вашите нужди се променят, можете лесно да
ги сглобите по нов начин или да добавите нови функции.

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.

Решения за съхранение и шкафове за мултимедия
Различните размери рамки правят PLATSA универсална,
гъвкава и практична модулна система за дома. Изградете
решение под стълбището, около прозорец или над врата
- възможностите са неограничени. Чрез комбиниране на
рамки от серията PLATSA с външни и вътрешни аксесоари
HJÄLPA и LÄTTHET, ще създадете идеалното за вас решение.
Можете да изберете от предложените комбинации и да
добавите или премахнете интериорни и екстериорни
елементи по ваш избор. Каквото и да изберете, резултатът е
решение, което пасва идеално на дома или склада ви.

Безопасност
Тези мебели трябва задължително да бъдат закрепени за
стената. Различните стени изискват различни монтажни
елементи, които се продават отделно. Използвайте такива,
които са подходящи за стените във вашия дом.

Лесен монтаж и демонтаж
Благодарение на клиновия дюбел, PLATSA се сглобява
и разглобява бързо и лесно, което ви помага, когато се
местите от едно място на друго. Просто щракнете отделните
елементи, не са необходими инструменти.

Внимание! Не закачайте рамка PLATSA с дълбочина 55 см
на стената. Тя трябва да бъде поставена на пода или върху
друга рамка, поставена на пода.

Ако подреждате няколко рамки PLATSA една върху друга,
трябва да закрепите на 3 метра или по-нагоре за стената с
помощта на релса за окачване LÄTTHET, която се продава
отделно.

PLATSA TV шкаф
Максимална товароносимост: 30 кг. Тази мебел не бива да
бъде окачвана да виси на стената. Тя трябва да се закрепи
за стената с приложените крепежни елементи, за да се
предотврати преобръщането й.

Отворени рамки PLATSA
Отворените рамки PLATSA включват регулируеми
интериорни елементи. Тези рамки не се сглобяват с
клиновиден дюбел като другите рамки PLATSA, но ние
разработихме конструкция, с която намалихме до минимум
времето за монтажа им.
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Изберете вашето решение
В това ръководство, както и на IKEA.bg, ви представяме
богат избор от комбинации на модулна система PLATSA.
Ако никоя от тях не отговаря на вашите нужди, можете
да създадете перфектната комбинация по свой вкус.
Започнете, като първо разгледате нашите готови
предложения и изберете това, което най-много ви
вдъхновява. Така ще имате предварително проектирана
комбинация, която можете да персонализирате според
нуждите си, като например да промените размера на
гардероба или интериора й. Разбира се, можете и да
проектирате от нулата своя собствена уникална комбинация
PLATSA. Необходимо е да следвате тези 3 прости стъпки:

+

+

1. Изберете рамки. Помислете с колко пространство
разполагате в стаята си. Не забравяйте, че можете да
използвате максимално пространството с различни
размери рамки.
2. Изберете врати и чела на чекмеджета. В какъв стил
искате да бъде гардеробът ви? Искате ли бяла врата или
врата в по-традиционен стил? Може би в тъмно сиво?
Изборът е ваш.
3. Изберете аксесоари. Вижте какви са ежедневните
ви нужди и какво е необходимо да съхранявате. След
като сте избрали аксесоарите, е време да добавите
финалните щрихи. Изберете кутии и органайзери от нашия
асортимент, а за страхотен краен резултат, не забравяйте
вграденото осветление. То е лесно за инсталиране и ви
помага бързо да откриете подходящия тоалет..

+

+
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Решения за съхранение и шкафове за мултимедия
КАК ДА КОМБИНИРАТЕ РАМКИ
Рамките от серията PLATSA могат да се комбинират
по различен начин, за да отговарят на нуждите ви за
съхранение. Вижте наи-предпочитаните комбинации и
разгледайте повече на IKEA.bg.
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Решения за сън и съхранение
Леглата PLATSA, в комбинация със система за съхранение
PLATSA, ви помагат да създадете свой собствен оазис, дори
и в най-тeсните помещения.
С леглото PLATSA спестявате пространство в дома си, като
комбинирате в едно мястото за сън и уединение с мястото
за съхранение на вещите си. Можете да използвате това
универсално легло като разделител за стая или част от
открит дрешник, а защо не и като свободно стоящ гардероб
в средата на помещението, за да създадете интериор с
интересна и различна динамика.

Задният панел LÄTTHET поставя последния щрих на
решението за съхранение, което изграждате върху леглото
PLATSA. Той дава стабилност и с гладката си, равномерна
повърхност на гърба на рамките придава завършен вид на
цялата комбинация.

Създайте свой собствен дизайн според индивидуалните
си нужди от решение за съхранение, като добавите рамки
PLATSA с 60/120/180 см височина и 40 см дълбочина.
Допълнете със заден панел LÄTTHET, аксесоари HJÄLPA и
врати.
Три от страните под леглото могат да бъдат
персонализирани с помощта на аксесоари HJÄLPA и кутии
за съхранение.
Подматрачната рамка и горният панел са включени в
цената на леглото.

Безопасност
Максимална височина на решението за съхранение от пода
до върха (без горния панел) е 220 cm.
Внимание! Не пробивайте дупки в задния панел. За да
декорирате бялата повърхност на панелa, можете да
окачите две рамки RIBBA (61x91 сm), като използвате куки
без пробиване (напр. закачалка LILLÅNGEN за врати).
Максималната товароносимост е 6 кг.
TV шкаф PLATSA не може да бъде използван заедно с легло
PLATSA.

Лесен монтаж и демонтаж
Благодарение на клиновия дюбел, леглото PLATSA се
сглобява и разглобява бързо и лесно, което ви помага,
когато се местите от едно място на друго.

КАК ДА СГЛОБИТЕ
Изберете вашето решение
В това ръководство, както и на IKEA.bg, ви представяме
избор от няколко комбинации на легло PLATSA. Ако никоя
от тях не отговаря на нуждите ви, създайте перфектна
комбинация по свой вкус. Започнете, като разгледате
готовите ни предложения и изберете това, което най-много
ви вдъхновява. Така ще имате предварително проектирана
комбинация, която да персонализирате, като например
да промените височината или интериора й. А можете и да
проектирате от нулата своя уникална комбинация на легло
PLATSA. Необходимо е да следвате тези 6 прости стъпки:

3. Заден панел. Преценете какъв брой задни панели ще са
ви необходими. Панелът е висок 60 см, което означава,
че можете да надграждате рамки с височина 60/120/180
см.
4. Изберете аксесоари. Вижте какви са ежедневните ви
нужди и какво е необходимо да съхранявате. След като
сте избрали аксесоарите, е време да добавите финалните
щрихи. Изберете кутии и органайзери от нашия
асортимент, а за страхотен краен резултат, не забравяйте
вграденото осветление. То е лесно за инсталиране и ви
помага бързо да откриете подходящия тоалет.

1. Легло. Преценете какви са вашите нужди за съхранение
и как леглото ще бъде поставено в стаята. Ще можете ли
да използвате мястото за съхранение от трите страни
под леглото?

5. Изберете врати и чела на чекмеджета. В какъв стил
искате да бъде гардеробът ви? Искате ли бяла врата или
врата в по-традиционен стил? Може би в тъмно сиво?
Изборът е ваш.

2. Изберете какви рамки ще поставите върху долната
табла. Помислете за ролята на леглото и колко високо
трябва да е решението за съхранение. Ще служи ли за
разделител на стаята, имате ли нужда от аксесоари за
окачване или сгъване на дрехи, или ще бъде място за
вашите книги и трофеи?

Легло

Рамки за
долна табла

Заден
панел

Вътрешни
аксесоари

6. Изберете матрак и топ матрак. Матракът трябва да бъде
между 120-140 см ширина и 200 см дължина.

Врати и чела на
чекмеджета

3

Матрак и
топ матрак

Решения за сън и съхранение
КАК ДА КОМБИНИРАТЕ РАМКИ
Рамките от серията PLATSA могат да се комбинират
по различен начин, за да отговарят на нуждите ви за
съхранение. Вижте наи-предпочитаните комбинации и
разгледайте повече на IKEA.bg.
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ВСИЧКИ РАМКИ
Общи размери: Ширина×Дълбочина×Височина

РАМКИ С ДЪЛБОЧИНА 40 см

РАМКИ С ДЪЛБОЧИНА 55 см

PLATSA рамка, бяло

PLATSA рамка, бяло

60×40×40 см

703.309.50

35лв.

60×55×40 см

903.309.49

40лв.

80×40×40 см

103.309.53

40лв.

80×55×40 см

103.309.48

50лв.

60×40×60 см

503.309.70

40лв.

60×55×60 см

103.309.72

50лв.

80×40×60 см

303.309.71

50лв

80×55×60 см

703.309.69

60лв.

60×40×120 см

303.309.47

70лв.

503.309.46

003.309.44

80лв.

60×55×120 см

80×40×120 см

80лв.

80×55×120 см

603.309.55

90лв.

60×40×180 см

903.309.54

90лв.

60×55×180 см

503.309.51

100лв.

80×40×180 см

303.309.52

100лв.

80×55×180 см

703.309.45

110лв.

LÄTTHET релса за окачване, за стенен монтаж*
LÄTTHET релса за окачване 60 см 003.863.75

15лв.

LÄTTHET релса за окачване 80 см 003.311.99

20лв.

*Релсите са подходящи за рамки с дълбочина 40 см и 55 см.

TV ШКАФОВЕ
Общи размери: Ширина×Дълбочина×Височина

РАМКИ С ШИРИНА 120 см

РАМКИ С ШИРИНА 160 см

PLATSA TV шкаф, бяло

PLATSA TV шкаф, бяло

регулируеми крака, 120×42×44 см 093.052.47

163лв.

регулируеми крака, 160×42×44 см 993.052.57

173лв.

метални крака, 120×42×54 см

893.052.48

174лв.

метални крака, 160×42×54 см

393.052.60

184лв.

дървени крака, 120×42×53 см

693.052.49

185лв.

дървени крака, 160×42×53 см

793.052.63

195лв.
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ОТКРИТИ ЕТЕЖЕРКИ
Общи размери: Ширина×Дълбочина×Височина

Открити етежерки с ширина 60 cm

Открити закачалки с ширина 80 cm

PLATSA етажерки, бяло
60×40×40 см

804.525.83

59,90лв.

60×40×60 см

404.525.75

79,90лв.

60×40×120 см

104.525.72

139лв.

60×40×180 см

904.525.68

159лв.

PLATSA открита закачалка за дрехи, бяло
80×40×120 см

404.526.03

99,90лв.

80×40×180 см

604.526.02

139лв.

Открити етежерки с ширина 80 cm
PLATSA открита етажерка, бяло
80×40×40 см

104.525.48

69,90лв.

80×40×60 см

704.525.50

89,90лв.

PLATSA открита етажерка за обувки, бяло
80×40×60 см

004.525.44

99,90лв.

80×40×120 см

204.524.06

139лв.

ЛЕГЛО
Общи размери: Ширина×Дълбочина×Височина

PLATSA легло с място за вещи*, за матрак 140х200см
140×244 см

104.530.86

LÄTTHET заден панел за легло

499лв.

140×60 см

*Включва подматрачна рамка.
Матракът и спалното бельо се продават отделно.
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504.530.89

35лв.

ВРАТИ
Дръжките се продават отделно. Разгледайте целия асортимент дръжки в магазина или на IKEA.bg
Общи размери: Ширина×Дълбочина×Височина

С ПАНТИ
SANNIDAL врата, бяло

VÄRD панел/стъклена врата

40×40 см

203.955.43

15лв.

40×180 см

803.813.88

50лв.

40×60 см

503.955.51

20лв.

60×180 см

603.813.89

70лв.

40×120 см

903.955.54

25лв.

40×180 см

103.955.34

35лв.

60×40 см

203.955.38

20лв.

60×60 см

103.955.48

25лв.

60×120 см

003.955.39

35лв.

60×180 см

003.955.58

45лв.

40×40 см

803.310.63

10лв.

40×60 см

203.310.61

15лв.

40×120 см

603.310.59

25лв.

40×180 см

003.310.57

30лв.

60×40 см

003.310.62

15лв.

60×60 см

403.310.60

20лв.

60×120 см

803.310.58

30лв.

60×180 см

403.310.55

40лв.

40×40 cм

104.658.38

10лв.

40×60 cм

504.658.41

15лв.

40×120 cм

004.658.34

20лв.

40×180 cм

504.658.36

25лв.

60×40 cм

204.658.47

15лв.

60×60 cм

804.658.49

17лв.

60×120 cм

104.658.43

25лв.

60×180 cм

604.658.45

30лв.

40×120 см

903.310.91

40лв.

60×120 см

703.310.92

50лв.

40×40 см

103.845.02

30лв.

40×60 см

803.473.18

35лв.

40×120 см

803.473.23

45лв.

40×180 см

203.813.86

50лв.

60×40 см

003.845.07

35лв.

60×60 см

603.473.19

40лв.

60×120 см

003.473.17

50лв.

60×180 см

003.813.87

70лв.

FONNES врата, бяло

KLUBBUKT врата, сиво-зелено.

RIDABU врата, огледална

VÄRD врата, огледална
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ВРАТИ
Дръжките се продават отделно. Разгледайте целия асортимент дръжки в магазина или на IKEA.bg

ПЛЪЗГАЩИ СЕ
FONNES плъзгаща се врата, бяло, 2 бр. в к-т
120×180 см

603.310.64

115лв.

SKROVA плъзгаща се врата, бреза, 2 бр. в к-т
120×180 см

103.310.52

150лв.

HJÄLPA релса за плъзгащи се врати, бяло
120 см

803.955.83

110лв.

ЧЕЛА ЗА ЧЕКМЕДЖЕТА
Дръжките се продават отделно. Разгледайте целия асортимент дръжки в магазина или на IKEA.bg

FONNES чело за чекмедже, бяло
60×20 см

803.859.23

10лв.

80×20 см

103.859.26

15лв.

KLUBBUKT чело за чекмедже, сиво-зелено.
60×20 cм

204.658.52

10лв.

80×20 cм

804.658.54

12лв.
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ВЪТРЕШНИ ЕЛЕМЕНТИ
Организирайте пространството от вътрешната страна на
рамките PLATSA, PLATSA TV шкаф и легло PLATSA с HJÄLPA
закачалки, релси, рафтове и телени кошове. Всички
артикули HJÄLPA са проектирани за употреба с PLATSA, така
че ширината и дълбочината и съответстват на съответната
рамка. Реалните размери варират.

ЗА РАМКИ, ДЪЛБОКИ 40 СМ

ЗА РАМКИ, ДЪЛБОКИ 55 СМ

HJÄLPA лост за закачалки, бяло.

HJÄLPA лост за закачалки, бяло

60×40 cм

604.501.27

10лв.

60×55 см

503.312.05

5лв.

80×40 cм

204.502.14

12лв.

80×55 см

003.312.03

8лв.

HJÄLPA рафт, бяло

HJÄLPA рафт, бяло
60×40 см

003.311.61

10лв.

60×55 см

903.311.66

15лв.

80×40 см

103.311.65

15лв.

80×55 см

403.311.64

17лв.

60×40 см

504.500.24

15лв.

80×40 см

704.500.23

20лв

60×55 см

403.311.83

12лв.

80×55 см

703.311.86

16лв.

HJÄLPA рафт за обувки, бяло

HJÄLPA рафт за обувки, бяло
60×40 см

504.500.24

15лв.

80×40 см

704.500.23

20лв

HJÄLPA телен кош, бяло

HJÄLPA телен кош, бяло
60×40 см

903.311.85

10лв.

80×40 см

203.311.84

14лв.

HJÄLPA изтеглящи се релси за кош, бяло, 2 бр. в к-т

HJÄLPA изтеглящи се релси за кош, бяло, 2 бр. в к-т
40 см

303.311.93

55 см

5лв.

103.311.94

7лв.

HJÄLPA чекмедже без чело, бяло

HJÄLPA чекмедже без чело, бяло
60×40 см

603.309.84

30лв.

80×40 см

703.309.74

40лв.
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60×55 см

603.309.79

40лв.

80×55 см

003.309.82

50лв.

ВЪНШНИ ЕЛЕМЕНТИ
Увеличете пространството за съхранение и организация
от външната страна на гардероба с LÄTTHET лостове за
закачалки и куки. Те са подходящи за вещи, които могат да
се окачат като вратовръзки, спално бельо, бельо, шалове,
панталони, чанти и бижута. Използвайте и лостовете за

закачалки, за да запълнете пространството между рамките
или между рамка и стена. Всички артикули LÄTTHET са
проектирани за употреба с PLATSA, така че ширината и
дълбочината съответстват на съответната рамка.
Реалните размери варират.

ЗА РАМКИ, ДЪЛБОКИ 40 СМ
LÄTTHET лост за закачалки за рамка, бяло
35-60×40 см

703.316.95

20лв.

ЗА РАМКИ, ДЪЛБОКИ 55 СМ
LÄTTHET лост за закачалки за рамка, бяло
35-60×55 см

903.317.17

25лв.

103.316.55

7лв.

LÄTTHET кукички за рамка, бяло
55 см

ПАНТИ, КРАКА, ПЛОТОВЕ И ДРЪЖКИ
Регулируеми крака LÄTTHET поддържат гардероба в
изправено положение върху неравни повърхности.
Плотовете SPILDRA придават завършен вид и върху ниски
рамки са подходящи за сядане.
HJÄLPA панта, 1 бр.

LÄTTHET крак, бяло/дърво. 4-бр в к-т.
603.312.00

3лв.

11 см

26лв.

LÄTTHET регулируем крак, бяло. 4-бр в к-т

HJÄLPA панта с плавно затваряне, 1 бр.
903.828.82

103.955.91

203.311.98

4лв.

60×40 см

603.317.14

15лв.

80×40 см

503.316.96

25лв.

60×55 см

203.316.93

20лв.

80×55 см

303.316.97

30лв.

203.317.11

2лв.

5лв.
SPILDRA горен плот, бяло

LÄTTHET крак, бяло/метал. 4-бр в к-т
11 см

503.955.94

SPILDRA горен плот, бяло
15лв.

LÄTTHET дръжка, бяло. 1-бр в к-т
13 см
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ГОТОВИ КОМБИНАЦИИ
Вратите са включени в цената, но не са показани на илюстрациите. Можете да промените типа врата във вашата комбинация. Моля, обърнете се за
съдействие към сътрудник в магазина.

PLATSA комбинация, бяло.
Общи размери: 240×57×123 см
Цена на тази комбинация: 736лв. (892.521.17)
Списък за пазаруване
PLATSA рамка 80×55×120 см, бяло

603.309.55

3 бр.

LÄTTHET регулируем крак, бяло, 4 бр. в к-т

203.311.98

3 бр.

FONNES чело за чекмедже 80×20 см, бяло

103.859.26

3 бр.

HJÄLPA чекмедже без чело 80×55 см, бяло

003.309.82

3 бр.

SANNIDAL врата 40×120 см, бяло

903.955.54

4 бр.

HJÄLPA панта, 1 бр.

603.312.00

12 бр.

HJÄLPA лост за закачалки 80×55 см, бяло

003.312.03

2 бр.

HJÄLPA рафт 80×55 см, бяло

403.311.64

1 бр.

SPILDRA горен плот 80×55 см, бяло

303.316.97

3 бр.

PLATSA гардероб, бяло.
Общи размери: 140×57×261 см
Цена на тази комбинация: 687лв. (292.038.89)
Списък за пазаруване
PLATSA рамка 60×55×40 см, бяло

903.309.49

2 бр.

PLATSA рамка 80×55×40 см, бяло

103.309.48

2 бр.

PLATSA рамка 60×55×180 см, бяло

503.309.51

1 бр.

PLATSA рамка 80×55×180 см, бяло

703.309.45

1 бр.

LÄTTHET регулируем крак, бяло 4 бр. в к-т

203.311.98

2 бр.

FONNES врата 40×40 см, бяло

803.310.63

4 бр.

FONNES врата 40×180 см, бяло

003.310.57

2 бр.

FONNES врата 60×40 см, бяло

003.310.62

2 бр.

FONNES врата 60×180 см, бяло

403.310.55

1 бр.

HJÄLPA панта, 1 бр.

603.312.00

22 бр.

HJÄLPA рафт 60×55 см, бяло

903.311.66

3 бр.

HJÄLPA лост за закачалки 80×55 см, бяло

003.312.03

1 бр.

PLATSA гардероб, бяло/Fonnes бяло
Общи размери: 240×57x251 см
Цена на тази комбинация: 648лв. (092.900.81)
Списък за пазаруване
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PLATSA рамка 60×55×180 см, бяло

503.309.51

2 бр.

PLATSA рамка 60×55×60 см, бяло

103.309.72

1 бр.

PLATSA рамка 60×40×40 см, бяло

703.309.50

2 бр.

FONNES врата 60×40 см, бяло

003.310.62

2 бр.

FONNES врата 60×60 см, бяло

403.310.60

1 бр.

HJÄLPA панта, 1 бр.

603.312.00

10 бр.

HJÄLPA лост за закачалки 60×55 см, бяло

503.312.05

1 бр.

HJÄLPA изтеглящи се релси за кош, 2 бр. в к-т

103.311.94

2 бр.

HJÄLPA рафт 60×55 см, бяло

903.311.66

7 бр.

HJÄLPA телен кош 60×55 см, бяло

403.311.83

2 бр.

LÄTTHET крак, 11 см, бяло/метал, 4 бр. в к-т

503.955.94

2 бр.

LÄTTHET релса за окачване, 60 см

003.863.75

2 бр.

FONNES врата 60×180 см, бяло

403.310.55

1 бр.

ГОТОВИ КОМБИНАЦИИ
Вратите са включени в цената, но не са показани на илюстрациите. Можете да промените типа врата във вашата комбинация. Моля, обърнете се за
съдействие към сътрудник в магазина.

PLATSA комбинация, бяло.
Общи размери: 240×57×231 см
Цена на тази комбинация: 746 лв. (992.485.87)
Списък за пазаруване
PLATSA рамка 60×55×40 см, бяло

903.309.49

2 бр.

PLATSA рамка 60×55×60 см, бяло

103.309.72

2 бр.

PLATSA рамка 60×55×180 см, бяло

503.309.51

2 бр.

LÄTTHET крак 11 см, бяло/метал 4 бр. в к-т

503.955.94

4 бр.

FONNES врата 60×40 см, бяло

003.310.62

2 бр.

FONNES врата 60×60 см, бяло

403.310.60

2 бр.

FONNES врата 60×180 см, бяло

403.310.55

2 бр.

HJÄLPA панта, 1 бр.

603.312.00

16 бр.

HJÄLPA рафт 60×55 см, бяло

903.311.66

1 бр.

HJÄLPA лост за закачалки 60×55 см, бяло

503.312.05

3 бр.

HJÄLPA изтеглящи се релси за кош 55 см, бяло 2 бр. в к-т

103.311.94

2 бр.

HJÄLPA телен кош 60×55 см, бяло

403.311.83

2 бр.

SPILDRA горен плот 60×55 см, бяло

203.316.93

2 бр.

PLATSA комбинация, бяло.
Общи размери: 220×57×231 см
Цена на тази комбинация: 1203 лв. (792.521.08)
Списък за пазаруване
PLATSA рамка 80×55×180 см, бяло

703.309.45

2 бр.

PLATSA рамка 60×55×180 см, бяло

503.309.51

1 бр.

PLATSA рамка 80×55×40 см, бяло

103.309.48

2 бр.

PLATSA рамка 60×55×40 см, бяло

903.309.49

1 бр.

LÄTTHET крак 11 см, бяло/дърво, 4 бр. в к-т

103.955.91

3 бр.

FONNES чело за чекмедже 60×20 см, бяло

803.859.23

3 бр.

HJÄLPA чекмедже без чело 60×55 см, бяло

603.309.79

3 бр.

SANNIDAL врата 40×180 см, бяло

103.955.34

4 бр.

SANNIDAL врата 40×40 см, бяло

203.955.43

4 бр.

SANNIDAL врата 60×40 см, бяло

203.955.38

1 бр.

RIDABU огледална врата 60×120 см, бяло

703.310.92

1 бр.

HJÄLPA панта, 1 бр.

603.312.00

25 бр.

HJÄLPA лост за закачалки 80×55 см, бяло

003.312.03

3 бр.

HJÄLPA телен кош 80×55 см, бяло

703.311.86

3 бр.

HJÄLPA изтеглящи се релси за кош 55 см, бяло, 2 бр. в к-т 103.311.94

3 бр.

HJÄLPA рафт 80×55 см, бяло

403.311.64

1 бр.

HJÄLPA рафт 60×55 см, бяло

903.311.66

4 бр.

PLATSA комбинация, бяло.
Общи размери: 95-120×42×181 см
Цена на тази комбинация: 196 лв. (792.038.15)
Списък за пазаруване
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PLATSA рамка 60×40×180 см, бяло

903.309.54

1 бр.

LÄTTHET регулируем крак, бяло 4 бр. в к-т

203.311.98

1 бр.

FONNES врата 60×180 см, бяло

403.310.55

1 бр.

HJÄLPA панта, 1 бр.

603.312.00

4 бр.

HJÄLPA рафт 60×40 см, бяло

003.311.61

3 бр.

LÄTTHET лост за закачалки за рамка 35-60×40 см, бяло

703.316.95

1 бр.

ГОТОВИ КОМБИНАЦИИ
Вратите са включени в цената, но не са показани на илюстрациите. Можете да промените типа врата във вашата комбинация. Моля, обърнете се за
съдействие към сътрудник в магазина.

PLATSA комбинация, бяло.
Общи размери: 340×42×241 см
Цена на тази комбинация: 957лв. (493.365.48)*
Списък за пазаруване

* Леглото не е включено в цената.

PLATSA рамка 60×40×180 см, бяло

903.309.54

2 бр.

PLATSA рамка 60×40×60 см, бяло

503.309.70

3 бр.

PLATSA рамка 80×40×60 см, бяло

303.309.71

2 бр.

HJÄLPA чекмедже без чело 60×40, бяло

603.309.84

3 бр.

FONNES чело за чекмедже 60×20 см, бяло

803.859.23

3 бр.

SANNIDAL врата 40×60 см, бяло

503.955.51

4 бр.

SANNIDAL врата 60×180 см, бяло

003.955.58

1 бр.

SANNIDAL врата 60×60 см, бяло

103.955.48

3 бр.

HJÄLPA рафт 60×40 см, бяло

003.311.61

8 бр.

HJÄLPA рафт 80×40 см, бяло

103.311.65

2 бр.

HJÄLPA лост за закачалки 60×40 см, бяло

604.501.27

1 бр.

LÄTTHET релса за окачване 60 см

003.863.75

1 бр.

LÄTTHET релса за окачване 80 см

003.311.99

2 бр.

LÄTTHET регулируем крак, бяло, 4 бр. в к-т

203.311.98

2 бр.

HJÄLPA панта, 1 бр.

603.312.00

18 бр.

PLATSA комбинация, бяло.
Общи размери: 260×42×221 см
Цена на тази комбинация: 765 лв. (993.365.60)
Списък за пазаруване
PLATSA рамка 80×40×40 см, бяло

103.309.53

1 бр.

PLATSA рамка 60×40×40 см, бяло

703.309.50

1 бр.

PLATSA рамка 80×40×180 см, бяло

303.309.52

1 бр.

PLATSA рамка 60×40×60 см, бяло

503.309.70

2 бр.

PLATSA рамка 60×40×180 см, бяло

903.309.54

1 бр.

FONNES врата 40×180 см, бяло

003.310.57

2 бр.

FONNES врата 40×40 см, бяло

803.310.63

2 бр.

RIDABU огледална врата 60×120 см, бяло

703.310.92

1 бр.

FONNES врата 60×40 см, бяло

003.310.62

1 бр.

FONNES врата 60×60 см, бяло

403.310.60

3 бр.

HJÄLPA панта, 1 бр.

603.312.00

21 бр.

HJÄLPA телен кош 80×40 см, бяло

203.311.84

1 бр.

HJÄLPA изтеглящи се релси за кош, 40 см, бяло, 2 бр. в к-т 303.311.93

1 бр.

HJÄLPA лост за закачалки, 80×40 см, бяло

204.502.14

1 бр.

HJÄLPA рафт, 60×40 см, бяло

003.311.61

6 бр.

HJÄLPA рафт 80×40 см, бяло

103.311.65

1 бр.

SPILDRA горен плот, 60×40 см, бяло

603.317.14

2 бр.

LÄTTHET регулируем крак, бяло, 4 бр. в к-т

203.311.98

4 бр.

PLATSA комбинация с TV шкаф
Общи размери: 220×42×251 см
Цена на тази комбинация: 1112 лв. (593.855.19)
Списък за пазаруване
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PLATSA рамка 60×40×180 см, бяло

903.309.54

1 бр.

PLATSA рамка 60×40×60 см, бяло

503.309.70

1 бр.

PLATSA рамка 80×40×40 см, бяло

103.309.53

2 бр.

PLATSA рамка 80×40×60 см, бяло

303.309.71

2 бр.

PLATSA TV шкаф 160×42×42 см, бяло

403.813.90

1 бр.

FONNES врата 40×60 см, бяло

203.310.61

4 бр.

FONNES врата 60×180 см, бяло

403.310.55

1 бр.

FONNES врата 60×60 см, бяло

403.310.60

1 бр.

FONNES чело за чекмедже 80×20 см, бяло

103.859.26

2 бр.

VÄRD стъклена врата 40×40 см, бяло

103845.02

6 бр.

HJÄLPA лост за закачалки 60×40 см, бяло

604.501.27

2 бр.

HJÄLPA чекмедже без чело 80×40 см, бяло

703.309.74

2 бр.

HJÄLPA рафт 80×40 см, бяло

103.311.65

1 бр.

HJÄLPA панта 1 бр.

603.312.00

26 бр.

LÄTTHET крак 11 см, бяло/метал 4 бр. в к-т

503.955.94

2 бр.

LÄTTHET релса за окачване, 80 см

003.311.99

4 бр

ГОТОВИ КОМБИНАЦИИ
Вратите са включени в цената, но не са показани на илюстрациите. Можете да промените типа врата във вашата комбинация. Моля, обърнете се за
съдействие към сътрудник в магазина.

PLATSA легло със секция за съхранение
Общи размери: 142×244×223 см
Цена на тази комбинация: 1332 лв. (693.365.52)
Списък за пазаруване
PLATSA легло с място за вещи, 140×200 см

104.530.86

1 бр.

PLATSA рамка, 60×40×180 см, бяло

903.309.54

1 бр.

PLATSA рамка, 80×40×180 см, бяло

303.309.52

1 бр.

FONNES врата, 40×180 см, бяло

003.310.57

2 бр.

FONNES врата, 60×60 см, бяло

403.310.60

1 бр.

FONNES чело за чекмедже, 60×20 см, бяло

803.859.23

4 бр.

FONNES чело за чекмедже, 80×20 см, бяло

103.859.26

2 бр.

RIDABU огледална врата, 60×120 см, бяло

703.310.92

1 бр.

HJÄLPA лост за закачалки, 60×40 см, бяло

604.501.27

1 бр.

HJÄLPA лост за закачалки, 80×40 см, бяло

204.502.14

1 бр.

HJÄLPA чекмедже без чело, 60×40 см, бяло

603.309.84

4 бр.

HJÄLPA чекмедже без чело, 80×40 см, бяло

703.309.74

2 бр.

HJÄLPA изтеглящи се релси за кош, 40 см, бяло, 2 бр. в к-т 303.311.93

2 бр.

HJÄLPA рафт, 60×40 см, бяло

003.311.61

3 бр.

HJÄLPA рафт, 80×40 см, бяло

103.311.65

1 бр.

HJÄLPA панта, 1 бр.

603.312.00

11 бр.

HJÄLPA телен кош, 80×40 см, бяло

203.311.84

2 бр.

LÄTTHET заден панел 140×60 см

504.530.89

3 бр.

PLATSA легло със секция за съхранение
Общи размери: 142×244×103 см
Цена на тази комбинация: 759 лв. (993.029.18)
Списък за пазаруване
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PLATSA легло с място за вещи, 140×200 см

104.530.86

1 бр.

PLATSA рамка, 60×40×60 см, бяло

503.309.70

1 бр.

PLATSA рамка, 80×40×60 см, бяло

303.309.71

1 бр.

FONNES чело за чекмедже, 80×20 см, бяло

103.859.26

2 бр.

HJÄLPA рафт, 60×40 см, бяло

003.311.61

1 бр.

HJÄLPA рафт, 80×40 см, бяло

103.311.65

1 бр.

LÄTTHET заден панел, 140×60 см

504.530.89

1 бр.

HJÄLPA чекмедже без чело, 80×40 см, бяло

703.309.74

2 бр.

ГОТОВИ КОМБИНАЦИИ
Вратите са включени в цената, но не са показани на илюстрациите. Можете да промените типа врата във вашата комбинация. Моля, обърнете се за
съдействие към сътрудник в магазина.

PLATSA легло с отворена секция за съхранение
Общи размери: 140×244×163 см
Цена на тази комбинация: 962,90 лв. (893.264.63)
Списък за пазаруване
PLATSA легло с място за вещи, 140×200 см, бяло

104.530.86

1 бр.

PLATSA открита етажерка, 60×40×120 см, бяло

104.525.72

1 бр.

PLATSA открита закачалка за дрехи, 80×40×120 см, бяло

404.526.03

1 бр.

FONNES чело за чекмедже, 60×20 см, бяло

803.859.23

2 бр.

FONNES чело за чекмедже, 80×20 см, бяло

103.859.26

2 бр.

HJÄLPA чекмедже без чело, 60×40 см, бяло

603.309.84

2 бр.

HJÄLPA чекмедже без чело, 80×40 см, бяло

703.309.74

2 бр.

HJÄLPA рафт, 60×40 см, бяло

003.311.61

2 бр.

HJÄLPA рафт, 80×40 см, бяло

103.311.65

1 бр.

PLATSA легло със секция за съхранение , бяло
Общи размери: 140×244×203 см
Цена на тази комбинация: 1564,80 лв. (093.242.84)
Списък за пазаруване
PLATSA легло с място за вещи 140×200 см, бяло

104.530.86

1 бр.

PLATSA рамка 60×40×60 см, бяло

503.309.70

2 бр.

PLATSA рамка 80×40×60 см, бяло

303.309.71

2 бр.

PLATSA открита етажерка 80×40×40 см, бяло

104.525.48

1 бр.

PLATSA открита етажерка 60×40×40 см, бяло

804.525.83

1 бр.

FONNES врата 40×40 см, бяло

803.310.63

2 бр.

FONNES врата 40×60 см, бяло

203.310.61

2 бр.

FONNES врата 60×40 см, бяло

003.310.62

1 бр.

FONNES врата 60×60 см, бяло

403.310.60

1 бр.

FONNES чело за чекмедже 60×20 см, бяло

803.859.23

9 бр.

FONNES чело за чекмедже 80×20 см, бяло

103,859.26

3 бр.

HJÄLPA чекмедже без чело 60×40 см, бяло

603.309.84

9 бр.

HJÄLPA чекмедже без чело 80×40 см, бяло

703.309.74

3 бр.

HJÄLPA рафт 60×40 см, бяло

003.311.61

1 бр.

HJÄLPA рафт 80×40 см, бяло

103.311.65

2 бр.

HJÄLPA панта, 1 бр.

603.312.00

12 бр.

LÄTTHET заден панел 140×60 см, бяло

504.530.89

2 бр.

PLATSA гардероб
Общи размери:80×42×221 см
Цена на тази комбинация: 390,90 лв. (593.264.69)
Списък за пазаруване
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PLATSA открита закачалка за дрехи 80×40×120 см, бяло

404.526.03

1 бр.

PLATSA рамка 80×40×60 см, бяло

303.309.71

1 бр.

PLATSA рамка 80×40×40 см, бяло

103.309.53

1 бр.

FONNES врата 40×40 см, бяло

803.310.63

2 бр.

FONNES чело за чекмедже 80×20 см, бяло

103.859.26

3 бр.

HJÄLPA чекмедже без чело 80×40 см, бяло

703.309.74

3 бр.

LÄTTHET регулируем крак, бяло, 4 бр. в к-т

203.311.98

1 бр.

HJÄLPA панта, 1 бр.

603.312.00

4 бр.

ГОТОВИ КОМБИНАЦИИ
Вратите са включени в цената, но не са показани на илюстрациите. Можете да промените типа врата във вашата комбинация. Моля, обърнете се за
съдействие към сътрудник в магазина.

PLATSA гардероб, бяло
Общи размери: 140×42×161 см
Цена на тази комбинация: 408,80 лв. (193.239.29)
Списък за пазаруване
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PLATSA рамка 60×40×120 см, бяло

303.309.47

1 бр.

PLATSA открита закачалка за дрехи 80×40×120 см, бяло

404.526.03

1 бр.

HJÄLPA рафт 60×40 см, бяло

003.311.61

2 бр.

HJÄLPA панта, 1 бр.

603.312.00

7 бр.

FONNES врата 60x120 см, бяло

803.310.58

1 бр.

LÄTTHET регулируем крак, бяло, 4 бр. в к-т

203.311.98

2 бр.

PLATSA рамка 80×40×40 см, бяло

103.309.53

1 бр.

SPILDRA горен плот, 60×40 см, бяло

603.317.14

1 бр.

SPILDRA горен плот, 80×40 см, бяло

503.316.96

1 бр.

FONNES врата 40x40 см, бяло

803.310.63

2 бр.

PLATSA открита етежерка 60×40×40 см, бяло

804.525.83

1 бр.

ВЪТРЕШНИ АКСЕСОАРИ
Допълнете вашето ново решение за съхранение с кутии и
приставки по ваш избор от асортимента ни за вътрешни
аксесоари. С тях ще откриете практични решения за
съхранение на дрехите си.
KOMPLEMENT подложка за чекмедже, светлосиво
Лесно за изрязване до предпочитания размер.

STUK органайзер за съхранение, бяло/сиво

90×53 см

34×51×28 см

403.096.86

11,99лв.

55×51×18 см

403.095.73

12,99лв.

71×51×18 см

503.095.77

19,99лв.

703.708.56

19,99лв.

тюркоаз

504.716.39

19,99лв.

503.708.76

17,99лв.

15лв.

18×26×8 см

202.802.07

5,99лв.

26×35×15 см

602.802.05

15,99лв.

26×35×8 см

502.823.04

12,99лв.

37×54×21 см

102.802.03

29,90лв.

KUGGIS кутия с капак, бяло

STUK решение за съхранение с 7 отделения,
30×30×90 см
бяло/сиво

304.055.65

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

KUGGIS приставка с 8 отделения, бяло
002.802.08

15,99лв.

18×25×15 см

103.954.21

3,99лв.

25×35×20 см

603.954.28

6,99лв.

32×35×32 см

404.693.02

9,99лв.

35×50×30 см

903.743.49

19,99лв.

18×25×15 см

603.954.85

3,99лв.

25×35×20 см

303.954.77

6,99лв.

32×35×32 см

204.692.99

9,99лв.

35×50×30 см

103.743.48

19,99лв.

53×36×6 см

TJENA кутия с капак
бяло
RAGGISAR кош, 3 бр. в к-т
903.480.15

9,99лв.

черно

LACKISAR органайзер за съхранение
34×51×28 см

604.321.38

19,99лв.

44×51×19 см

004.321.41

19,99лв.

69×51×19 см

404.321.44

25,90лв

25×35×10 см

903.481.24

25,90лв.

25×35×20 см

603.481.25

29,90лв.

35×50×30 см

403.481.26

39,90лв.

RABBLA кутия за аксесоари

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

104.040.53

10лв.

25×27×12 см

404.057.77

15лв.
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ВЪТРЕШНИ АКСЕСОАРИ

DRÖNA кутия, 25×35×25 cм.
черно

704.670.66

5,99лв.

бяло

504.670.67

5,99лв.

черно

302.192.81

6,99лв.

бяло

402.179.55

6,99лв.

черно/бяло

004.680.88

6,99лв.

тъмносиво

104.439.74

6,99лв.

пъстро

004.670.60

6,99лв.

18×25×15 см

504.668.69

11,99лв.

25×35×20 см

204.594.79

19,99лв.

32×35×32 см

004.594.80

29,90лв.

18×25×15 см

704.128.75

11,99лв.

25×35×20 см

104.128.78

19,99лв.

32×35×32 см

104.669.51

29,90лв.

бежово

604.594.77

29,90лв.

сиво

602.566.63

25,90лв.

натурален цвят

302.385.43

8,99лв.

бяло

702.385.41

9,99лв.

черно

202.385.34

9,99лв.

DRÖNA кутия, 33×38×33 cм.

KVARNVIK кутия с капак
бежово

с иво

KVARNVIK кутия, 3 бр. в к-т

BUMERANG закачалка, 8 бр. в к-т

BUMERANG оформяща приставка за закачалка, бяло
702.932.74

0,99лв.

BUMERANG закачалка за панталони/пола, хромирано
602.404.03

1,59лв.

STAJLIG закачалка за употреба на открито/закрито,
бяло
5 бр. в к-т
002.914.19
7,99лв.
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ВГРАДЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
С помощта на вградено осветление в гардероба ще
намерите или изберете по-лесно това, от което се нуждаете.
Без ярки лампи повече, събуждащи партньора ви сутрин.
Вместо това започнете деня си приятно, като отворите
гардероба и мекото осветление се включи само.

STÖTTA LED лента, работи с батерии, бяло. Разработена
специално за PLATSA. Осветителното тяло се включва и
изключва автоматично, когато отваряте или затваряте
вратата, за да не се хаби енергия. Идеална за врати с
панти или чекмеджета - осветява, без да притеснява
околните. Батериите се продават отделно; необходими
са 4 бр AA (2 за 32 см лента). ИКЕА препоръчва LADDA
презареждащи се батерии. Нови, напълно заредени
батерии LADDA AA 2450 mAh издържат приблизително 1
месец, ако се използват по 15 минути на ден.
32 см, 50 лумена

103.600.87

15,99лв.

52 см, 70 лумена

503.600.90

25,90лв.

72 см, 80 лумена

903.600.93

29,90лв.

VAXMYRA LED спот лампа, 2 бр. в к-т. 1.4W. Осветява
вътрешността на шкафа и създава приятна атмосфера,
поставена под рафтове. Идеална за шкафове със
стъклени врати. Необходимо е да се допълни с драйвер
ANSLUTA LED с кабел 19W.

LADDA презареждащи се батерии АА 4 бр. в к-т.
Намалете отпадъците и спестете пари с нашите
презареждащи се батери. Това е практичен избор с
грижа за природата, тъй като винаги имате батерии под
ръка, когато са ви необходими.
2450 mAh

703.038.76

13,99лв.

SKYDRAG LED лента. Проектирана за серията PLATSA.
Можете да поставите LED лентата под стенен шкаф и
открита етажерка за стена PLATSA или да я използвате,
за да създадете уютно осветление в откритите етажерки.
Ако я свържете към драйвер TRÅDFRI, ще можете лесно
да изключвате, включвате и димирате осветлението си.
60 см, 380lm

304.395.89

29,90лв.

80 см, 380lm

104.395.90

39,90лв.

TRÅDFRI LED драйвер за безжично регулиране. Да
се допълни със захранващ кабел FÖRNIMMA, продава
се отделно. Може да се използва с безжичен димер
и входно-изходно устройство TRÅDFRI. Можете да
свържете до 10 LED драйвери от серията TRÅDFRI в една
инсталация като използвате междинен свързващ кабел.

бяло, Ø6.8 см, 65 лумена

104.218.68

19,99лв.

Сиво, 10W

503.561.87

29,90лв.

алуминий, Ø6.8 см, 65 лумена

304.218.86

19,90лв.

Свио, 30W

603.426.56

49,90лв.

черно, Ø6.8 см, 65 лумена

004.218.78

19,99лв.

ANSLUTA LED драйвер с кабел, 19W, бяло. Можете да
включите/изключите всички свързани устройства, само
с натискането на едно бутон.
804.058.41

19,99лв.

FÖRNIMMA захранващ кабел 3.5 м. За захранваща
връзка на 1 до 10 последователно свързани лампи,
които можете да включвате и изключвате едновременно
от ключа на кабела.
Бяло

504.468.81

6лв.

FÖRNIMMA междинен свързващ кабел 2 м. Може
да се използва директно за свързване с TRÅDFRI LED
драйвери, напр. между два стенни шкафа, с една връзка
към електрозахранването.
Бяло

303.946.99

4лв.

TRÅDFRI входно-изходно устройство. С помощта на
входно-изходното устройство и приложението TRÅDFRI
ще можете да конторлирате всеки източник на светлина
поотделно и да създадете различни видове осветителни
комбинации.
Бяло

403.378.06

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!

