Ръководство за закупуване

Работна маса
БЕЗОПАСНОСТ

Всички плотове, подпори, крака
и носещи рамки са тествани и
одобрени за максимална тежест
от 50 кг.
Бъдете внимателни при
работа с предмети от закалено
стъкло. Повреден ръб или
надраскана повърхност могат
да предизвикат внезапно
счупване, но само на ситни
парченца, без остри късове.
Тънко пластмасово фолио
придържа парчетата от стъкло
на място.

Създайте бюро по свой вкус
Създайте бюро с индивидуален облик, което да отговаря на
нуждите и стила ви. Можете да изберете бюро с чекмеджета или
пък маса за трапезария, подходяща за цялото семейство.

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.

Как да съчетаете

Максимално разнообразие
Изберете измежду плотове с различни размери и форми.
В черно, бяло или пък в ярък цвят. Добавете фиксирани
крака, с регулиране на височината или на колелца. Ако все
още се чудите, можете да изберете вместо крака, подпори.
Предлагаме и разнообразие от стилове. На последната
страница от ръководството можете да разгледате всички
комбинации. Забавлявайте се, докато избирате!
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Комбинации
Тук са показани само част от комбинациите. Създайте тази, която ще отговаря на нуждите и стила ви!

LINNMON/ODDVALD: Изберете плот и подпори, които
отговарят на нуждите и възможностите ви.
Общи размери 150×75 см, височина 74 см.
Тази комбинация 89,90лв.

KLIMPEN/LALLE: Създайте маса, която изглежда еднакво
добре както в трапезарията, така и в офиса.
Общи размери 120×60 см, височина 73 см.
Тази комбинация 259лв.

LINNMON/KRILLE: Можете лесно да преместите масата с
помощта на краката на колелца.
Общи размери 120×60 см, височина 74 см.
Тази комбинация 175,90лв.

KLIMPEN: Маса със шкаф с чекмеджета, крака с място
за съхранение и допълнителен модул, за да имате
организирано пространство с лесен достъп до документи,
папки и консумативи.
Общи размери 150×75 см, височина 73 см.
Тази комбинация 477лв.

LINNMON/OLOV: В случай, че искате да стоите прави до
бюрото. Можете да вдигнете плота до височина, която
ви устройва, тъй като краката се регулират на височина
между 60-90 см.
Общи размери 120×60 см.
Тази комбинация 115,90лв.
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Комбинации
Тук са показани само част от комбинациите. Създайте тази, която ще отговаря на нуждите и стила ви!

GLASHOLM/ODDVALD: Създайте работна маса, която се
вписва в стила на дома ви.
Общи размери 148×73 см, височина 71 см.
Тази комбинация 189лв.

ÅMLIDEN/TORSKLINT: Благодарение на регулиращите
се крака масата стои стабилно дори върху неравни
повърхности.
Общи размери: 99×52 см, височина 71 см.
Тази комбинация 219лв.

LINNMON/ALEX: Маса с дълъг плот, който осигурява
работно място за двама.
Общи размери 200×60 см, височина 74 см.
Тази комбинация 302,90лв.

LINNMON/ADILS/ALEX: Cъздайте място с лесен достъп
за съхранение на химикалки и листове с помощта на
допълнителния модул с 2 чекмеджета, който просто се
прикрепя към плота.
Общи размери 120×60 см, височина 74 см.
Тази комбинация 135,90лв.

HILVER/HILVER: Плотът с повърхност от бамбук
е издържлив и устойчив, тъй като бамбукът е
бързовъзобновяем естествен материал.
Общи размери: 140×65 см, височина 73 см.
Тази комбинация 239лв.

LINNMON/ADILS: Създайте практично ъглово решение,
което след време лесно можете да разширите. Използвайте
допълнителен крак за повече стабилност.
Общи размери: 120×120 см, височина 74 см.
Тази комбинация 94,90лв.
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Плотове-всички елементи и цени
GLASHOLM плот 148×73 см. Създайте маса с
индивидуален облик, като допълните с подпори или
шкафове - предлагат се в няколко цвята и стила. Не
може да се комбинира с крака.
Стъкло/десен восъчна пита

303.537.45

ÅMLIDEN плот 120×60 cм. С предварително пробити
отвори за крака, които улесняват сглобяването
Сиво/зелено

129лв

002.511.35

15,90лв

Черно-кафяво

002.513.38

19,90лв

Бяло

002.513.43

35,90лв

Черно/Шперплат

804.736.13

35,90лв

Зелено

004.736.12

35,90лв

Светло сиво/бяло

204.736.11

35,90лв

Бяло

602.511.37

35,90лв

Бяло ефект дъб (байц)

803.537.38

35,90лв

Сиво

102.513.52

49,90лв

Черно/Шперплат

804.736.27

49,90лв

Зелено

004.736.26

49,90лв

Светло сиво/бяло

604.736.28

49,90лв

Бяло

202.511.39

49,90лв

Бяло ефект дъб (байц)

203.537.41

49,90лв

Сребристо

802.511.41

59,90лв

Черно-кафяво

802.513.58

59,90лв

Никелирано

LINNMON ъглов плот 120×120 cм. Необходими са
5 крака за повече стабилност.
Спредварително пробити отвори за крака, които
улесняват сглобяването.
Дизайнер: Джон Карълсон
Бяло

502.511.33

69,90лв

Черно-кафяво

602.513.35

69,90лв

GERTON tплот 155×75 см. С предварително пробити
отвори за крака, които улесняват сглобяването.
Масивна дървесина - здрав естествен материал.
Бук

501.067.73

169лв

HILVER плот 150×75 см. С предварително пробити
отвори за крака, които улесняват сглобяването.
Бамбук

802.782.87

119лв

KLIMPEN плот 120×60 см. С предварително пробити
отвори за крака, които улесняват сглобяването.
Светло сиво

803.563.41

119лв

KLIMPEN плот 150×75 cм. С предварително пробити
отвори за крака, които улесняват сглобяването
Сиво

903.537.47

003.537.61

59лв

302.002.53

10лв

LINNMON свързващ елемент, 2 бр в к-т. Можете да
го използвате за свързване към всеки наш плот с
изключение на HILVER и стъклените плотове.

LINNMON плот 200×60 см. Необходим е
1 допълнителен крак за повече стабилност. С
предварително пробити отвори за крака, които
улесняват сглобяването.
Бяло

80лв

SIGNUM хоризонтален кабелен канал 70×16 см.
Закрепя се под плота. Събира електрическите и
компютърните кабели. Не може да се използва със
стъклени плотове.

LINNMON плот 150×75 cм. С предварително пробити
отвори за крака, които улесняват сглобяването.
Черно-кафяво

202.607.18

KLIMPEN допълнителен модул 58×23 см. Може да се
постави директно върху бюрото, или да
се окачи на стена.

LINNMON плот 120×60 см. С предварително пробити
отвори за крака, които улесняват сглобяването.
Черно-кафяво

99лв

ALEX опълнителен модул 120×10 Бяло.
Допълнителният модул с 2 чекмеджета просто
се закрепва към плота с място за съхранение на
химикалки и листове.

LINNMON плот 100×60 см. С предварително пробити
отвори за крака, които улесняват сглобяването.
Бяло

103.654.57

139лв
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402.610.57

10лв

Крака-всички елементи и цени

ADILS крак, 1 бр. Височина 70 см. Регулиращите се
крака правят масата стабилна дори върху неравен под.
Бяло

902.179.72

5лв.

Бежово

803.537.43

5лв.

Черно

702.179.73

5лв.

Сребристо

102.179.71

5лв.

Синьо

203.262.91

5лв.

ALEX шкаф, Ш36×Д58×В70 см. Вътрешният рафт
се регулира и вади, за да можете да прибирате
предмети с различни размери, от документи до
компютър. С отвор за кабели на гърба за по-добра
организация. Дизайн: Йохана Асхоф
Бяло

502.002.71

79,90лв.

KLIMPEN контейнер, Ш33×Д58×В70 см.
Може да се постави навсякъде в стаята, защото е с
покритие и на гърба.

GODVIN крак 1 бр. Височина 70 см. Може да се
постави по различен начин - с по-фин или по-дебел
профил.
Бяло

601.928.26

Сиво

603.537.63

159лв

103.537.65

120лв

15лв.
KLIMPEN шкаф, Ш58×Д33×В70 cм.

HILVER конусовиден крак, 1 бр. Височина 70
см. Бамбукът е устойчив на износване естествен
материал.
Бамбук

802.782.73

Сиво

30лв.

LERBERG подпора, Ш60×Д39×В70 см. За комбинация с
плот с дължина минимум 120 см.

KRILLE крак с колелце, 1 бр. Височина 70 см.
Благодарение на заключващите се колелца масата
може да се мести лесно и да се застопорява на място.
Дизайн: Франсис Кайует
Бяло

302.502.57

35лв.

402.378.40

602.616.26

35лв.

40лв.

OLOV крак, 1 бр. Височина 60–90 см. Можете да
поставите плота на подходяща за вас височина, тъй
като краката се регулират.
Бяло

102.643.02

20лв.

Черно

302.643.01

20лв.

Сребристо

702.666.71

20лв.

ALVARET крак, 1 бр. височина 70 cm. Осмоъгълна форма,
масив.
Сиво

603.554.46

20лв

TORSKLINT крак, 1 бр. височина 70 cm.
Светло сиво

903.654.58

30 лв

ALEX контейнер, Ш36×Д58×В70 см. Може да се
постави навсякъде в стаята, защото е с покритие и на
гърба. Дизайн: Йохана Асхоф.
Бяло

101.928.24

119лв.

Синьо

404.103.40

119лв

15лв

304.736.39

15лв

Червено

504.736.38

15лв

Черно

GERTON крак, 1 бр. Височина 67-107 см. Можете да
поставите плота на подходяща за вас височина, тъй
като краката се регулират.
Никелирано

801.307.76

Синьо

ODDVALD подпора, Ш42×Д70×В70 см. Масивна
дървесина - здрав естествен материал

LALLE крак 1 бр. Височина 70 см. Масивна
дървесина - здрав естествен материал. Дизайн: Тина
Кристенсен.
Черно

Сиво
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101.189.71

30лв.

Добре е да знаете
Предварително пробити отвори
Плотовете са с предварително пробити отвори, за да ви е
по-лесно поставянето на краката. Освен това са направени
в близост до краищата на плота, за да имате повече
пространство под масата за краката ви или за шкаф.
Включени са винтове за монтиране на краката към плота.
Подпорите са изключително стабилни и дори не е
необходимо да се закрепват към плота. Всичко това ви
улеснява да създадете перфектната маса за вас и вашето
семейство!

Как да съчетаете

ADILS
70 см

ALVARET
70 см

GODVIN
70 см

HILVER
70 см

KRILLE
70 см

LALLE
70 см

NIPEN
70 см

SJUNNE
70 см

GERTON
70-107 см

OLOV
60-90 см

TORSKLINT
70 см

GLASHOLM 148×73 cм
LINNMON 100×60 cм
LINNMON 120×60 cм
LINNMON 150×75 cм
LINNMON 200×60 cм*
LINNMON corner 120×120 cм
GERTON 140×70 cм
GERTON 155×75 cм
HILVER 140×65 cм
KLIMPEN 120×60 cм
KLIMPEN 150×75 cм
ÅMLIDEN 120×60 cм

ALEX
36×58×70 см

ALEX
36×58×70 см

KLIMPEN
33×58×70 см

GLASHOLM 148×73 см
LINNMON 100×60 см
LINNMON 120×60 см
LINNMON 150×75 см
LINNMON 200×60 см
LINNMON corner 120×120 см
GERTON 140×70 см
GERTON 155×75 см
HILVER 140×65 см
KLIMPEN 120×60 см
KLIMPEN 150×75 см
ÅMLIDEN 120×60 см
*Важно! Добавете допълнителен крак за повече стабилност.
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KLIMPEN
58×33×70 см

FINNVARD
46×70×71–93 см

LERBERG
39×60×70 см

ODDVALD
42×70×70 см

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!

