Ръководство за закупуване

Офис мебели

Мебели за всеки офис
Имаме мебели за всеки тип офис – от най-малкия до пълния с пероснал.
Както и всички необходими аксесоари, за да протичат гладко и ефективно
дейностите в една модерна фирма – от бюра, шкафове и столове до лампи и
органайзери за бюро. Предлагаме разнообразни по размер и форма бюра,
удобни столове, които осигуряват опора за гърба ви, и решения за съхранение,
които можете да съчетаете в уникална комбинация, която покрива изцяло
нуждите ви. Офис мебелите ни се отличават със страхотен дизайн, практични
функции и високо качество. Освен това са тествани за употреба в работна среда,
таке че можете да сте спокойни, че ще издържат на изпитанията в
офиса – година след година.

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.
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Направете го сами или ни позволете да помогнем
Това, че можете да направите всичко сами не означава,
че трябва. Позволете ни да превърнем вашето решение
за офиса в реалност с помощта на услуги, като събиране,
доставка до дома, сглобяване, финансиране или други.
Повече информация можете да намерите на последната
страница на това ръководство или на www.IKEA.bg.
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Добре е да знаете

Мултифункционални прегради.
Нашите прегради имат много функции. Можете да ги
използвате за повече лично пространство в офиси с
открит план, за да създадете приятна и уютна рецепция,
да изолирате част от шума или всичко гореспоменато.
Преградите се предлагат в две височини, 120 см и 55 см.
По-високата преграда е свободностояща - само я поставете
на пода. По-ниската се прикрепя лесно към плот BEKANT и
може да се монтира в две различни височини в зависимост
от нуждите ви.

Подвижно място за съхранение в по-малка площ.
Мебелите за съхранение с колела от серията BEKANT
са лесни за преместване - идеални за случаите, когато
искате да пренаредите работното си място. Малките
офис аксесоари се вместват идеално в малки места за
съхранение, а високият модул може да се използва, като
представително бюро. Ключалката ROTHULT ви позволява
да заключите личните си вещи без да използвате ключове.

Съчетайте и създайте перфектната конферентна маса
за вас.
Конферентните ни маси се предлагат в два размера140x140 см и полукръгла маса-140x70 см. Полукръглата
маса може да настани трима души, а масата 140x140 смосем. Можете да ги използвате самостоятелно или да ги
комбинирате в зависимост от това, колко души искате да
настаните. И просто пренаредете масите, когато имате
нужда от промяна. Към основите са приложени свързващи
елемнти.

Повече бюра върху по-малко пространство.
Можете да пестите място, ако поставите бюрата гръб до
гръб, дори и да са с различни форми и размери. Например
две правоъгълни бюра гръб до гръб или четири ъглови
бюра с ъглите им свързани в центъра. Възможностите са
много. Подобна подредба ви помага да пестите време и
улеснява комуникацията и съвместната работа в екипа.
Също така можете да поставите прегради между бюрата за
повече лично пространство.
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Бюра и конферентни маси

Бюра за най-различни нужди
Бюрата BEKANT се предлагат в много различни форми
и размери, за да можете лесно да намерите идеалния
за вашите нужди модел. Можете да избирате между
всичко, от малки бюра до ъглови бюра с ширина, която
е перфектна за работа с компютър. Дори предлагаме
петоъгълно бюро с място за посетители. Моделите
включват мрежа за съхранение на кабели, с която
работното пространство ще е по-подредено. Ако желаете
по-мека повърхност, можете да изберете плот за маса с
линолеум, който съдържа естествени съставки. Лесно
можеш да пишеш върху него, а също така щади очите ви,
тъй като не отразява светлината.

Освободете въображението си
Конферентните маси BEKANT имат вградена система за
управление на кабели. Това означава, че вие и колегите ви
можете да използвате своите компютри и друга техника,
без чашите и документите ви да се оплитат в кабели.
Фокусирането върху правилните неща ви позволява да
освободите въображението си.
Дизайн
BEKANT: Карл Малмвал, Ева Лиля Льовенхиелм
IDÅSEN: Джон Карлсон
Инструкции за поддръжка
Забършете с мек сапунен разтвор.

Тествани за прекомерна употреба
Бюрата от сериите BEKANT, IDÅSEN и THYGE, SKARSTA
и RODULF са тествани в съответствие с най-високите
стандарти за професионална употреба в офис (EN527-2,

EM 572-3, ANSI/BIFMA X:5.5 за бора и EN14074, EN1730
и ANSI/BIFMA X:5.5 за конферентни маси) и отговарят на
стриктните ни стандарти за качество и издръжливост.

Повече информация можете да намерите в гаранционната
карта.

Това означава, че сериите са подлагани на строги
проверки. По този начин ние знаем, че всички бюра са
издръжливи и могат да понесат много натоварване, а
повърхностите им са устойчиви на драскотини и петна.
Това ги прави доверен колега, който отговаря на големите
ви очаквания и може да издържа на трудни работни дни година след година.

Приложението “Desk Control” (управление на бюрото)
работи в няколко езика* и може да се използва само с бюро
с регулиране на височината от серията IDÅSEN.
Влезте в Google Play или APP store, за да изтеглите
приложението “Desk Control”. То ще ви покаже, как да го
свържете с бюрото.

*Английски, Немски, Френски, Италиански, Испански, Японски, Китайски,
Корейски
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1. Краката с регулируема височина ви позволяват да
сглобите бюрото на подходяща за вас височина. Ако
имате основа с електронен механизъм за регулиране
на височината, можете да настройвате бюрото с
натискане на копче.

3. Лесно е да поддържате бюрото си чисто и спретнато с
помощта на мрежа за съхранение на кабели, която се
намира под плота.
4. Повърхностите направени от фурнир и меламиново
фолио са устойчиви на износване, петна и лесно се
поддържат чисти.

2. Заоблената форма на плота осигурява опора за китките
и подмишниците, докато пишете.

С помощта на основата с електронен механизъм за регулиране на височината
BEKANT и IDÅSEN вие можете да повишавате и понижавате височината на бюрото
си само с натискане на копче. Това ви помага да разнообразявате позициите
по време на работата от седяща в стояща, което поддържа тялото ви активно.
Позициите за сядане и стоене са от 65 см до 125 см за BEKANT и 60 см до 124 см за
IDÅSEN.
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Използвайте работен стол за сядане/
стоене TROLLBERGET, благодарение
на него позата ви ще е открита, което
е полезно за кръвообращението и
вътрешните ви мускули.

Комбинации

Регулираща се височина. Бюрото с носеща рамка BEKANT
е с функция за електрическо регулиране на височината, от
65 см до 125 см, за да имате ергономична работна позиция.
Смяната на позициите ви помага да раздвижите тялото си,
за да се чувствате и да работите по-добре.
Тази комбинация (160×80 cm)
Работен плот в бяло с носеща рамка с
механизъм за регулиране на височината в
черно или бяло

978лв.

Работен плот от черен фурнир ясен, бял фурнир дъб, син
линолеум или фурнир дъб
с носеща рамка с механизъм за регулиране
на височината в черно или бяло

1018лв.

Широко работно място. Плота за маса IDÅSEN ви дава
широка повърхност за работа и ви позволява да седите на
удобно разстояние от компютъра.
Тази комбинация (160×80 см)
Работен плот в черно или кафяво
с носеща рамка в бежово или тъмносиво

489лв.

Ергономично работно място. BEKANT осигурява опора на
ръцете при писане и облекчава напрежението в раменете
ви, през дългите работни часове.
Тази комбинация (160×110 cм)
Работен плот в бяло с
носещи крака в черно и бяло

379лв

Работен плот iот черен фурнир ясен, бял фурнир дъб или
или син линулеум
с носещи крака в черно и бяло
419лв
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Комбинации
Бюро с носеща рамка SKARSTA с функция за ръчно
регулиране на височината от 70 до 120 cм, за да имате
ергономична работна позиция. Смяната на позициите ви
помага да раздвижите тялото си, за да се чувствате и да
работите по-добре.
Тази комбинация (120×70 cм)
Table top in beige or in white
with a sit/stand underframe in white

349лв

Регулируемо и приспособяващо се. Бюрото с носеща
рамка IDÅSEN е с функция за електрическо регулиране на
височината, от 60 см до 124 см, за да имате ергономична
работна позиция. Освен това приложението “Desk Control”
позволява на всеки, който използва бюрото да нагласи
любимата си височина.
Тази комбинация (120×70 cм)
Плот за маса в черно или кафяво
с носеща рамка с механизъм за регулиране на
височината в бежово или
тъмносиво

999лв.

Място за срещи. Конферентната маса е с вградено
решение на проблема с разпределението на кабелите;
съхранявайте кабелите на компютрите и проекторите под
ръка под масата.
Тази комбинация (280×140 cм)
Плот за маса в бяло
с носеща рамка в черно или бяло
Плот за маса в черен фурнир ясен, бял фурнир
дъб или фурнир дъб
с носеща рамка в черно или бяло
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927лв.

1037лв.

Основни комбинации

BEKANT

160×110 cм,
ляво или дясно

160×80 cм

140×60 cм

120×80 cм

Размер
Плот за маса в бяло

379лв.

299лв.

259лв.

259лв.

259лв.

259лв.

с носеща рамка в черен или бял цвят

978лв.

с носеща рамка с механизъм за регулиране на
височината в черен или бял цвят
Плот за маса от черен фурнир ясен, бял фурнир дъб, син
линолеум или фурнир дъб

419лв.

339лв.

с носеща рамка в черен или бял цвят

1018лв.

Размер

1× 140×140 cм
2× 140×70 cм
полукръг

2× 140×140 cм
2× 140×70 cм
полукръг

Плот за маса в бяло
с носеща рамка в черен или бял цвят

927лв.

1316лв.

с носеща рамка в черен или бял цвят

1037лв.

1456лв.

140×70 cм,
полукръг

140×140 cм

Размер

2× 140×70 cм,
полукръг

Плот за маса в бяло
с носеща рамка в черен или бял цвят

269лв.

389лв.

538лв.

309лв.

419лв.

618лв.

120×70 cм

160×80 cм

с носеща рамка в бежов или тъмносив цвят

399лв.

489лв.

с носеща рамка с механизъм за регулиране на
височината в бежов или тъмносив цвят

999лв.

1089лв.

Плот за маса от черен фурнир ясен, бял фурнир дъб или
фурнир дъб

Плот за маса от черен фурнир ясен, бял фурнир дъб или
фурнир дъб
с носеща рамка в черен или бял цвят

IDÅSEN

Размер
Плот за маса в кафяво и черно

SKARSTA

THYGE

Размер
Плот за маса в бяло с рамка и крака
в сребърен цвят

120×60 cм
139лв.
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Размер

120×70 cм

160x80 cм

Плот за маса в бяло и бежово с рамка

349лв

419лв

с носеща рамка в бял цвят

379лв

439лв

Всички елементи и цени
BEKANT
BEKANT ъглов плот за маса, десен 160×110 cм.
Съчетайте с основа за ъглов плот BEKANT.
Бяло

502.530.28

159лв.

Фурнир избелен дъб

203.662.82

199лв.

Фурнир черен ясен

803.662.84

199лв.

Син линолеум

303.662.86

199лв.

BEKANT регулируема основа за плот 160 cм.
Съчетайте с плот за маса BEKANT 160x80 см или плот
BEKANT с 5-страни 160x80 см. С функция за електрическо
регулиране на височината, от 65 до 125 см, за да имате
ергономична работна позиция.

BEKANT ъглов плот за маса, ляв 160×110 cм.
Съчетайте с основа за ъглов плот BEKANT.
Бяло

102.530.25

159лв.

Фурнир избелен дъб

403.662.76

199лв.

Фурнир черен ясен

003.662.78

199лв.

Син линолеум

603.662.80

199лв.

002.532.38

139лв.

Фурнир избелен дъб

003.663.01

179лв.

Фурнир черен ясен

603.663.03

179лв.

Син линолеум

103.663.05

179лв.

202.553.21

602.531.84

59лв.

902.937.77

80лв.

Сребърен цвят

IDÅSEN
119лв.

IDÅSEN плот за маса 120×70 cм.
Съчетайте с рамка за плот IDÅSEN 120 см.

119лв.

Бяло

102.529.74

220лв.

Черно

502.529.67

220лв.

Бяло

902.529.08

160лв.

Черно

302.529.06

160лв.

902.553.27

140лв.

Черно

302.553.25

140лв.

302.529.11

140лв.

Черно

102.529.12

140лв.

SKARSTA
SKARSTA работен плот 120×70 cм. Съчетайте с рамка
SKARSTA.
Бяло

204.585.59

49лв

Бежово

004.585.60

79лв

SKARSTA table top 160×80 cm. To be completed with
SKARSTA underframe.
Бяло

704.585.66

119лв

Бежово

504.585.67

139лв

139лв.

204.038.78

139лв.

Кафяво

403.609.91

229лв.

Черно

604.038.81

229лв.

Бежово

003.609.88

260лв.

Тъмносиво

803.979.16

260лв.

IDÅSEN регулируема основа за плот 120 и 160 cм.
Съчетайте с плотове IDÅSEN 120 и 160 см. С функция за
електрическо регулиране на височината от 60 до 124 см, за
да имате ергономична работна позиция.

BEKANT основа за плот 120×80 cм.
Съчетайте с плот за маса BEKANT 120 см.
Можете да монтирате плота на височина, която ви
подхожда благодарение на краката, които се регулират
между 65-85 см.
Бяло

503.821.91

Черно

IDÅSEN основа за плот 120 и 160 cм. Съчетайте с плотове
IDÅSEN 120 и 160 cм. Можете да монтирате плота на
височина, която ви подхожда благодарение на краката,
които се регулират между 62-76 см.

BEKANT основа за плот 140×60 cм. Съчетайте с плот
за маса BEKANT 140 см. Можете да монтирате плота на
височина, която ви подхожда благодарение на краката,
които се регулират между 65-85 см.
Бяло

Кафяво

IDÅSEN плот за маса 160×80 cм.
Съчетайте с рамка за плот IDÅSEN 160 см.

BEKANT основа за плот 160×80 cм.
Съчетайте с плот BEKANT 160 см. Можете да монтирате
плота на височина, която ви подхожда благодарение на
краката, които се регулират между 65-85 см.

SKARSTA носеща рамнка за работен плот 120×70 см
или 160×80 см. Съчетайте с работен плот SKARSTA. Със
завъртане на ръкохватката лесно може да нагласите
височината на бюрото между 70 и 120 cм., за да
намерите най- комфортната за вас височина за работа в
седнало или изправено положение.
004.585.55

402.887.21

THYGE рамка 120×60 см.
Съчетайте с плот THYGE 120 cм.

BEKANT основа за ъглов плот 160×110 cм.
Съчетайте с ъглов плот BEKANT. Можете да монтирате
плота на височина, която ви подхожда благодарение на
краката, които се регулират между 65-85 см.

Бяло

839лв.

Бяло

BEKANT плот за маса 120×80 cм.
Съчетайте с основа за маса BEKANT 120 см.
Бяло

839лв.

502.552.54

THYGE плот за маса 120×60 cм.
Съчетайте с рамка THYGE 120 cм.

BEKANT плот за маса 140×60 cм.
Съчетайте с основа за плот BEKANT 140 см.
Бяло

002.552.56

Черно

THYGE

BEKANT плот за маса 160×80 cм.
Съчетайте с основа за плот BEKANT 160 см.
Бяло

Бяло

300лв
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Бежово

802.995.34

860лв.

Тъмносиво

003.207.23

860лв.

Всички елементи и цени
EILIF преграда за бюро 80×48cм.

КОНФЕРЕНТНИ МАСИ

Сиво

BEKANT плот за конферентна маса 140×140 cм.
Съчетайте с рамка за плот BEKANT 140×140 cм.
Бяло

502.673.08

179лв.

Фурнир черен ясен

403.667.47

209лв.

Фурнир избелен дъб

803.667.45

209лв.

902.673.06

99лв.

Фурнир черен ясен

203.667.53

139лв.

Фурнир избелен дъб

003.667.49

139лв.

Сиво

402.528.78

210лв.

Черно

002.528.75

210лв.

Сиво

802.528.76

170лв.

Черно

602.528.77

170лв.

45,90лв.

KVISSLE класьор за списания, 2 броя.
Благодарение на дръжката вие можете лесно да
изваждате и повдигате класьора.
Бяло

602.039.57

25,90лв.

KOPPLA разклонител 30×6 cм, дължина на кабела 300 cм.
Можете да зареждате мобилния си телефон и да работите
с компютъра си по едно и също време благодарение
на това, че разклонителя притежава и контакти и USB
входове.
4 гнезда с 2 USB входа

902.808.26

29,90лв.

FIXA боркорона, к-т 5 елемента. Помага ви бързо и
лесно да пробивате дупки за смесители, кабели или
безжични зарядни. Подходяща за материали на базата
на дървесина, като масивна дървесина, ПДЧ и плоскост
върху рамка. Изпозлвайте с ударна бормашина FIXA
14.4 V или винтоверт/бормашина FIXA 14.4 V. Включва:
3 боркорони (35, 64, 78 мм), 1 центрираща бургия, 1
шестограм.
203.023.32

159лв

199лв

Черно

804.687.96

59,90лв

Бяло

004.687.95

59,90лв

EILIF носеща подпора 40×30cм.

KVISSLE поставка за документи. Корковата подложка
на дъното държи документите ви на място. Подвижното
отделение улеснява достъпа до документите ви. Също
така можете да обърнете поставката настрани, ако
желаете да съхранявате и подреждате документите си
вертикално.
701.980.31

704.669.34

404.669.35

Сиво

АКСЕСОАРИ ЗА БЮРО

Бяло

109лв

EILIF преграда за бюро 80×150cм.

BEKANT рамка за полукръгъл плот 140×70 cм.
Съчетайте с плот BEKANT 140×70 cм.
Бяло

404.710.60

EILIF преграда за бюро 160×48cм.

BEKANT рамка за плот 140×140 cм.
Съчетайте с плот за конферентна маса BEKANT 140×140 cм.
Бяло

79,90лв

EILIF преграда за бюро 120×48cм.

BEKANT полукръгъл плот за конферентна маса
140×70 cм. Съчетайте с рамка BEKANT за полукръгъл плот
140x70 см.
Бяло

004.669.37

9,99лв.
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Решения за съхранение

GALANT

BEKANT

IDÅSEN

HÄLLAN

Професионализъм и индивидуална визия
Изберете решение за съхранение, от сериите GALANT,
BEKANT, IDÅSEN и HÄLLAN, спрямо вашите нужди и стил.
Сериите са специално разработени, за да подхождат на
всички видове офиси - функционалност и високо качество
в едно. С тях е лесно да създадете индивидуални решения
със смарт ключалка ROTHULT или с обикновен катинар.
Имате избор от различни височини и широчини, можете
да използвате само шкафове с чекмеджета или да ги
комбинирате с модули за класьори и с контейнери. Много
от елементите в серията са подходящи и за разделители за
стая - добър начин да обособите спокоен работен кът.

Тествани за продължителна и интензивна работа
Всички мебели за съхранение са тествани за употреба
в офиса и отговарят на изискванията за безопасност,
устойчивост и стабилност, заложени в следните стандарти:
EN 14073, EN14074, ANSI/BIFMA x5.9 и ISO-7170.
Това означава, че са преминали редица строги проверки.
Например, проверили сме, че повърхностите издържат на
непрекъсната употреба и всички чекмеджета и плъзгащи
се врати ще се движат гладко дори и след дълго време.
Дизайн
Мебелите за съхранение BEKANT и GALANT: Карл Малмал,
Ева Лиля Льовенхилм
HÄLLAN и IDÅSEN: Джон Карлсон

За всичко в офиса
Всичко, от класьори и документи до принтери и компютри,
а даже и кабели. Сериите ни за съхранение решават
всички важни и честосрещани нужди за съхранение
в офиса. Серията GALANT е с вградена система за
съхраняване на кабели и вентилация, за да няма риск
електротехниката ви да прегрее. Шкафовете HÄLLAN
са проектирани като модули, поради което можете да
купите един или няколко и да си създадете комбинация,
която да ви подхожда. Помагат ви да следите всичко от
чантата, зарядното на лаптопа и портфейла ви до важните
документи. Повечето мебели за съхранение от сериите
BEKANT и IDÅSEN са снабдени с колелца, с помощта на
които можете да променяте работното си място. Освен
това може да използвате смарт ключалката ROTHULT, за да
пазите вашите важни предмети на безопасно място.

Инструкции за поддръжка
Забършете с мек сапунен разтвор.

Повече информация можете да
намерите в гаранционната карта.

Смарт ключалката ROTHULT ви позволява
да заключите вещите си без да използвате
ключове. Работи с master cards (мастър
карти) и/или всички карти/смартфони,
които поддържат NFC(КБП)/RFID(РЧИ).
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Как да съчетаете

BEKANT

HÄLLAN

IDÅSEN

GALANT

Ключалка GALANT- добре е да знаете
1

3

2

12

4

GALANT комбинации
Общи размери: Широчина×Дълбочина×Височина.

Един обикновен шкаф може да е достатъчен при
ограничено пространство или да служи за основа на поголямо решение за съхранение при промяна в нуждите
ви. С вертикална надстройка ще използвате оптимално
стенното пространство и ще освободите място на пода.
Общи размери: 80×45×160 см.

Максимално място за съхраненение. Два шкафа, всеки
с по четири чекмеджета и 2 надстройки; позволява да
съхраняавнете важни документи на закрито и други
предмети на открито по едно и също време.
Общи размери: 160×45×160 см.
Тази комбинация
във фурнир черен ясен 1758лв. (092.850.70)

Тази комбинация
във фурнир избелен дъб 879лв. (192.851.64)

Завършено решение за съхранение с отворена и затворена
част.
Общи размери: 320×45×120 cм.
Тази комбинация в бяло 1076лв (892.857.83)

Комбинирайте отворени и затворени елементи принадлежностите ви могат да се виждат или да са скрити
в зависимост от нуждите ви.
Общи размери: 160×45×200 см.
Тази комбинация
във фурнир избелен дъб 1239лв. (092.853.10)

Търкулнете го, където поискате. Може да го използвате и
като рецепция благодарение на здравата повърхност.
Общи размери: 61×45×101 см.
Тази комбинация с бяла мрежа 409лв. (092.825.47)

13

BEKANT комбинации
Общи размери: Широчина×Дълбочина×Височина.

Търкулнете го където искате. Освен това може да го
използвате като рецепция, благодарение на щедрата
работна повърхност.
Общи размери: 61×45×101 cм.

Комбинирайте артикула за съхранение с крака и смарт
ключалка. Освен това може да се използва и като бюро за
презентации, тъй като е снабден с дупка за разпределение
на кабелите.
Общи размери: 41×45×101 см.

Тази комбинация с бяла мрежа 409лв (092.825.47)

Тази комбинация с бяла мрежа 398,90лв.(192.868.18)

С идеален размер, благодарение на който можете
да го поставите под бюрото си. Подходящ за сядане,
благодарение на това лесно се превръща в допълнителен
стол за гостите ви.
Общи размери: 41×45×61 см.

Търкулнете го, където искате и пазете вашите лични вещи на
безопасно място с помощта на смарт ключалката ROTHULT.
Освен това може да седите върху него за кратък период от
време, така че го изпозлвайте и като допълнително място за
сядане за вашите гости.
Общи размери: 41×45×61 см.

Тази комбинация с черна мрежа 259лв. (492.824.23)

Тази комбинация с черна мрежа 328,90лв. (892.868.05)

Търкулнете го, където поискате. Смарт ключалката ROTHULT

надеждно съхранява вещите ви.
Общи размери: 42×47×61 см.

Тази комбинация в тъмносиво 238,90лв. (192.872.76)
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IDÅSEN комбинации
Общи размери: Широчина×Дълбочина×Височина.

Блаодарение на смарт ключалката ROTHULT вие можете
да държите личните си вещи на безопасно място в
чекмеджетата, не зависимо дали делите артикула с
партньора си вкъщи или с колеги на работа. Зад вратите
можете да съхранявате обикновените документи или
предмети.
Общи размери: 80×47×119 см.

Благодарение на стъклените врати вие можете да
преглеждате какво има зад тях и да го пазите от прах.
Освен това можете да показвате на посетителите си неща, от
които наистина се гордеете. Одобрено е за употреба в офис,
но може да пасне идеално и в дома ви.
Общи размери: 240x45x280 см.
Тази комбинация в бежово 1178лв. (2×803.609.51)

Тази комбинация в синьо 428,90лв. (592.872.03)

Висок артикул с много чекмеджта, което означава много
място за съхранение на малък участък от пода. Смарт
ключалката ROTHULT надеждно съхранява вещите ви.
Общи размери: 42×47×172 см.
Тази комбинация в бежово 398,90лв. (292.872.14)
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HÄLLAN комбинации
Общи размери: Широчина×Дълбочина×Височина.

HÄLLAN комбиниран артикул за съхранение с врати.
Перфектна комбинация за малките пространства вкъщи
или в офиса. Можете да добавяте нови шкафове, когато
пожелаете. Те могат да се заключват със стандартни
катинари.
Общи размери: 45×47×142 см.

HÄLLAN комбиниран артикул за съхранение с врати.
Испозлвайте го за да подреждате вещите си в офиса или
в дома си. Можете да добавяте нови шкафове, когато
пожелаете. Те могат да се заключват със стандартни
катинари.
Общи размери: 90×47×167 см.

Тази комбинация в бяло 195,80лв. (592.494.09)

Тази комбинация в бяло 471,50лв. (992.495.20)

HÄLLAN комбиниран артикул за съхранение с врати.
Перфектна комбинация за малките пространства вкъщи
или в офиса. Можете да добавяте нови шкафове, когато
пожелаете. Те могат да се заключват със стандартни
катинари.
Общи размери: 45×47×117 см.

HÄLLAN комбиниран артикул за съхранение с врати.
Перфектна комбинация за малките пространства вкъщи
или в офиса. Можете да добавяте нови шкафове, когато
пожелаете. Те могат да се заключват със стандартни
катинари.
Общи размери: 45×47×167 см.

Тази комбинация в бяло 175,80лв. (792.493.28)

Тази комбинация в бяло 215,80лв. (892.494.03)
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HÄLLAN комбинации
Общи размери: Широчина×Дълбочина×Височина.

HÄLLAN комбиниран артикул за съхранение с врати.
Използвайте тази комбинация в офиса си или у дома, за
да съхранявате лични вещи, папки или важни документи.
Можете да добавяте нови шкафове, когато пожелаете. Те
могат да се заключват със стандартни катинари.
Общи размери: 90×47×167 см

HÄLLAN комбиниран артикул за съхранение с врати.
Всичко е на едно място. Заключете вашите чанти,
портфейли, ключове и документи на безопасно място с
помощта на стандартни катинари. Можете да добавяте
нови шкафове, когато пожелаете.
Общи размери: 90×47×167 см

Тази комбинация в бяло 431,60лв. (192.494.06)

Тази комбинация в бяло 511,40лв. (892.493.99)

HÄLLAN комбиниран артикул за съхранение с врати.
Вертикалния размер на комбинацията я прави перфектна
за малки пространства. Можете да добавяте нови шкафове,
когато пожелаете. Те могат да се заключват със стандартни
катинари.
Общи размери: 45×47×167 см
Тази комбинация в бяло 255,70лв. (492.493.96)
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Мебели за съхранение Всички елементи и цени
GALANT

GALANT контейнер с модул за висящи папки
45×55 см, Д60 cм. Чекмеджетата са с вграден механизъм
за плавно и внимателно затваряне. Долното чекмедже
е подходящо за хартия формат А4, писма и юридически
документи.

GALANT етажерка 80×120 cм, Д45 cм. Макс.
товароносимост на рафт 30 кг. Може да се допълни с
надстройка GALANT 80×80 cм.
Бяло

403.651.92

209лв.

Фурнир избелен дъб

203.651.88

259лв.

Фурнир черен ясен

803.651.90

259лв.

402.064.76

100лв.

Фурнир избелен дъб

903.644.25

120лв.

Фурнир черен ясен

503.644.27

120лв.

402.115.95

200лв.

Фурнир избелен дъб

603.644.17

240лв.

Фурнир черен ясен

403.644.18

240лв.

903.651.61

659лв.

Фурнир черен ясен

303.651.59

759лв.

Фурнир избелен дъб

703.651.57

759лв.

303.651.35

929лв.

Фурнир черен ясен

203.651.31

999лв.

Фурнир избелен дъб

803.651.33

999лв.

103.651.41

329лв.

Фурнир черен ясен

503.651.39

369лв.

Фурнир избелен дъб

903.651.37

369лв.

603.651.53 279лв.

Фурнир избелен дъб

803.651.52 279лв.

503.637.29

79,90лв.

403.636.21

99,90лв.

103.636.32

16лв.

HÄLLAN крака 45×28 cм, Д2 cм.
Бяло

BEKANT
BEKANT артикул за съхранение 41×61 cм, Д45 cм.
Трябва да се допълни с колелца или крака от серията
BEKANT. Също така, за кратко време, може да се използва
като място за сядане.
Мрежа/бяла

903.629.83

239лв.

Мрежа/черна

503.629.99

259лв.

BEKANT артикул за съхранение 41×101 sm, D45 cm.
Трябва да се допълни с колелца или крака от серията
BEKANT. Може да се използва и за презентации или
кратки срещи, тъй като има място за кабели зад рафта и
чекмеджето.
Мрежа/бяла

403.629.85

319лв.

Мрежа/черна

503.630.03

339лв.

BEKANT артикул за съхранение 61×101 см, Д45 см.
Трябва да се допълни с колелца или крака от серията
BEKANT. Можете да го използвате и като рецепция

GALANT контейнер с колелца 45×55 см, Д60 cм.
Чекмеджетата са с вграден механизъм за плавно и
внимателно затваряне.
Бяло
103.651.55 259лв.
Фурнир черен ясен

259лв.

Бяло

GALANT шкаф с врати 80×120 cм, Д45 cм. Макс.
товароносимост на рафт 30 кг. Вградения механизъм за
плавно затваряне помага на вратите да се затварят тихо
и внимателно. Може да се допълни с надстройка GALANT
80×80 см.
Бяло

303.651.21

HÄLLAN шкаф 45×75 cм, Д47 cм.
Можете да комбинирате тези шкафове, както желаете
и да създадете идеалното решение за вашия офис и
дом. Благодарение на големия избор от различни по
размери шкафове вие можете да съхранявате всичко
от ключове до чанти. Трябва да се допълни с крака от
серията HÄLLAN.

GALANT с плъзгащи се врати 160×120 см, Д45 см. Макс.
товароносимост на рафт 30 кг. Може да се допълни с
надстройка GALANT 160×80 см.
Бяло

259лв.

Фурнир избелен дъб

Бяло

GALANT шкаф с чекмеджета 80×80 cм, Д45 cм. Може да
се допълни с надстройка GALANT 80×80 cм.
Бяло

259лв.

903.651.23

HÄLLAN шкаф 45×50 см, Д47 см. Можете да комбинирате
тези шкафове, както желаете и да създадете идеалното
решение за вашия офис и дом.
Благодарение на големия избор от различни по размери
шкафове вие можете да съхранявате всичко от ключове
до чанти. Трябва да се допълни с крака от серията
HÄLLAN.

GALANT надстройка 160×80 см, Д40 см. Макс.
товароносимост на рафт 30 кг. Може да се използва
само в комбинация с шкафовете с плъзгащи се врати
от серията GALANT. Препоръчваме ви да монтирате
този артикул на стената с помощта на приложената
скрепителна лента.
Бяло

403.651.25

Фурнир черен ясен

HÄLLAN

GALANT надстройка 80×80 cm, Д40 см. Макс.
товароносимост на рафт 30 кг. Може да се използва
само с контейнер 80×80 cм, етажерка 80×80 cм, етажерка
80×120 см и шкаф с ролетна врата от сериите GALANT.
Препоръчваме ви да монтирате този артикул на стената
с помощта на приложената скрепителна лента.
Бяло

Бяло

благодарение на здравата повърхност.
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Мрежа/бяла

703.629.84

379лв.

Мрежа/черна

803.630.06

399лв.

Мебели за съхранение Всички елементи и цени
IDÅSEN шкаф с врати и чекмеджета 80×119 cм, Д47 cм.
Трябва да се закрепи към стената.

BEKANT колелца 4 броя, Ø8 cм.
Бяло

203.724.57

30лв.

Черно

903.724.54

30лв.

Бяло

803.724.64

20лв.

Черно

403.724.61

20лв.

BEKANT крака 4 бр в к-т, Ø3 cм.

603.735.01

489лв.

Черно

103.734.95

489лв.

303.207.26 389лв.

Синьо

403.609.72 389лв.

IDÅSEN шкаф с врати и чекмеджета 45×172 cm, Д47 cм.
Трябва да се закрепи към стената.

BEKANT етажерка 121×134 cм, Д45 cм.
Бяло

Бежово

Бежово

503.207.25 359лв.

Синьо

303.609.77 359лв.

IDÅSEN шкаф със стъклени врати и чекмеджета
120×140cm, Д45 cm. Трябва да се закрепи към стената.

IDÅSEN

Бежово

803.609.51 589лв.

IDÅSEN контейнер на колелца 42×61 cм, Д47 cм.
Можете да го местите, където желаете благодарение на
колелцата.
Бежово

103.207.27

199лв.

Тъмносиво

303.609.82

199лв.

Златистокафяво

503.979.13

199лв.

Асксесоари за съхранение
KVissle стенна поставка за вестници. Можете да я
окачите на стената, отстрани на мебели за съхранение
GALANT или да я поставите хоризонтално върху
контейнер на колелца GALANT (45×55). Различните
материали, от които са изградени стените, изискват
различни крепежни елементи. Използвайте тези, които
са подходящи за вашия дом, продават се отделно.

SUMMERA папка, 16-джоба.
Подходяща за документи формат А4.
Декорирана

202.522.66

20лв.

Бяло
ROTHULT смарт ключалка, Инсталирайте тази смарт
ключалка на вашите мебели IDÅSEN или BEKANT и
запазете нещата си в безопасност.
Бяло

003.597.39

KVissle поставка за документи. Издърпващите
отделения осигуряватлесен достъп до вашите
документи. а корковата подложка на дъното не
позволява разпиляването им. Също така може да я
обърне и на едната и страна, ако искате да подредите
документите вертикално.
701.980.31

45,90лв

KVissle органайзер за списания, 2 бр. в к-т. Лесен за
издърпване от рафта поради оставените в корпуса
отвори.
Бяло

602.039.57

35,90лв

SUMMERA поставка за чекмедже с 6 отделения,
44×37 cм, В3 cm. Помага да подредите малки вещи в
големи чекмеджета.

39,90лв

Антрацит

Бяло

901.980.30

25,90лв
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202.224.58

9,99лв

Работни столове

Работни столове, които са перфектни за вас
Удобните работни столове покриват всичките ви нужди.
При нас може да намерите въртящи се столове за
вашето бюро, столове за посетители и конферентни
столове. Освен това лесно можете да намерите
перфектния стол за вас и за вашия офис декор,
благодарение на многото различни стилове, цветове и
материали, в които ги предлагаме.

Това означава, че сме направили много различни
тестове и сме дали трудни предизвикателства на
нашите столове. Например, размерите им отговарят на
европейски и американси изисквания, подлагани са
на тежки натоварвания, тествана е издръжливостта на
всяка част - до 300 000 пъти. Направихме всичко това,
за да сме сигурни, че те ще бъдат комфортни за седене,
безопасни за ползване и способни да издържат дълги
години при пълно работно време.

Въртящите се столове имат малко и много нива на
регулиране. Как да изберем? Започнете, като помислите
за какво ще използвате стола и колко време ще седите
върху него. За пълен работен ден може би ще ви е нужно
регулиране на повече нива, за да сменяте позицията на
тялото си. Нуждаете ли се от разтоварване на гърба
или от повече опора за ръцете и раменете? Какъв стил
харесвате? Нека отговорите на тези въпроси ви доведат
до идеалния за вас работен стол.

Повече информация можете да намерите в
гаранционната карта.

Може да издържа на тежки работни дни
Пофесионалните ни столове са тествани за офис
употреба и отговарят на изискванията за безопасност,
издръжливост и стабилност, заложени в следните
стандарти: EN1335-2 и ANSI/BIFMA x5.1 за столове
за бюро и EN1022, EN15373 и ANSI/BIFMA x5.1 за
конферентни столове.
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Добре е да знаете
Човешкото тяло е създадено да се движи, така че в най-добрия
случай, работното ви място трябва да ви предоставя избор да
седите, да сте изправени или да се облягате, позволявайки ви
да сменяте често позициите си.

6
5

2

4
3

1

В СЕДНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ

В ОБЛЕГНАТО ПОЛОЖЕНИЕ

Когато използвате бюро с регулиране на височината,
можете да имате опора в позиция между седнало и
изправено положение.

1. Би трябвало да можете да си разтягате краката под
бюрото и да се въртите на 90° в ляво и в дясно. Бедрата
и коленете трябва да са под ъгъл 95-100° със стъпалата
ви на земята. Делите ли стола си с други хора? Седалката
с регулираща се височина позволява на всички да седят
удобно.

• Осигурява свобода на движенията в долната и горната
част на тялото.
• Активира и укрепва вътрешните мускули на тялото.
• По този начин позата ви е открита и подобрява
кръвообращението, и метаболизма

2. Няма значение дали сте нисък или висок. Със седалка с
регулираща се дълбочина или регулираща се облегалка
вие можете да опитате различни позиции и да откриете
точната опора, от която краката или гърбът ви се
нуждаят.

В ИЗПРАВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

3. Механизмът за накланяне ви позволява лесно
да промените позицията за седене на стола,
независимо коя част е оборудвана с него - седалката,
облегалката или и двете.

Не забравяйте да сте изправени. Смяната на позицията
от седнало в изправено положение благоприятства
кръвообръщението и продуктивността. Разгледайте
нашите бюра с регулируема височина, тъй като те са
подходящи за смяна на позициите измежду седнала,
облегната и правостояща.

4. Кръстът е мястото, където обикновено чувстваме
първата умора. Стол с вградена възглавничка за кръста
ви дава опора и намалява напрежението върху гърба ви.
5. Подлакътниците намаляват напрежението върху ръцете
и рамената. Ако подлакътниците са регулируеми е дори
по-лесно да намалите напрежението, независимо от
това колко сте висок. Все пак, подлакътниците не бива да
пречат при придърпване на стола към бюрото, нито да
ограничават естествени движения.
6. Когато сте пред бюрото повече време, ще се почувствате
добре, ако се излегнете назад и смените позицията за
момент. С облегалка за глава на стола ви вашата глава и
врат също ще получат малко заслужен релакс.
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Добре е да знаете
Седалка с регулираща се височина; за
комфортна седяща поза независимо от
височината на тялото.

Регулируем люлеещ механизъм;
увеличава или намалява
съпротивлението, за да пасне на
движенията и тежестта ви.

Седалка с регулираща се дълбочина;
лесно се настройва за по-голяма опора за
бедрата и гърба ви.

Синхронизирана функция за
накланяне; в седалката и облегалката;
столът следва движенията ви, когато се
навеждате напред и назад.

Облегалка с регулираща се височина;
дава опора на лумбалните прешлени и
намалява напрежението в гърба ви.

Механизмът за компенсиране на
тежестта автоматично намира найподходящото накланяне на стола, за да
открие тялото ви, когато се облягате.

Заключващ се механизъм за
накланяне за увеличена стабилност в
различни седящи позиции.

Регулируеми по ширина
подлакътници; регулирайте
широчината, спрямо вашите нужди.
Регулируеми по ширина
подлакътници егулирайте широчината
и височината,
спрямо вашите нужди.

Заключващи се колелца

Работните столове трябва да имат стабилна позиция и
да не могат да се задвижват сами. Затова им поставяме
заключващи се колелца. Колелцата са с вграден спирачен
механизъм, който е чувствителен на натиск, така че
да се задвижват с лекота, когато седите на стола и да
се заключват, когато станете от него. Въпреки, че са
неподвижни, когато са заключени, все пак могат да се
плъзгат на подовата настилка, ако бутнете стола.
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Всички елементи и цени
ВЪРТЯЩИ СЕ СТОЛОВЕ
MARKUS въртящ се стол. Седалка Ш53×Д47 см. Макс. тегло 110
кг. Регулируема височина 46–57 см. Мрежестият материал на
облегалката пропуска въздух до гърба ви, когато седите дълго
време. Колелца с гумено покритие; плъзгат се гладко на всеки
вид подова настилка. Дизайн: Хенрик Пройц.

LÅNGFJÄLL въртящ се стол с висока облегалка, 4 крака
с колелца. Седалка Ш53×Д41 см. Макс. тегло 110 кг. Стол за
посетители с леко извити линии, акцент върху зашити детайли
и лесен за употреба механизъм, скрит под седалката, за да се
подчертае дизайна.
GUNNARED бежово/черно

991.750.53

239лв.

GUNNARED бежово/бяло

092.523.43

239лв.

GLOSE черно

401.031.00

359лв.

GUNNARED синьо/черно

291.751.17

239лв.

VISSLE тъмносиво

702.611.50

299лв.

GUNNARED синьо/бяло

192.523.47

239лв.

GUNNARED тъмносиво/черно

991.750.67

239лв.

GUNNARED тъмносиво/бяло

392.523.51

239лв.

GUNNARED светлокафяво-розово/черно

692.611.51

239лв.

GUNNARED светлокафяво-розово/бяло

692.523.59

239лв.

GUNNARED светлозелено/черно

091.752.41

239лв.

GUNNARED светлозелено/бяло

492.523.55

239лв.

ALEFJÄLL въртящ се стол. Седалка Ш51×Д42 см. Макс. тегло 110
кг. Регулируема височина 45-56 см. Ергономичен офис стол с
традиционен външен вид.
GLOSE черно

703.674.58

489лв.

GRANN бежово

503.086.86

489лв.

GRANN златнокафяво

404.199.82

489лв.
LÅNGFJÄLL въртящ се стол, 5 крака с колелца. Седалка
Ш53×Д41 см. Макс. тегло 110 кг. Удобен офис стол с леко извити
линии, акцент върху зашити детайли и лесен за употреба
механизъм, скрит под седалката, за да се подчертае дизайна.

JÄRVFJÄLLET въртящ се стол. Седалка Ш52×Д46 cм. Макс. тегло
110 кг. Регулируема височина 45–56 см. Мрежестият материал на
облегалката пропуска въздух до гърба ви, когато седите дълго
време. Можете да регулирате опората за кръста и дълбочината
на седалката спрямо тялото си.

GUNNARED бежово/черно

891.775.66

249лв.

GUNNARED бежово/бяло

192.523.66

249лв.

GUNNARED синьо/черно

191.775.79

239лв.

GUNNARED синьо/бяло

492.523.79

249лв.

GUNNARED кафяво-червено/черно

891.775.85

249лв.

GUNNARED кафяво-червено/бяло

691.776.09

249лв.

GUNNARED тъмносиво/черно

291.775.74

249лв.

GUNNARED тъмносиво
GUNNARED синьо

303.635.94
203.635.99

259лв.
259лв.

GUNNARED тъмносиво/бяло

492.523.84

249лв.

GUNNARED светлокафяво-розово/черно

192.610.78

249лв.

GUNNARED бежово

704.199.52

259лв.

GUNNARED светлокафяво-розово/бяло

492.523.98

249лв.

GLOSE черно

903.635.53

299лв.

GUNNARED светлозелено/черно

091.775.89

249лв.

GUNNARED светлозелено/бяло

392.523.94

249лв.

GUNNARED жълто/черно

291.775.93

249лв.

GUNNARED жълто/бяло

791.776.23

249лв.

JÄRVFJÄLLET чифт подлакътници. Облекчава напрежението в
ръцете и раменете. Подходящи за въртящ се стол JÄRVFJÄLLET.
Черно

103.086.69

50лв.

Бяло

204.294.30

50лв.

LÅNGFJÄLL въртящ се стол, 4 крака. Седалка Ш53×Д41 см. Макс.
тегло 110 кг. Столове за посетители с леко извити линии, акцент
върху зашити детайли и лесен за употреба механизъм, скрит
под седалката, за да се подчертае дизайна
GUNNARED бежово/черно

591.749.65

199лв.

GUNNARED бежово/бяло

592.522.94

199лв.

GUNNARED синьо/черно

291.749.76

199лв.

GUNNARED синьо/бяло

592.523.07

199лв.

GUNNARED тъмносиво/черно

191.749.72

199лв.

GUNNARED тъмносиво/бяло

492.522.75

199лв.

GUNNARED светлокафяво-розово/черно

592.610.00

199лв.

GUNNARED светлокафяво-розово/бяло

892.523.39

199лв.

GUNNARED светлозелено/черно

391.749.85

199лв.

GUNNARED светлозелено/бяло

792.523.11

199лв.

LÅNGFJÄLL въртящ се стол с висока облегалка, 5 крака с
колелца. Седалка Ш53×Д41 см. Макс. тегло 110 кг. Удобен офис
стол с леко извити линии, акцент върху зашити детайли и
лесен за употреба механизъм, скрит под седалката, за да се
подчертае дизайна.
GUNNARED бежово/черно

491.776.29

289лв.

GUNNARED бежово/бяло

092.524.80

289лв.

GUNNARED синьо/черно

891.776.65

289лв.

GUNNARED синьо/бяло

292.525.11

289лв.

GUNNARED тъмносиво/черно

791.776.42

289лв.

GUNNARED тъмносиво/бяло

392.525.15

289лв.

GUNNARED светлокафяво-розово/черно

792.610.99

289лв.

GUNNARED светлокафяво-розово/бяло

992.525.41

289лв.

GUNNARED светлозелено/черно

091.777.54

289лв.

GUNNARED светлозелено/бяло

592.525.19

289лв.

LÅNGFJÄLL чифт подлакътници.
Облекчава напрежението в ръцете и раменете.
Подходящи за въртящ се стол LÅNGFJÄLL.
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Черно

503.205.65

40лв.

Бяло

703.205.69

40лв.

Всички елементи и цени
HATTEFJÄLL въртящ се стол. Седалка Ш50×Д40 см. Макс. тегло
110 кг. Регулируема височина 41-52 см. Ергономичен офис стол с
леко извити линии.
GUNNARED бежово

003.086.84

299лв.

GUNNARED сиво

103.413.34

299лв.

GUNNARED светлокафяво-розово

203.413.43

299лв.

SMIDIG черно

004.283.18

529лв.

HATTEFJÄLL чифт подлакътници. Облекчава напрежението в
ръцете и раменете. Подходящи за въртящ се стол HATTEFJÄLL.
Бяло

303.413.47

49,90лв.

Черно

004.294.26

49,90лв.

TROLLBERGET работен стол за сядане/стоене. Макс. тегло 110
кг. Регулируема височина 66–80 cм.
Помага ви да седите активно благодарение на механизма за
накланяне, вграден в седалката.
GLOSE черно

803.793.47

179лв.

GRANN beige

003.882.61

179лв.

КОНФЕРЕНТНИ СТОЛОВЕ
FJÄLLBERGET конферентен стол. Седалка Ш42×Д40 см.
Макс. тегло 110 кг. Регулируема височина 43–56 см.
Облегалката от извито, огънато дърво и подлакътниците са
удобни и стилни.

FLINTAN въртящ се стол. Седалка Ш47×Д48 см. Макс. тегло
110 кг. Регулируема височина 47–60 см. Саморегулиращ се
механизъм за накланяне. Може да се допълни с подлакътници
NOMINELL. Колелца с гумено покритие; плъзгат се гладко на
всеки вид подова настилка. Дизайн: Хенрик Пройц.
VISSLE черно

203.368.41

99лв.

VISSLE сиво

203.368.36

99лв.

902.002.69

803.964.22

299лв.

Фурнир черен ясен/
Gunnared тъмносиво

004.852.43

299лв.

FJÄLLBERGET конферентен стол, 5 крака с колелца. Седалка
Ш42×Д40 cм. Макс. тегло 110 кг. Регулируема височина 43–56
cм. Облегалката от извито, огънато дърво и подлакътниците
са удобни и стилни.

NOMINELL чифт подлакътници. Облекчава напрежението в
ръцете и раменете. Подходящи за въртящ се стол FLINTAN.
Черно

Фурнир избелен дъб/
GUNNARED светлобежово

49,90лв.

Фурнит черен ясен/
GUNNARED тъмносиво

203.964.20

299лв.

Фурнир избелен дъб/
Gunnared бежово

204.852.42

299лв.

NILSERIK опорна седалка. Седалка с диаметър 35 cм. Макс.
тегло 110 кг. Регулируема височина 51–71 cм. Притежава заоблена
основа, която ви помага да намерите удобна наклонена позиция
за сядане.
Черно/VISSLE черно

303.499.56

99,90лв.

Бяло/VISSLE сиво

903.097.21

99,90лв.

STOLJAN конферентен стол – седалка от памук
с полиуретаново покритие/полиестер. Седалка
Ш44×Д44×В46 cм. Макс. тегло 110 кг. Столовете са стифиращи
се и спестяват пространство, когато не се използват. Наймного 7 стола могат да бъдат поставени един върху друг.
Черно/черно

099.074.51

69,90лв.

Бяло/черно

899.074.52

69,90лв.

АКСЕСОАРИ
KOLON протектор за под. 120×100 cм. Подходящ за
повечето типове подови настилки и гладко тъкани килими.
Не е подходящ за коркови или топли подови настилки. Ако
протектора за под се остави за дълго време без да се мърда,
може да се формира вакуум, който да предизвика щети на
пода ви. Поради тази причина повдигайте протектора на
равни интервали, за се вентилира.
448.811.00

24

39,90лв.

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.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020/2021.

Можете и сами.
Но можем и ние!

