
Всички наши електроуреди са 
проектирани да се съчетават 
идеално с всяка кухня ИКЕА и са 
оборудвани с полезни функции, 
които улесняват живота. Нашите 
продукти са енергоспестяващи, което 
е в подкрепа на природосъобразния 
начин на живот у дома. Проектирали 
сме и комплекти електроуреди, 
координирани по стил и функции, за 
да изберете тези, които подхождат 
най-добре на вашия начин на живот.
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Стилът и качеството на добрите кухненски електроуреди 
отразяват начина на живот на хората, които ги използват, а 
всички ние имаме различни нужди, вкусове и възможности. В 
ИКЕА работим с най-добрите доставчици и професионалисти, 
за да обменяме опит и знания. Ние споделяме наученото за 
живота у дома, а те - натрупаното експертно мнение в своята 
област.  Така заедно създаваме електроуреди, на които да 
разчитате, при това на цени, подходящи за всеки бюджет. За 
да улесним избора ви, разделихме уредите си на три 
категории, според цената и нивото на функционалност. 

Серия 300: Всички необходими основни функции на уреда, 
които улесняват ежедневната работа.

Серия 500: Допълнителни функции, които правят 
домакинските задачи още по-лесни и вдъхнодяващи. 

Серия 700: Всички необходими функции, плюс още 
допълнителни, за да се насладите максимално на работата с 
уреда. Иновации и дизайн, които надминават очакванията.

Електроуреди, 
на които да 
разчитате

Можем да ви уверим в дългия живот на 
електроуредите, независимо какъв е 
изборът ви. Целият ни асортимент 
разполага с безплатна петгодишна 
гаранция (освен TILLREDA и LAGAN - 2 
години).
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Открийте най-подходящата комбинация за вас

Всичко, от което се нуждаете 
Тази комбинация предлага всички необходими 
основни функции на невероятна цена. С изчистения 
си дизайн фурната, готварският плот и аспираторът 
от серията LAGAN се допълват идеално. Разполагате 
с всичко, от което се нуждаете за лесно приготвяне 
на храна или печива.

Открийте най-
подходящата 
комбинация за вас

LAGAN фурна, бяло

504.169.21 299 лв.

LAGAN аспиратор за стенен 
монтаж, бяло

504.013.83 99.90 лв.

GRUNDAD ИКЕА 300 индукционен 
готварски
плот, черно

404.670.82 399 лв.

Новата кухня изисква вземането 
на няколко решения. Какъв стил 
предпочитате? Какви функции искате да 
имат електроуредите ви? В какъв бюджет 
трябва да се вместите? За да ви улесним, 
ние сме разработили електроуредите ни 
така, че да са съвместими помежду си и с 
кухните, които предлагаме. Ще намерите 
много полезна информация за всеки 
един от тях на следващите страници.
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Открийте най-подходящата комбинация за васОткрийте най-подходящата комбинация за вас

TILLREDA преносим индукционен 
котлон, бяло

104.867.94 79.90 лв.

TILLREDA микровълнова фурна, 
бяло

504.867.92     119 лв.

GÖRLIG фурна, неръждаема стомана       

Включете в контакта и започнете 
да готвите
Електроуредите TILLREDA са лесни за употреба, 
защото се включват и изключват лесно, което 
ги прави особено подходящи за малки кухни. 
Преносимият индукционен котлон загрява 
моментално, което го прави изключително 
енергоефективен – освен това е лесен за прибиране 
или окачване на стената, когато е необходимо да 

освободи място на плота за други дейности.
Удобната микровълнова фурна може да бъде 
поставена навсякъде. Вратата й няма дръжка –
просто я натиснете, за да се отвори. Идеалният 
вариант, когато не разполагате с място за вградена 
микровълнова.  

Ежедневното готвене – вече лесно и 
ефективно
Електроуредите в тази комбинация предлагат 
подходящи функции, от които се нуждаете за 
ежедневна употреба, които заедно с изчистения 
им дизайн ги прави лесни и приятни за употреба.

Фурната от неръждаема стомана GÖRLIG придава 
класически и непреходен вид на кухнята ви, а 
бързозагряващият и енергоефективен
индукционен котлон GRUNDAD ще ви помогне да 
приготвяте ястията си перфектно за нула време. 

GRUNDAD индукционен 
готварски плот, ИКЕА 300, черно

404.670.82 399 лв.             204.117.03           319 лв.
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Открийте най-подходящата комбинация за вас

MATTRADITION фурна с горещ 
въздух, бяло

304.117.26 599 лв.

MATTRADITION микровълнова 
фурна, бяло

304.117.69 599 лв.

MATTRADITION аспиратор за стенен 
монтаж, бяло

403.891.45 429 лв.

Най-доброто от двата свята
Да се наслаждавате на кухня в класически стил 
не означава, че трябва да се примирявате с 
старовременни електроуреди. MATTRADITION 
предлага и двете – традиционен вид и съвременни 
функции на уредите. Можете да готвите или да 

печете няколко ястия едновременно, без ароматите 
им да се смесват във фурната с горещ въздух, а 
тихият шум на аспиратора ви позволява да водите 
разговорите си нормално, докато готвите. 

MATÄLSKARE фурна с горещ въздух, 
неръждаема стомана

403.687.65 599 лв.

MATÄLSKARE микровълнова фурна, 
неръждаема стомана

403.687.70 499 лв.

MATÄLSKARE аспиратор за стенен 
монтаж, неръждаема стомана

903.688.00 429 лв.

MATMÄSSIG индукционен 
готварски плот, ИКЕА 300, черно

104.670.93 499 лв.

Модерни във всеки смисъл 
на думата
Електроуредите в тази комбинация притежават 
функциите, които една модерна кухня трябва да 
има. В нея са включени всичко от фурна с горещ 
въздух, позволяваща да готвите по няколко ястия 
едновременно, до аспиратор с LED осветителна 

лента, ефективно осветяващ целия готварски плот. 
Комбинирайте с индукционен котлон MATMÄSSIG, с 
който ще спестите до 40% електроенергия и до 50% 
от времето за готвене.

Открийте най-подходящата комбинация за вас
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Открийте най-подходящата комбинация за вас

ANRÄTTA пиролитична фурна с 
горещ въздух, неръждаема стомана

004.117.18 999 лв.

ANRÄTTA микровълнова 
комбинирана фурна, неръждаема 
стомана

104.117.65 1099 лв.

BEMÖTA аспиратор за стенен 
монтаж, неръждаема стомана

903.893.36 899 лв.

Класическа елегантност отвън, 
допълнителни екстри отвътре 
Класически електроуреди с отлични функции за 
готвене! Това е идеалната комбинация за тези, 
които обичат да готвят и пекат. Фурната с горещ 
въздух ANRÄTTA има пиролитична самопочистваща 
функция, която изгаря мазнините и остатъците 

от храна. Адаптиращата се зона на индукционния 
готварски плот SMAKLIG се променя според 
формата и размерите на различните тенджери, 
а наклоненият аспиратор BEMÖTA прави мястото 
около него по-достъпно.

EFTERSMAK фурна с горещ въздух, 
черно

704.117.29 899 лв.

EFTERSMAK микровълнова фурна, 
черно

904.117.71 999 лв.

FOKUSERA аспиратор за стенен 
монтаж, черно

503.893.38 699 лв.

SMAKLIG индукционен 
готварски плот, ИКЕА 500, черно

504.678.83 999 лв.

Възхитителен микс от дизайн 
и функции 
Ако искате кухня, отличаваща се с фин стил, тази 
комбинация в черен мат е съвършеният избор. Като 
всичките ни фурни с горещ въздух и EFTERSMAK ви 
помага да приготвяте няколко ястия едновременно, 
без да правите компромис с предварително 

планирания вкус. Аспираторът има LED осветителна 
лента, която осигурява равномерна светлина върху 
целия готварски плот. Да не говорим за смелия 
дизайн, който е черешката на тортата и превръща 
кухнята ви в красноречив израз на модерния стил. 

Открийте най-подходящата комбинация за вас

SMAKLIG индукционен 
готварски плот, ИКЕА 500, черно

504.678.83 999 лв.
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Открийте най-подходящата комбинация за вас

FINSMAKARE фурна с горещ въздух 
с пиролитична функция/пара 

504.117.30 1499 лв.

FINSMAKARE комбинирана 
микровълнова фурна с горещ 
въздух

504.117.68 1299 лв.

FINSMAKARE аспиратор за стенен 
монтаж, черно

503.891.40 1099 лв.

HÖGKLASSIG индукционен 
готварски плот, ИКЕА 700, черно

404.678.26 1199 лв.

Кухня-гурме за ценителите на храната
FINSMAKARE е супер модерна комбинация, 
снабдена с всички функции, за които можете да 
си помислите. Фурната е с функция пара, която 
запазва вкуса на храната и хранителните й 
вещества. Самопочистващата й пиролит функция 
се пуска в действие само с натискането на един 
бутон, за да изгори мазнините и остатъците от 

храна. Наклоненият аспиратор прави зоната около 
него много по-достъпна. А когато става дума за 
бързозагряващ и енергоспестяващ индукционен 
готварски плот: адаптиращите се зони се нагласят 
според размерите на вашите тенджери и тигани. 
Откъдето и да погледнеш – отличен избор за тези, 
които обожават да готвят.

Открийте най-подходящата комбинация за вас
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Сьомга с пипер и ментови тиквички Сьомга с пипер и ментови тиквички

Сьомга с пипер
иментови тиквички

готвяне
При

- Нарежете тиквичките на резенчета и ги овкусете с ментата.
- Запечете ги за 8-10 минути във фурната.
- Овкусете сьомгата със смления черен пипер и сол на вкус.
- Запечете за 8-10 минути във фурната.
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Полезни съвети 
Знаете ли, че решетките с телескопични водачи 
правят готвенето по-лесно и по-безопасно? Да 
сложите яденето във фурната и да го извадите, 
без да се изгорите, е супер лесно, тъй като 
можете да хванете тавата или касеролата 
по-удобно – с ръкавици, разбира се. А когато 
искате да проверите храната на вкус, да я 
разбъркате или полеете със сос – това може да 
стане за секунди. 

Знаете ли, че можете да почиствате фурната и 
да я поддържате в безупречен вид като нова 
с почти нулево усилие от ваша страна? Със 
самопочистващата функция пиролиза фурната 
се нагрява и изгаря всички мазнини и остатъци 
от храна до лесна за почистване пепел. Накрая 
само трябва да я избършете с чиста кърпа.

Фурни

Когато избирате фурна, имайте предвид следните неща:

01 02 03

Колко често я 
използвате и за каква 
храна? Ние разполагаме 
с богат избор от най-
опростените, лесни 
за употреба фурни до 
най-съвременните, 
оборудвани с 
множество различни 
функции. 

Колко храна готвите 
едновременно? Нашите 
фурни са с размери от 
56 л до 72 л.

Какъв стил 
предпочитате? Без 
значение дали кухнята 
ви е в модерен или 
класически стил, ние 
имаме фурни, които се 
комбинират съвършено 
с тях.

Какъвто и да е предпочитаният от вас начин на готвене и стил 
кухня, ние имаме фурна за вас! Предлагаме ви богат асортимент 
от функции – всичко от основно претопляне до готвене на пара, 
превръщайки всяко готварско преживяване в лесно и забавно 
удоволствие – освен това те са специално разработени, за да 
са съвместими с всяка кухня ИКЕА. Просто изберете функциите, 
подходящи за вашия начин на готвене и ние ще ви ги предложим, 
съчетани с безупречен външен вид.

Независимо кои от нашите електроуреди 
изберете, те са проектирани за дългосрочна 
употреба и имат 5 години безплатна 
гаранция (с изключение на TILLREDA и 
LAGAN). Вижте повече на стр. 113.
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ФурниФурни

Фурни с горещ въздух и пара
Идеална за тези, които обичат да готвят здравословна 
храна. Имат същите функции като фурните с горещ въздух, 
но разполагат и с добавена функция пара. Комбинацията 
между пара и горещ въздух запазва вкуса и хранителните 
вещества в по-голяма степен, приготвената храна е с 
мека и по-пухкава вътрешност, а коричката е приятно 
препечена и хрупкава.

Фурни с горещ въздух и със 
самопочистваща функция пиролиза
Идеална за тези, които обичат да готвят, но не и да чистят. 
Имат същите функции като фурните с горещ въздух, но са 
много лесни за почистване. Само натискате един бутон, за 
да изгорите всички мазнини и остатъци от храна до лесна 
за почистване пепел, която просто избърсвате с чиста 
кърпа.

Видове

Фурни с горещ въздух 
Идеална за тези, които обичат да готвят. С вентилатор, 
разпределящ топлината бързо и равномерно, 
позволявайки ви да приготвяте няколко ястия 
едновременно, без вкусовете им да се смесват. 

Фурни с конвекция
Идеална за тези, които искат лесна за употреба фурна, с 
горно и долно нагряване и всички основни функции за 
печене и готвене. 

Предлаган асортимент

FINSMAKARE 
Използваем обем: 72 л

EFTERSMAK
Използваем обем: 72 л

SMAKSAK
Използваем обем: 72 л

GÖRLIG
Използваем обем: 56 л

LAGAN 
Използваем обем: 56 л

MATÄLSKARE
Използваем обем: 71 л

MATTRADITION
Използваем обем: 71 л

Фурни с конвекция

Фурни с горещ въздух

Фурни с горещ въздух с пиролиза и функция пара 

BEJUBLAD
Използваем обем: 71 л

ANRÄTTA
Използваем обем: 71 л

Фурни с горещ въздух и самопочистваща функция пиролиза

ANRÄTTA 
Използваем обем: 71 л

MATÄLSKARE
Използваем обем: 71 л

MATTRADITION
Използваем обем: 71 л
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Основни характеристики

Функции

Функцията бързо затопляне загрява 
фурната за нула време.

Функцията подгряване ви позволява 
да поддържате ястията топли, без те да 
продължат да се готвят или прегорят.

Функцията конвекция разпределя 
топлината бързо и равномерно, 
позволявайки ви да приготвяте няколко 
ястия или печива едновремемнно, без 
вкусовете и ароматите им да се смесват.

С функцията грил топлината се разпределя 
равномерно около храната и получавате 
невероятно вкусна златиста коричка 
на месото, зеленчуците и настъргания 
кашкавал.

Размразете храната 7 пъти по-бързо с 
функцията бързо размразяване. 

Функцията печене на хляб/пица дава 
по-наситен златист цвят на коричката и я 
прави по-хрупкава.

Функцията печене на сладкиши ще ви 
помогне да получите отлични резултати с 
глазурата на вашите печива, курабийки и 
пайове.

Пилето ще бъде перфектно изпечено всеки път, щом използвате 
вградения термометър за месо с температурен датчик.

Лесните за употреба бутони за сензорно управление добавят 
модерен вид на всяка кухня.

Решетка с телескопични водачи – позволяват ви да сложите 
или извадите готварските съдове, без да се изгорите, както и да 
ги хващате по-удобно. Издърпайте ястието бързо и проверете 
температурата, разбъркайте или залейте със сос за секунди. 

Вграден часовник с модерен вид – за ориентиране колко е часът, 
докато готвите.

Повърхностите от неръждаема стомана се поддържат безупречно 
чисти с покритието против оставяне на отпечатъци.

Просторна вътрешност с до 5 нива на готвене – осигурява 
предостатъчно място за приготвяне на различни ястия 
едновременно. Можете да избирате между фурни с обем от 
55 до 72 л.

С предварителните настройки за готвене можете да запаметите 
предпочитаните от вас температура и функции за различните 
ястия и рецепти – и да получите едни и същи вкусни резултати 
всеки път.

Горно и долно нагряване – идеално за 
приготвяне на ястия с хрупкава коричка и 
бавно готвене в касерола.

С функцията готвене на пара комбинирате 
пара и горещ въздух, за да получите 
оптимална влажност и температура във 
фурната. Печивата стават по-пухкави, 
вътрешността им по-мека, а коричката е 
приятно препечена и хрупкава.

Самопочистващата пиролит функция 
ви помага лесно да почиствате фурната. 
Мазнините и остатъците от храна изгарят 
до лесна за почистване пепел, която 
можете просто да избършете с чиста 
кърпа.

ФурниФурни

Вратите на нашите фурни разполагат с функция за детска 
безопасност, която заключва фурната, за да могат децата да са в 
кухнята, докато готвите, и да участват във всички дейности.
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Фурни Фурни с горещ въздух

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 23.Вижте повече подробности за основните функции на стр. 23

LAGAN 
фурна с конвекция
299 лв.
Бяло. 504.169.21

Тази фурна има основните функции, от които се 
нуждаете и е лесна за ежедневна употреба.

Основни характеристики

Детска безопасност

Голям обем

Телескопични водачи

Термометър за месо

Часовник

Дигитален дисплей

Сензорно управление

Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци  

Предварителни настройки за готвене

Функции

Горно и долно нагряване         

Конвекция с горещ въздух 

Самопочистваща функция пиролит 

Готвене на пара

Грил

Печене на хляб/пица

Печене на сладкиши

Подгряване

Бързо затопляне

Размразяване

Включени аксесоари:
1 бр. решетка
1 бр. тава

Техническа информация: 
Клас енергийна ефективност: A (от D дo A+++).
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане.  
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран 
електротехник.

Размери: 
Полезен обем: 56 л
Ш59.4×Д56×В58.9 см

GÖRLIG 
фурна с конвекция
319 лв.
Неръждаема стомана. 204.117.03

Tази фурна има основните функции, от които 
се нуждаете и е лесна за ежедневна употреба. 
Изчистеният, семпъл дизайн се съчетава добре 
с нашите микровълнови фурни от неръждаема 
стомана.

Основни характеристики

Детска безопасност

Голям обем

Телескопични водачи

Термометър за месо

Часовник

Дигитален дисплей

Сензорно управление

Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци  

Предварителни настройки за готвене

Функции

Горно и долно нагряване 

Конвекция с горещ въздух 

Самопочистваща функция пиролит 

Готвене на пара

Грил

Печене на хляб/пица

Печене на сладкиши

Подгряване

Бързо затопляне

Размразяване

Включени аксесоари:
1 бр. решетка
1 бр. тава

Техническа информация: 
Клас енергийна ефективност: A (от D дo A+++).
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане.  
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран 
електротехник.

Размери: 
Полезен обем: 56 л
Ш59.4×Д56×В58.9 см

MATÄLSKARE 
фурна с горещ въздух
599 лв.
Неръждаема стомана. 403.687.65

микровълнова фурна, 
подходяща за комбиниране

MATÄLSKARE
499 лв.
403.687.70

Tази фурна има всички основни функции, от които се нуждаете и 
е лесна за ежедневна употреба. Вентилаторът разнася горещия 
въздух равномерно, за да можете да готвите няколко ястия 
едновремемнно.

Основни характеристики

Детска безопасност

Голям обем

Телескопични водачи

Термометър за месо

Часовник

Дигитален дисплей

Сензорно управление

Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци  

Предварителни настройки за готвене

Функции

Горно и долно нагряване 

Конвекция с горещ въздух 

Самопочистваща функция пиролит 

Готвене на пара

Грил

Печене на хляб/пица

Печене на сладкиши

Подгряване

Бързо затопляне

Размразяване

Включени аксесоари:
1 бр. решетка
1 бр. тава
1 бр. грил тава

Техническа информация: 
Клас енергийна ефективност: A (от D дo A+++).
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане.   
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Размери: 
Полезен обем: 71 л
Ш59.4×Д55×В59.5 см

MATTRADITION 
фурна с горещ въздух
599 лв.
Неръждаема стомана. 003.687.67

микровълнова фурна, 
подходяща за комбиниране

MATTRADITION
559 лв.
603.687.69

Фурна в традиционен стил с модерни функции, от които 
се нуждаете всеки ден. Вентилаторът разнася горещия 
въздух равномерно, за да можете да готвите няколко ястия 
едновремемнно.

Основни характеристики

Детска безопасност

Голям обем

Телескопични водачи

Термометър за месо

Часовник

Дигитален дисплей

Сензорно управление

Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци  

Предварителни настройки за готвене

Функции

Горно и долно нагряване 

Конвекция с горещ въздух 

Самопочистваща функция пиролит 

Готвене на пара

Грил

Печене на хляб/пица

Печене на сладкиши

Подгряване

Бързо затопляне

Размразяване

Включени аксесоари:
1 бр. решетка
1 бр. тава
1 бр. грил тава

Техническа информация: 
Клас енергийна ефективност: A (от D дo A+++).
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане. 
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Размери: 
Полезен обем: 71 л
Ш59.4×Д55×В59.5 см

Фурни Фурни с горещ въздух

A A A A
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ФурниФурни

MATTRADITION 
фурна с горещ въздух

599 лв.
Черно. 804.117.24

микровълнова фурна, 
подходяща за комбиниране

MATTRADITION
559 лв.
104.117.70

Вентилаторът разнася горещия въздух равномерно, за да можете да 
готвите няколко ястия едновременно.

Основни характеристики

Детска безопасност

Голям обем

Телескопични водачи

Термометър за месо

Часовник

Дигитален дисплей

Сензорно управление

Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци 

Предварителни настройки за готвене

Функции

Горно и долно нагряване 

Конвекция с горещ въздух 

Самопочистваща функция пиролит 

Готвене на пара

Грил

Печене на хляб/пица

Печене на сладкиши

Подгряване

Бързо затопляне

Размразяване

Включени аксесоари:
1 бр. решетка
1 бр. тава
1 бр. грил тава 

Техническа информация: 
Клас енергийна ефективност: A+ (от D дo A+++).
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане.   
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Размери: 
Полезен обем: 71 л
Ш59.4×Д55×В59.5 см

MATTRADITION 
фурна с горещ въздух
599 лв.
Бяло. 304.117.26

микровълнова фурна, 
подходяща за комбиниране

MATTRADITION
559 лв.
304.117.69

Вентилаторът разнася горещия въздух равномерно, за да можете да 
готвите няколко ястия едновременно.

Основни характеристики

Детска безопасност

Голям обем

Телескопични водачи

Термометър за месо

Часовник

Дигитален дисплей

Сензорно управление

Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци 

Предварителни настройки за готвене

Функции

Горно и долно нагряване 

Конвекция с горещ въздух 

Самопочистваща функция пиролит 

Готвене на пара

Грил

Печене на хляб/пица

Печене на сладкиши

Подгряване

Бързо затопляне

Размразяване

Включени аксесоари:
1 бр. решетка
1 бр. тава
1 бр. грил тава

Техническа информация: 
Клас енергийна ефективност: A (от D дo A+++).
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане.   
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Размери: 
Полезен обем: 71 л
Ш59.4×Д55×В59.5 см

ANRÄTTA 
фурна с горещ въздух
799 лв. 
Неръждаема стомна. 604.117.20

микровълнова фурна, 
подходяща за комбиниране

ANRÄTTA 
899 лв.
704.117.67

Много смарт функции и изчистен дизайн. Вентилаторът разнася 
горещия въздух равномерно и бързо, за да можете да готвите 
няколко ястия едновременно. 

Основни характеристики

Детска безопасност

Голям обем

Телескопични водачи

Термометър за месо

Часовник

Дигитален дисплей

Сензорно управление

Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци 

Предварителни настройки за готвене

Функции

Горно и долно нагряване 

Конвекция с горещ въздух 

Самопочистваща функция пиролит 

Готвене на пара

Грил

Печене на хляб/пица

Печене на сладкиши

Подгряване

Бързо затопляне

Размразяване

Включени аксесоари:
1 бр. решетка
1 бр. тава
1 бр. грил тава

Техническа информация: 
Клас енергийна ефективност: A+ (от D дo A+++).
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане.  
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Размери: 
Полезен обем: 71 л
Ш59.4×Д55×В59.5 см

BEJUBLAD 
фурна с горещ въздух
899 лв.
Бяло стъкло. 604.116.64

микровълнова фурна, 
подходяща за комбиниране

BEJUBLAD 
899 лв.
904.117.47

Много смарт функции и изчистен дизайн. Вентилаторът разпределя 
горещия въздух равномерно и бързо, за да можете да готвите 
няколко ястия едновременно. 

Основни характеристики

Детска безопасност

Голям обем

Телескопични водачи

Термометър за месо

Часовник

Дигитален дисплей

Сензорно управление

Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци  

Предварителни настройки за готвене

Функции

Горно и долно нагряване 

Конвекция с горещ въздух 

Самопочистваща функция пиролит 

Готвене на пара

Грил

Печене на хляб/пица

Печене на сладкиши

Подгряване

Бързо затопляне

Размразяване

Включени аксесоари:
1 бр. решетка
1 бр. тава
1 бр. грил тава

Техническа информация: 
Клас енергийна ефективност: A+ (от D дo A+++).
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане.   
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Размери: 
Полезен обем: 71 л
Ш59.4×Д55×В59.5 см

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 23.Вижте повече подробности за основните функции на стр. 23.

Фурни с горещ въздух Фурни с горещ въздух
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ФурниФурни

EFTERSMAK 
фурна с горещ въздух
899 лв.
Черно. 704.117.29

микровълнова фурна, 
подходяща за комбиниране

EFTERSMAK
999 лв.
904.117.71

Фурна с изчистен дизайн в черен мат и много смарт функции. 
Конвекцията с горещ въздух разпределя топлината бързо 
и равномерно, за да можете да приготвяте няколко ястия 
едновременно.

Основни характеристики

Детска безопасност

Голям обем

Телескопични водачи

Термометър за месо

Часовник

Дигитален дисплей

Сензорно управление

Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци  

Предварителни настройки за готвене

Функции

Горно и долно нагряване 

Конвекция с горещ въздух 

Самопочистваща функция пиролит 

Готвене на пара

Грил

Печене на хляб/пица

Печене на сладкиши

Подгряване

Бързо затопляне

Размразяване

Включени аксесоари:
1 бр. решетка
1 бр. тава
1 бр. грил тава

Техническа информация: 
Клас енергийна ефективност: A+ (от D дo A+++).
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане.   
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Размери: 
Полезен обем: 72 л
Ш59.4×Д56.7×В58.9 см

SMAKSAK 
фурна с горещ въздух
899 лв.
Неръждаема стомана. 304.116.89

микровълнова фурна, 
подходяща за комбиниране

SMAKSAK
1199 лв.
204.117.60

Фурна в традиционен стил с всички модерни функции, от които се 
нуждаете. Просторна вътрешност и конвекция с горещ въздух, за да 
можете да приготвяте няколко ястия едновременно. 

Основни характеристики

Детска безопасност

Голям обем

Телескопични водачи

Термометър за месо

Часовник

Дигитален дисплей

Сензорно управление

Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци 

Предварителни настройки за готвене

Функции

Горно и долно нагряване 

Конвекция с горещ въздух 

Самопочистваща функция пиролит 

Готвене на пара

Грил

Печене на хляб/пица

Печене на сладкиши

Подгряване

Бързо затопляне

Размразяване

Включени аксесоари:
1 бр. решетка
1 бр. тава
1 бр. грил тава

Техническа информация: 
Клас енергийна ефективност: A+ (от D дo A+++).
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане.   
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Размери: 
Полезен обем: 72 л
Ш59.4×Д56.7×В58.9 см

SMAKSAK 
фурна с горещ въздух
899 лв.
Черно. 904.117.28

микровълнова фурна, 
подходяща за комбиниране

SMAKSAK
1199 лв.
704.117.72

Фурна в традиционен стил с всички модерни функции, от които се 
нуждаете. Просторна вътрешност и конвекция с горещ въздух, за да 
можете да приготвяте няколко ястия едновременно.

Основни характеристики

Детска безопасност

Голям обем

Телескопични водачи

Термометър за месо

Часовник

Дигитален дисплей

Сензорно управление

Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци  

Предварителни настройки за готвене

Функции

Горно и долно нагряване 

Конвекция с горещ въздух 

Самопочистваща функция пиролит 

Готвене на пара

Грил

Печене на хляб/пица

Печене на сладкиши

Подгряване

Бързо затопляне

Размразяване

Включени аксесоари:
1 бр. решетка
1 бр. тава
1 бр. грил тава

Техническа информация: 
Клас енергийна ефективност: A+ (от D дo A+++).
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане.   
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Размери: 
Полезен обем: 72 л
Ш59.4×Д56.7×В58.9 см

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 23.Вижте повече подробности за основните функции на стр. 23.
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Вижте повече подробности за основните функции на стр. 23.Вижте повече подробности за основните функции на стр. 23.

Фурни с горещ въздух и пиролит функция

ANRÄTTA 
фурна с горещ въздух и пиролит функция
999 лв.
Неръждаема стомана. 004.117.18

микровълнова фурна, 
подходяща за комбиниране

ANRÄTTA
1099 лв.
104.117.65

Tази самопочистваща се фурна има голямо разнообразие 
от функции и е идеална за приготвяне на различни блюда. 
Конвекцията с горещ въздух ви позволява да приготвяте няколко 
ястия едновременно. 

Основни характеристики

Детска безопасност

Голям обем

Телескопични водачи

Термометър за месо

Часовник

Дигитален дисплей

Сензорно управление

Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци 

Предварителни настройки за готвене

Функции

Горно и долно нагряване 

Конвекция с горещ въздух 

Самопочистваща функция пиролит 

Готвене на пара

Грил

Печене на хляб/пица

Печене на сладкиши

Подгряване

Бързо затопляне

Размразяване

Включени аксесоари:
1 бр. решетка
1 бр. тава
1 бр. грил тава

Техническа информация: 
Клас енергийна ефективност: A+ (от D дo A+++).
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане.   
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Размери: 
Полезен обем:  71 л
Ш59.5×Д55×В59.5 см

MATÄLSKARE 
фурна с горещ въздух и пиролит функция
799 лв.
Неръждаема стомана. 103.702.08

микровълнова фурна, 
подходяща за комбиниране

MATÄLSKARE
499 лв.
403.687.70

Tази самопочистваща се фурна има голямо разнообразие 
от функции и е идеална за приготвяне на различни блюда. 
Конвекцията с горещ въздух ви позволява да приготвяте няколко 
ястия едновременно. 

Основни характеристики

Детска безопасност

Голям обем

Телескопични водачи

Термометър за месо

Часовник

Дигитален дисплей

Сензорно управление

Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци  

Предварителни настройки за готвене

Функции

Горно и долно нагряване 

Конвекция с горещ въздух 

Самопочистваща функция пиролит 

Готвене на пара

Грил

Печене на хляб/пица

Печене на сладкиши

Подгряване

Бързо затопляне

Размразяване

Включени аксесоари:
1 бр. решетка
1 бр. тава
1 бр. грил тава

Техническа информация: 
Клас енергийна ефективност: A+ (от D дo A+++).
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане.   
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Размери: 
Полезен обем:  71 л
Ш59.5×Д55×В59.5 см

+A

Фурни с горещ въздух и пиролит функция

MATTRADITION 
фурна с горещ въздух и пиролит функция
799 лв.
Неръждаема стомана. 903.702.09

микровълнова фурна, 
подходяща за комбиниране

MATTRADITION
559 лв.
603.687.69

Tази самопочистваща се фурна има голямо разнообразие 
от функции и е идеална за приготвяне на различни блюда. 
Конвекцията с горещ въздух ви позволява да приготвяте няколко 
ястия едновременно. 

Основни характеристики

Детска безопасност

Голям обем

Телескопични водачи

Термометър за месо

Часовник

Дигитален дисплей

Сензорно управление

Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци  

Предварителни настройки за готвене

Функции

Горно и долно нагряване 

Конвекция с горещ въздух 

Самопочистваща функция пиролит 

Готвене на пара

Грил

Печене на хляб/пица

Печене на сладкиши

Подгряване

Бързо затопляне

Размразяване

Включени аксесоари:
1 бр. решетка
1 бр. тава
1 бр. грил тава

Техническа информация: 
Клас енергийна ефективност: A+ (от D дo A+++).
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане.   
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Размери: 
Полезен обем:  71 л
Ш59.5×Д55×В59.5 см

+A

Фурни с горещ въздух, пиролит и готвене на пара

FINSMAKARE 
Фурна с горещ въздух, пиролит функция и функция 
готвене на пара
1499 лв.
Черно. 504.117.30

комбинирана микровълнова 
фурна, подходяща за 
съчетаване

FINSMAKARE 
1299 лв.
504.117.68

Идеална за тези, които готвят много, с просторна вътрешност с 
допълнителен обем, сензорно управление и самопочистване. 
Фукцията готвене на пара придава на храната изключителен вкус, 
като запазва максимално хранителните вещества.

Основни характеристики

Детска безопасност

Голям обем

Телескопични водачи

Термометър за месо

Часовник

Дигитален дисплей

Сензорно управление/въртящ се бутон

Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци 

Предварителни настройки за готвене

Функции

Горно и долно нагряване 

Конвекция с горещ въздух 

Самопочистваща пиролит функция 

Готвене на пара

Грил

Печене на хляб/пица

Печене на сладкиши

Подгряване

Бързо затопляне

Размразяване

Включени аксесоари:
2 бр. решетка
1 бр. тава
1 бр. грил тава

Техническа информация: 
Клас енергийна ефективност: A+ (от D дo A+++).
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане.   
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Размери: 
Полезен обем: 72 л
Ш59.4×Д56.7×В58.9 см

A+ A+ A+ A+
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Фурни

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 23.

FINSMAKARE
фурна с горещ въздух, пиролит
функция и фунция готвене на 
пара. 504.117.30

1499лв.

Здравословни навици
Готвенето на пара запазва вкусовите качества на храната и 
хранителните й вещества, прави вътрешността й по-мека, а 
коричката по-хрупкава.
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Пица Пица

готвяне
При

Пица

- Смесете постепенно в купа брашното, солта и зехтина с
топла вода и добавете маята, предварително размесена с
вода, докато тестото стане хомогенно.

- Разстелете тестото в тава с хартия за печене и малко олио.
- Добавете доматения сос, нарязаната на резени моцарела

и босилека.
- Поставете във фурната и печете за 12-15 минути.
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Микровълнови
фурни
Микровълновите фурни не са това, което бяха преди. Сега те са нещо 
много по-добро – оборудвани са с широк аспект от функции, които ви 
позволяват да печете на грил, да приготвяте печива, да готвите на пара 
или да запичате, в допълнение към познатите функции размразяване и 
претопляне. Нещо повече – комбинацията от горещ въздух и микровълни в 
нашите комбинирани микровълнови фурни намалява времето за готвене и 
консумацията на енергия. Тази комбинация на микровълнова и традиционна 
фурна в едно е практичен избор за малки кухни или случаите, в които 
приготвяте много храна и се нуждаете от допълнителна фурна.

Когато избирате микровълнова фурна,
имайте предвид следното:

01 02 03

Колко често я 
използвате и за 
какъв вид храна? 
Имаме всякакви – от 
най-обикновени и 
лесни за употреба 
до микровълнови 
комбинирани фурни с 
множество различни 
функции.

Колко ястия приготвяте 
едновременно? С 
микровълновата 
комбинирана фурна 
можете да имате 
всичко в едно или 
да разполагате с 
допълнителна фурна, 
когато роднините 
дойдат на гости.

Какъв стил 
предпочитате? 
Независимо дали 
кухнята ви е 
обзаведена в по-
модерен или в по-
класически стил, ние 
имаме микровълнови 
за всяка от тях.

Съвети 
Знаете ли, че времето за готвене е значително 
по-малко, когато готвите в комбинираната 
микровълнова с горещ въздух, отколкото в 
традиционна фурна? Това ви позволява да 
имате едни и същи чудесни резултати всеки път, 
спестявайки време и електричество.

Знаете ли, че ако поставите микровълнова за 
вграждане във висок или стенен шкаф, освен че 
ще използвате пространството рационално, ще 
си освободите повече работно място на плота – 
което ще улесни работата ви максимално.

Грижа за природата 
Не е необходимо готвенето да отнема много 
време или да изразходва много енергия. С нашите 
комбинирани микровълнови фурни получавате 
фурна с горещ въздух и микровълнова в едно. 
Това означава по-бързо приготвяне на печива, 
месо или зеленчуци, както и бързо размразяване 

и претопляне. По-малко време за чакане и повече 
време да се наслаждавате на великолепна домашно 
приготвена храна с хората, които обичате. По-малко 
време във фурната означава по-малки сметки за 
електричество и по-природосъобразен живот у 
дома.

Независимо кои от нашите електроуреди 
изберете, те са проектирани за дългосрочна 
употреба и имат 5 години безплатна 
гаранция (с изключение на TILLREDA и 
LAGAN). Вижте повече на стр. 113.
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Видове

Микровълнови комбинирани фурни
Tова е микровълнова и фурна с горещ въздух в 
едно, идеална за тези, които търсят разнообразие, 
но не искат две традиционни фурни. Можете 
да я използвате като микровълнова за бързо 
размразяване или претопляне, както и като фурна, 
за да печете месо на грил, да приготвяте печива 
или зеленчуци на скара. А най-добре и като двете 
– така ще спестите време и електроенергия, без да
правите компромис с вкуса.

Микровълнови фурни 
Идеална за тези, които искат бързо и лесно да 
претоплят или размразяват храни и напитки. 
Някои от нашите модели включват и функцията 
запичане, която ви позволява да готвите в нея като 
в традиционна фурна.

Микровълнови фурни Микровълнови комбинирани 
фурни

Предлаган асортимент

ANRÄTTA
Полезен обем: 40 л

ANRÄTTA
Полезен обем: 31 л

BEJUBLAD
Полезен обем: 31 л

EFTERSMAK
Полезен обем: 46 л

FINSMAKARE
Полезен обем: 43 л

MATÄLSKARE
Полезен обем: 22 л

VÄRMD
Полезен обем: 20 л

TILLREDA 
Полезен обем: 20 л

SMAKSAK
Полезен обем: 43 л

SMAKSAK
Полезен обем: 43 л

MATTRADITION
Полезен обем: 22 л

MATTRADITION
Полезен обем: 22 л

MATTRADITION
Полезен обем: 22 л
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Микровълнови фурниМикровълнови фурни

Основни характеристики Функции на микровълновата фурна

Вграден часовник с модерен вид – за ориентиране колко е часът, 
докато готвите, и с таймер, когато искате да имате пълен контрол 
върху времето за готвене.

Повърхностите от неръждаема стомана се поддържат безупречно 
чисти с покритието против оставяне на отпечатъци.

Размразете храната си по-бързо. Функцията размразяване е 
идеална за месо, дивеч, риба, зеленчуци и хляб.

С функцията грил топлината се разпределя равномерно около 
храната и получавате невероятно вкусна златиста коричка на 
месото, зеленчуците и настъргания кашкавал. 

Лесните за употреба бутони за сензорно управление добавят 
модерен вид на всяка кухня.

Бързате ли? Използвайте функцията бърз старт, за да претоплите 
храната и напитките си за секунди.

Функцията хрупкаво изпичане ви позволява да печете пица, 
пайове и др. по-бързо отколкото в традиционна фурна. С тази 
функция можете да пържите яйца, бекон и различни видове 
колбаси, луканки и салами.

Горно и долно нагряване – идеално за 
приготвяне на ястия с хрупкава коричка и 
бавно готвене в касерола.

Функцията печене на хляб/пица дава 
по-наситен златист цвят на коричката и я 
прави по-хрупкава.

Функцията подгряване ви позволява 
да поддържате ястията топли, без те да 
продължат да се готвят или прегорят.

С предварителните настройки 
за готвене можете да запаметите 
предпочитаните от вас температура и 
функции за различните ястия и рецепти 
– и да получите едни и същи вкусни 
резултати всеки път.

Функцията конвекция разпределя 
топлината бързо и равномерно, 
позволявайки ви да приготвяте няколко 
ястия или печива едновременно, без 
вкусовете и ароматите им да се смесват.

Функцията печене на сладкиши ще ви 
помогне да получите отлични резултати с 
глазурата на вашите печива, курабийки и 
пайове.

Функции на фурната

Детска безопасност 
Нашите фурни имат функцията за детска 
безопасност, която заключва фурната, за да 
може децата да са в кухнята, докато готвите и 
да участват във всички дейности.
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Микровълнови фурниМикровълнови фурни

VÄRMD
микровълнова фурна
299 лв.
Черно. 104.306.98

Идеален избор, когато имате нужда от надеждна микровълнова, 
която претопля или размразява храна. Основни функции и 
лесна за употреба.

Основни характеристики

Детска безопасност
Таймер/часовник
Сензорно управление
Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци

Фукции на микровълновата

Бърз старт
Размразяване
Хрупкаво изпичане
Грил

Функции на фурната

Горно и долно нагряване
Конвекция с горещ въздух
Печене на хляб/пица
Предварителни настройки за готвене

Монтаж

Стенен шкаф
Висок шкаф
Долен шкаф
Свободностояща

Включени аксесоари
1 бр. стъклена чиния за микровълнова

Техническа информация
Максимална мощност: 800W.
С включен захранващ кабел.

Размери
Полезен обем: 20 л
Ш59.5×Д33.5×В34.7 см

TILLREDA
микровълнова фурна
119 лв.
Бяло. 504.867.92

Приготвянето на храна никога не е било по-лесно – просто 
завъртете бутоните и ястието или напитката ви ще са готови за 
нула време. Тази удобна, компактна микровълнова фурна може 
да бъде поставена почти навсякъде. 

Основни характеристики

Детска безопасност
Таймер/часовник
Сензорно управление
Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци

Фукции на микровълновата

Бърз старт
Размразяване
Хрупкаво изпичане
Грил

Функции на фурната

Горно и долно нагряване
Конвекция с горещ въздух
Печене на хляб/пица
Предварителни настройки за готвене

Монтаж

Стенен шкаф
Висок шкаф
Долен шкаф
Свободностояща

Включени аксесоари
1 бр. стъклена чиния за микровълнова

Техническа информация
Максимална мощност: 700W.
С включен захранващ кабел.

Размери
Полезен обем: 20 л
Ш43.9×Д34×В25.8 см

MATÄLSKARE
микровълнова фурна
499 лв.
Неръждаема стомана. 403.687.70

Tази лесна за употреба микровълнова притежава всички 
основни функции, от които се нуждаете и разпределя топлината 
бързо и равномерно. Изчистеният й дизайн я прави чудесно 
допълнение на фурните MATÄLSKARE или всяка друга фурна с 
дизайн в неръждаема стомана. 

Основни характеристики

Детска безопасност
Таймер/часовник
Сензорно управление
Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци

Фукции на микровълновата

Бърз старт
Размразяване
Хрупкаво изпичане
Грил

Функции на фурната

Горно и долно нагряване
Конвекция с горещ въздух
Печене на хляб/пица
Предварителни настройки за готвене

Монтаж

Стенен шкаф
Висок шкаф
Долен шкаф
Свободностояща

Включени аксесоари
1 бр. стъклена чиния за микровълнова
1 бр. к-т за готвене на пара

Техническа информация
Максимална мощност: 750W.
С включен захранващ кабел.

Размери
Полезен обем: 22 л
Ш59.5×Д32×В39.3 см

MATTRADITION
микровълнова фурна
599 лв.
Неръждаема стомана. 603.687.69

Tази лесна за употреба микровълнова притежава всички 
основни функции, от които се нуждаете и разпределя топлината 
бързо и равномерно. Проектирана е да се съчетава отлично с 
кухните в традиционен стил и фурните MATTRADITION. 

Основни характеристики

Детска безопасност
Таймер/часовник
Сензорно управление
Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци

Фукции на микровълновата

Бърз старт
Размразяване
Хрупкаво изпичане
Грил

Функции на фурната

Горно и долно нагряване
Конвекция с горещ въздух
Печене на хляб/пица
Предварителни настройки за готвене

Монтаж

Стенен шкаф
Висок шкаф
Долен шкаф
Свободностояща

Включени аксесоари
1 бр. стъклена чиния за микровълнова
1 бр. к-т за готвене на пара

Техническа информация
Максимална мощност: 750W.
С включен захранващ кабел.

Размери
Полезен обем: 22 л
Ш59.5×Д32×В39.3 см

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 41Вижте повече подробности за основните функции на стр. 41.

Микровълнови фурни Микровълнови фурни
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Микровълнови фурниМикровълнови фурни

MATTRADITION 
микровълнова фурна
599 лв.
Бяло. 304.117.69

Tази лесна за употреба микровълнова притежава всички основни 
функции, от които се нуждаете и разпределя топлината бързо и 
равномерно. Проектирана е да се съчетава отлично с кухните в 
традиционен стил и фурните MATTRADITION в бяло. 

Основни характеристики

Детска безопасност
Таймер/часовник
Сензорно управление
Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци

Фукции на микровълновата

Бърз старт
Размразяване
Хрупкаво изпичане
Грил

Функции на фурната

Горно и долно нагряване
Конвекция с горещ въздух
Печене на хляб/пица
Предварителни настройки за готвене

Монтаж

Стенен шкаф
Висок шкаф
Долен шкаф
Свободностояща

Включени аксесоари
1 бр. стъклена чиния за микровълнова
1 бр. к-т за готвене на пара

Техническа информация
Максимална мощност: 750W.
С включен захранващ кабел.

Размери
Полезен обем: 22 л
Ш59.5×Д32×В39.3 см

ANRÄTTA
микровълнова фурна
899 лв.
Неръждаема стомана. 704.117.67

С всички предимства на микровълнова фурна плюс функция 
запичане, която прави тестото на пайовете перфектно изпечено с 
невероятно вкусна коричка и грил, идеален за печене на месо или 
зеленчуци. Съчетава се идеално с фурна ANRÄTTA. 

Основни характеристики

Детска безопасност
Таймер/часовник
Сензорно управление
Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци

Фукции на микровълновата

Бърз старт
Размразяване
Хрупкаво изпичане
Грил

Функции на фурната

Горно и долно нагряване
Конвекция с горещ въздух
Печене на хляб/пица
Предварителни настройки за готвене

Монтаж

Стенен шкаф
Висок шкаф
Долен шкаф
Свободностояща

Включени аксесоари
1 бр. стъклена чиния за микровълнова
1 бр. съд за запичане и дръжка

Техническа информация
Максимална мощност: 1000W.
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане.  
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Размери
Полезен обем: 31 л
Ш59.5×Д46.8×В39.7 см

BEJUBLAD
микровълнова фурна
899 лв.
Бяло. 904.117.47

С всички предимства на микровълнова фурна плюс функция 
запичане, която прави тестото на пайовете перфектно изпечено с 
невероятно вкусна коричка и грил, идеален за печене на месо или 
зеленчуци. Съчетава се идеално с фурна BEJUBLAD.

Основни характеристики

Детска безопасност
Таймер/часовник
Сензорно управление
Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци

Фукции на микровълновата

Бърз старт
Размразяване
Хрупкаво изпичане
Грил

Функции на фурната

Горно и долно нагряване
Конвекция с горещ въздух
Печене на хлаб/пица
Предварителни настройки за готвене

Монтаж

Стенен шкаф
Висок шкаф
Долен шкаф
Свободностояща

Включени аксесоари
1 бр. стъклена чиния за микровълнова
1 бр. съд за запичане и дръжка

Техническа информация
Максимална мощност: 1000W.
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане.  
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Размери
Полезен обем: 31 л
Ш59.5×Д46.8×В39.7 см

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 41.Вижте повече подробности за основните функции на стр. 41.

Микровълнови фурни

MATTRADITION 
микровълнова фурна
599 лв.
Черно. 104.117.70

Тази лесна за употреба микровълнова притежава всички основни 
функции, от които се нуждаете и разпределя топлината бързо и 
равномерно. Проектирана е да се съчетава отлично с кухните в 
традиционен стил и фурните MATTRADITION в черно. 

Основни характеристики

Детска безопасност
Таймер/часовник
Сензорно управление
Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци

Фукции на микровълновата

Бърз старт
Размразяване
Хрупкаво изпичане
Грил

Функции на фурната

Горно и долно нагряване
Конвекция с горещ въздух
Печене на хляб/пица
Предварителни настройки за готвене

Монтаж

Стенен шкаф
Висок шкаф
Долен шкаф
Свободностояща

Включени аксесоари
1 бр. стъклена чиния за микровълнова
1 бр. к-т за готвене на пара

Техническа информация
Максимална мощност: 750W.
С включен захранващ кабел.

Размери
Полезен обем: 22 л
Ш59.5×Д32×В39.3 см

Микровълнови фурни
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ANRÄTTA
комбинирана микровълнова с горещ въздух 
999 лв.
Неръждаема стомана. 104.117.65

Това е микровълнова и традиционна фурна, комбинирани в едно 
– практичен избор за малка кухня или когато готвите много храна 
и ви трябва допълнителна фурна. Съчетава се идеално с фурна 
ANRÄTTA с дизайн в неръждаема стомана. 

Основни характеристики

Детска безопасност
Таймер/часовник
Сензорно управление
Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци

Фукции на микровълновата

Бърз старт
Размразяване
Хрупкаво изпичане
Грил

Функции на фурната

Горно и долно нагряване
Конвекция с горещ въздух
Печене на хляб/пица
Предварителни настройки за готвене

Монтаж

Стенен шкаф
Висок шкаф
Долен шкаф
Свободностояща

Включени аксесоари
1 бр. стъклена чиния за микровълнова
1 бр. решетка
1 бр. тава

Техническа информация
Максимална мощност: 900W.
Уредът се продава без захранващ кабел. Необходим е монтаж.  

Размери
Полезен обем: 40 л
Ш59.5×Д56.6×В45.5 см

SMAKSAK
комбинирана микровълнова с горещ въздух 
1199 лв.
Черно. 704.117.72

Комбинация между микровълнова и традиционна фурна в 
класически стил с просторна вътрешност. Идеална за малка кухня 
или когато готвите много храна и ви трябва допълнителна фурна. 
Проектирана е да се съчетава перфектно с фурна SMAKSAK. 

Основни характеристики

Детска безопасност
Таймер/часовник
Сензорно управление
Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци

Фукции на микровълновата

Бърз старт
Размразяване
Хрупкаво изпичане
Грил

Функции на фурната

Горно и долно нагряване
Конвекция с горещ въздух
Печене на хляб/пица
Предварителни настройки за готвене

Монтаж

Стенен шкаф
Висок шкаф
Долен шкаф
Свободностояща

Включени аксесоари
1 бр. тава със стъклено дъно
1 бр. решетка
1 бр. тава

Техническа информация
Максимална мощност: 1000W.
Уредът се продава без захранващ кабел. Необходим е монтаж.  

Размери
Полезен обем: 43 л
Ш59.4×Д56.7×В45.5 см

SMAKSAK
комбинирана микровълнова с горещ въздух 
1199 лв.
Неръждаема стомана. 204.117.60

Комбинация между микровълнова и традиционна фурна в 
класически стил с просторна вътрешност. Идеална за малка кухня 
или когато готвите много храна и ви трябва допълнителна фурна. 
Проектирана е да се съчетава перфектно с фурна SMAKSAK. 

Основни характеристики

Детска безопасност
Таймер/часовник
Сензорно управление
Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци

Фукции на микровълновата

Бърз старт
Размразяване
Хрупкаво изпичане
Грил

Функции на фурната

Горно и долно нагряване
Конвекция с горещ въздух
Печене на хляб/пица
Предварителни настройки за готвене

Монтаж

Стенен шкаф
Висок шкаф
Долен шкаф
Свободностояща

Включени аксесоари
1 бр. тава със стъклено дъно
1 бр. решетка
1 бр. тава

Техническа информация
Максимална мощност: 1000W.
Уредът се продава без захранващ кабел. Необходим е монтаж. 

Размери
Полезен обем: 43 л
Ш59.4×Д56.7×В45.5 см

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 41.Вижте повече подробности за основните функции на стр. 41.

Микровълнови фурниМикровълнови фурни

Комбинирани микровълнови фурни с горещ въздух

EFTERSMAK
микровълнова фурна
999 лв.
Черно. 904.117.71

Просторна микровълнова с изчистен дизайн в черен мат и много 
полезни функции. Тя размразява и претопля храната бързо, а 
можете да използвате и функцията грил за месо и зеленчуци. 
Съчетава се чудесно с фурна EFTERSMAK. 

Основни характеристики

Детска безопасност
Таймер/часовник
Сензорно управление
Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци

Фукции на микровълновата

Бърз старт
Размразяване
Хрупкаво изпичане
Грил

Функции на фурната

Горно и долно нагряване
Конвекция с горещ въздух
Печене на хляб/пица
Предварителни настройки за готвене

Монтаж

Стенен шкаф
Висок шкаф
Долен шкаф
Свободностояща

Включени аксесоари
1 бр. тава със стъклено дъно
1 бр. решетка

Техническа информация
Максимална мощност: 1000W.
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане.  
Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Размери
Полезен обем: 46 л
Ш59.4×Д56.7×В45.5 см

Микровълнови фурни Комбинирани микровълнови фурни с горещ въздух
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Микровълнови фурни

FINSMAKARE
комбинирана микровълнова с горещ въздух  
1299 лв.
Черно. 504.117.68

Микровълнова и традиционна фурна в едно! Сензорно 
управление и множество други полезни функции, които улесняват 
готвенето – всеки ден от седмицата. Дизайнът й идеално се 
съчетава с другите ни уреди от серията FINSMAKARE. 

Основни характеристики
Детска безопасност
Таймер/часовник
Сензорно управление/въртящ се бутон 
Покритие против оставяне на пръстови отпечатъци

Фукции на микровълновата

Бърз старт
Размразяване
Хрупкаво изпичане
Грил

Фукции на фурната

Горно и долно нагряване
Конвекция с горещ въздух
Печене на хляб/пица
Предварителни настройки за готвене

Монтаж

Стенен шкаф
Висок шкаф
Долен шкаф
Свободностояща

Включени аксесоари
1 бр. тава със стъклено дъно
1 бр. решетка
1 бр. тава

Техническа информация
Максимална мощност: 1000W.
Уредът се продава без захранващ кабел. Необходим е монтаж. 

Размери
Полезен обем: 43 л
Ш59.4×Д56.7×В45.5 см

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 41.

Комбинирани микровълнови фурни с горещ въздух

Комбинация, 
спестяваща време 
и електроенергия

Комбинацията от горещ 
въздух и микровълни 
намалява времето за 
готвене и консумацията 
на електроенергия.

FINSMAKARE
комбинирана микровълнова 
с горещ въздух . 504.117.68

1299 лв.
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Паста с песто Паста с песто

готвяне
При

Паста с песто

- Смесете в  блендер босилека,  кедровите ядки,  пармезана и
зехтин на вкус.

- Сварете пастата в съд за микровълнова фурна, следвайки
инструкциите за приготвяне на опаковката.

- Отцедете пастата, когато е готова и гарнирайте с получения сос
песто от босилек.
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Готварски 
плотове
Готварският плот, най-добрият приятел на готвача, е от ключово 
значение за ежедневното готвене. Нашите лесни за употреба, 
енергоспестяващи индукционни готварски плотове са отговорни 
за редица чудесни готварски резултати. Всеки от тях разполага 
с уникални функции и е с различен размер – от една до няколко 
адаптиращи се зони – за да се съчетаят идеално с вашата кухня и 
стил на готвене.

Грижа за природата 
Спестете време и електроенергия, докато 
приготвяте храната си!
Обичате да готвите, но не винаги разполагате 
с достатъчно време? Индукционните котлони 
загряват тенджерите и тиганите по много 
ефикасен начин. А това означава по-бързо готвене 
и повече време за наслада на прекрасна домашно 
приготвена храна със семейството и приятелите. И 
понеже те нагряват само съдовете за готвене, това 
означава, че използват по-малко електричество и 
са по-безопасни.

Когато избирате готварски плот, имайте предвид следното:

01 02 03

Колко често го 
използвате? Имаме 
всичко от преносим 
единичен котлон до 
най-висок клас газови и 
индукционни готварски 
плотове.

Какво количество храна 
приготвяте по едно и 
също време? Можете 
да изберете от малък 
готварски плот с 1 или 
2 зони до най-големите 
ни по размер плотове 
за големи тенджери и 
тигани.             

От кои готвачи 
сте? Ако искате 
пълен контрол 
върху процеса на 
готвене, изберете 
индукционен или 
газов готварски плот.
Или изберете такъв 
с адаптиращи се 
зони според формата 
на тенджерата или 
тигана.

Независимо кои от нашите електроуреди 
изберете, те са проектирани за дългосрочна 
употреба и имат 5 години безплатна 
гаранция (с изключение на TILLREDA и 
LAGAN). Вижте повече на стр. 113.

Какъв е този шум?
Напълно нормално е, ако котлонът ви издава 
шумове. Възможно е да чуете нисък шум, 
свистене или тиктакане. Всичко това е част 
от индукционната технология и означава, че 
котлонът ви просто работи.
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Готварски плотовеГотварски плотове

Газови готварски плотове 
Газовите готварски плотове са много повече от само 
професионално изглеждащ уред за готвене за по-
амбициозните готвачи. Те осигуряват много бърз 
контрол над нивото на нагряване, така необходим 
при печене и пържене.  

Индукционни готварски плотове 
Индукционните готварски плотове са до 50% 
по-бързи и до 40% по-енергоспестяващи. Само 
с едно докосване можете да изберете различни 
характеристики и да регулирате топлината до 
желаните градуси.

Видове Предлаган асортимент 

VÄLBILDAD
29 см

SMÅKOKA
58 см

LIVSLÅGA
58 см

MATMÄSSIG 
59 см

TREVLIG 
59 см

BEJUBLAD
59 см

HÖGKLASSIG
59 см

BEJUBLAD 
59 см

SMAKLIG 
59 см

BLIXTSNABB
78 см

UTNÄMND
78 см

LAGAN HGA4K
58 см

MATMÄSSIG
60 смGRUNDAD 

59 см

Индукционни готварски плотове Газови готварски плотове

TILLREDA
30 см

TILLREDA
30 см

LAGAN
30 см

FÖRDELAKTIG 
60 см
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Готварски плотовеГотварски плотове

Функцията свързване ви дава възможността да използвате по-
големи и различни по форма готварски съдове за специфични 
рецепти или случаи, тъй като ви позволява да обедините 2 зони за 
готвене в 1 по-голяма.

Сензорният контрол панел ви позволява да регулирате 
топлината лесно и точно чрез натискане на символите + и – .

С индивидуалните таймери можете да имате перфектен контрол 
върху процеса на готвене, тъй като те ви позволяват да зададете 
необходимото време за готвене на всяка зона индивидуално. 
Идеални за варене на яйца, ориз или паста.

Ако обичате да готвите, значи със сигурност ще харесате 
функцията предварителни настройки за готвене. Нагласете 
на ниска, средна или висока степен на нагряване, като просто 
преместите тенджерата или тигана на зоната мулти-флекс. Плотът 
ще запомни тези настройки за следващия път, когато отново 
активирате тази функция.

С адаптиращите се зони на нагряване можете да използвате 
тенджери и тигани с различни форми и размери.

Преносимият котлон е идеален за малки кухни или когато се 
нуждаете от допълнителен котлон за готвене. Лесен за пренасяне 
и съхранение, когато не се използва, за да освободи място на 
работния плот за други дейности. А когато потрябва, просто го 
включете.

Когато натиснете бутона на функция пауза, всички активни зони 
в момента са поставени в състояние на изчакване – а когато го 
натиснете втори път, те възвръщат предишните си градуси на 
загряване. По този начин можете да отложите процеса на готвене, 
ако се наложи да го прекъснете, и да го възобновите наново за 
секунди. 

В зависимост от нуждите ви и по колко ястия приготвяте 
едновременно, изберете готварски плот с достатъчно зони 
за готвене. Предлагаме варианти с 1, 2, 3, 4 и 5 зони. Вземете 
предвид и широчината на готварския плот: колкото е по-голям, 
толкова повече място ще имате за различни тенджери и тигани.

Когато натиснете и задържите бутона детска безопасност, 
готварският плот се заключва и бутоните за включване/
изключване или за промяна на температyрата не реагират на 
докосване. За да го отключите, натиснете отново бутона детска 
безопасност за 4 секунди. Това също е много удобна функция, 
когато почиствате повърхостта на плота и не искате да включите 
нито една зона по погрешка.

Просто плъзнете пръста си по сензорния контрол панел, за да 
нагласите желаните градуси и функции за секунда.

Функцията допълнителна мощност усилва мощността на 
индивидуална зона за готвене по избор с едно докосване – 
идеална за кипване на вода. 

Основни функции и характеристики
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TILLREDA
преносим индукционен котлон 
1 зона
79,90 лв.
Бяло. 104.867.94

Идеален за по-малки кухни или когато 
се нуждаете от допълнителен котлон за 
готвене. Лесен за пренасяне и съхранение, 
когато не се използва, за да освободи 
място на работния плот за други дейности.

Основни характеристики

Техническа информация 
С включен захранващ кабел. 
Размер индукционна зона: 1×175 мм. 
Индукционна зона: 2000 W. 
Захранване: 10A.

Размери 
Ш27×Д30,5хВ6,2 см
Тегло: 3 кг

VÄLBILDAD
ИКЕА 300 индукционен 
готварски плот
399 лв.
Черно. 204.675.92

Tози плот с 2 зони за готвене е 
енергоефективен и е идеалното решение, 
когато не разполагате с много място. 
Разполага с функции като таймер и бустер 
за всяка зона – перфектен за приготвяне 
на паста или пържене.

Основни характеристики

Техническа информация 
Уредът се продава без захранващ кабел. За 
вграждане. Монтажът трябва да се извърши от 
квалифициран електротехник.
Размер индукционни зони: 2×160 мм.
Индукционни зони: 2×1400W.
Захранване: 2×16A или 1×32A.

Размери
Ш29×Д52 см 

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 56-57.Вижте повече подробности за основните функции на стр. 56-57.

Индукционни готварски плотове Индукционни готварски плотове

TILLREDA
преносим индукционен котлон 
2 зони
159,90 лв.
Бяло. 304.970.94

Идеален за по-малки кухни или когато 
се нуждаете от допълнителен котлон за готвене. 
Лесен за пренасяне и съхранение, когато не се 
използва, за да освободи място на работния 
плот за други дейности.

Основни характеристики

Техническа информация
С включен захранващ кабел.
Размер индукционна зона: 1×158 мм и 1×170 
мм.
Индукционна зона: 1×1200W и 1×2000W. 
Захранване: 15A. 

Размери  
Ш28×Д52×В6,2 см.
Тегло: 4,5 кг.

GRUNDAD
ИКЕА 300 индукционен готварски 
плот
399 лв.
Черно. 404.670.82

Tози енергоефективен индукционен 
готварски плот има всички основни 
функции, от които се нуждаете. Той е бърз, 
ефективен и разполага с 4 индукционни 
зони за готвене за отлични резултати в 
приготвянето на храната.

Основни характеристики

Техническа информация 
Уредът се продава без захранващ кабел. За 
вграждане. Монтажът трябва да се извърши от 
квалифициран електротехник.
Размер индукционни зони: 2×180 мм и 2×145 мм.
Индукционни зони: 2×1800W, 2×1200W.
Захранване: 2×16A или 1×32A.

Размери 
Ш59×Д52 см

LAGAN
Индукционен готварски плот, 
директно включване в контакт, 1 зона
199,90 лв.
Черно. 605.055.68

Този индукционен плот с  1 зона за готвене 
предлага бърз и прецизен контрол на 
нагряването и гладка повърхност, която се 
почиства лесно след употреба. Освен това се 
монтира изключително лесно - просто 
включете в контакта и започнете да готвите! 

Основни характеристики

Преносим
Зони за готвене: 1
Детска безопасност
Таймер
Сензорен контрол чрез плъзгане
Сензорен контрол чрез докосване
Функция пауза
Вграден аспиратор

Функции
Бустер
Функция свързване
Флекси зона
Предварителни настройки за готвене

Техническа информация
С включен захранващ кабел.
Размер индукционна зона: 1×150 mm. 
Индукционна зона: 2000W.            
Захранване: 10A.

Размери
Ш30×Д38×В5,9 см.
Тегло: 3,5 кг.

Преносим
Зони за готвене: 1
Детска безопасност
Таймер
Сензорен контрол чрез плъзгане
Сензорен контрол чрез докосване
Функция пауза
Вграден аспиратор

Функции
Бустер
Функция свързване
Флекси зона
Предварителни настройки за готвене

Преносим
Зони за готвене: 2
Детска безопасност
Таймер
Сензорен контрол чрез плъзгане
Сензорен контрол чрез докосване
Функция пауза
Вграден аспиратор

Функции
Бустер
Функция свързване
Флекси зона
Предварителни настройки за готвене

Преносим
Зони за готвене: 2
Детска безопасност
Таймер
Сензорен контрол чрез плъзгане 
Сензорен контрол чрез докосване 
Функция пауза
Вграден аспиратор

Функции
Бустер (3)
Функция свързване
Флекси зона
Предварителни настройки за готвене

Преносим
Зони за готвене: 4
Детска безопасност
Таймер
Сензорен контрол чрез плъзгане 
Сензорен контрол чрез докосване 
Функция пауза
Вграден аспиратор

Функции
Бустер
Функция свързване
Флекси зона
Предварителни настройки за готвене
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Индукционни готварски плотове

BEJUBLAD
ИКЕА 500 индукционен 
готварски плот
899 лв.
Бяло. 004.672.96

Изчистен дизайн и енергоефективно 
индукционно нагряване. Функцията 
“свързване” ви позволява да обедините 
2 зони в 1 по-голяма, за да можете да 
използвате по-големи съдове за готвене 
или такива с нестандартни размери и 
форми. 

Основни характеристики

Техническа информация 
Уредът се продава без захранващ кабел. За 
вграждане. Монтажът трябва да се извърши от 
квалифициран електротехник.
Размер индукционни зони: 2×210×190 мм, 
1×200 мм and 1×145 мм.
Индукционни зони с бустер: 
2×2100W, 1×2300, 1×1400W.
Захранване: 2×16A или 1×32A.

Размери
Ш58×Д52 см

Индукционни готварски плотове

11

BEJUBLAD
ИКЕА 500 индукционен 
готварски плот
899 лв.
Черно. 004.678.14

Изчистен дизайн и енергоефективно 
индукционно нагряване. Функцията 
“свързване” ви позволява да обедините 
2 зони в 1 по-голяма, за да можете да 
използвате по-големи съдове за готвене 
или такива с нестандартни размери и 
форми.

Основни характеристики

Техническа информация 
Уредът се продава без захранващ кабел. За 
вграждане. Монтажът трябва да се извърши от 
квалифициран електротехник.
Размер индукционни зони: 2×210×190 мм, 
1×200 мм и 1×145 мм.
Индукционни зони с бустер: 
2×2100W, 1×2300, 1×1400W.
Захранване: 2×16A или 1×32A.

Размери 
Ш58×Д52 см

MATMÄSSIG
ИКЕА 300 индукционен готварски 
плот
499 лв.
Черно. 104.670.93

Tози индукционен готварски плот има 
всички основни функции, от които се 
нуждаете, 2 индукционни зони с бустер, 
идеални за бързо сваряване на вода, 
пържене или задушаване. Функцията 
детска безопасност пази малките ръчички 
от изгаряне. 

Основни характеристики

Техническа информация 
Уредът се продава без захранващ кабел. За 
вграждане. Монтажът трябва да се извърши от 
квалифициран електротехник.
Размер индукционни зони: 2×180 мм, 1×145 мм, 
1×210 мм.
Индукционни зони: 1×2300W, 2×1800W, 1×1400W. 
Захранване: 2×16A или 1×32A.

Размери 
Ш59×Д52 см

TREVLIG
ИКЕА 300 индукционен готварски 
плот
629 лв.
Черно. 504.678.35

Tози индукционен готварски плот има 
всички основни функции, от които се 
нуждаете, 4 индукционни зони с бустер, 
идеални за бързо сваряване на вода, 
пържене или задушаване. Функцията 
детска безопасност пази малките ръчички 
от изгаряне.

Основни характеристики

Техническа информация 
Уредът се продава без захранващ кабел. За 
вграждане. Монтажът трябва да се извърши от 
квалифициран електротехник.
Размер индукционни зони: 2×180 мм, 1×145 мм, 
1×210 мм.
Индукционни зони с бустер: 1×2100W, 2×1800W, 
1×1200W.
Захранване: 2×16A или 1×32A.

Размери 
Ш59×Д51 см

Преносим
Зони за готвене: 4
Детска безопасност
Таймер
Сензорен контрол чрез плъзгане 
Сензорен контрол чрез докосване 
Функция пауза
Вграден аспиратор

Функции
Бустер (2)
Функция свързване
Флекси зона
Предварителни настройки за готвене

Преносим
Зони за готвене: 4
Детска безопасност
Таймер
Сензорен контрол чрез плъзгане 
Сензорен контрол чрез докосване 
Функция пауза
Вграден аспиратор

Функции
Бустер (4)
Функция свързване
Флекси зона
Предварителни настройки за готвене

Преносим
Зони за готвене: 4
Детска безопасност
Таймер
Сензорен контрол чрез плъзгане 
Сензорен контрол чрез докосване 
Функция пауза
Вграден аспиратор

Функции
Бустер (4)
Функция свързване
Флекси зона
Предварителни настройки за готвене

Преносим
Зони за готвене: 4
Детска безопасност
Таймер
Сензорен контрол чрез плъзгане 
Сензорен контрол чрез докосване 
Функция пауза
Вграден аспиратор

Функции
Бустер (4)
Функция свързване
Флекси зона
Предварителни настройки за готвене

Техническа информация 
Уредът се продава без захранващ 
кабел. За вграждане. Монтажът 
трябва да се извърши от 
квалифициран електротехник. 
Размер индукционни зони: 2×210×190 
мм, 1x145 мм и 1x200 мм.
Ефективност на индукционните зони: 
2×2100W, 1×2300W и 1×1400W.
Захранване: 1×32A/2×16A/3×16A

Размери
Ш60×Д52 см

FÖRDELAKTIG
ИКЕА 500 индукционен готварски 
плот/вграден аспиратор
2299 лв.
Черно. 405.158.65

Освободете кухнята си от висящия 
аспиратор и поставете готварския плот, 
където желаете. Този елегантен 
индукционен плот разполага с вграден 
автоматичен аспиратор  –  колкото по-
висока е температурата, толкова по-
силно е изтеглянето на въздуха .

Основни характеристики

Преносим
Зони за готвене: 4
Детска безопасност
Таймер
Сензорен контрол чрез плъзгане
Сензорен контрол чрез докосване
Функция пауза
Вграден аспиратор

Функции
Бустер (4)
Функция свързване 
Флекси зона
Предварителни настройки за готвене

A+

Производителност:
Клас енергийна ефективност: A+.
Капацитет на абсорбиране с 
функция бустер: 630 м3/ч
Капацитет на абсорбиране: 500 м³/ч.
Ниво на шум при максимална 
мощност: 66 dB (A).
Капацитет на абсорбиране при 
рециркулация: 370 м³/ч.
Ниво на шум при макс. скорост на 
рециркулация: 71 dB (A).
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Индукционни  готварски плотове

SMAKLIG
ИКЕА 500 индукционен 
готварски плот
999 лв.
Черно. 504.678.83

Изчистен дизайн и енергоефективно 
индукционно нагряване. 4 бустера 
осигуряват бързо загряване, а функцията 
“свързване” ви позволява да обедините 
2 зони в 1 по-голяма, за да можете да 
използвате по-големи съдове за готвене 
или такива с нестандартни размери и 
форми. 

Основни характеристики

Техническа информация 
Уредът се продава без захранващ кабел. За 
вграждане. Монтажът трябва да се извърши от 
квалифициран електротехник.
Размер индукционни зони: 2×180×230 мм, 1×145 
мм, 1×210 мм.
Индукционни зони с бустер: 1×2100W, 2×1750W, 
1×1200W.
Захранване: 2×16A или 1×32A.

Размери 
Ш59×Д51 см

HÖGKLASSIG
ИКЕА 700 индукционен 
готварски плот
1199 лв.
Черно. 404.678.26

Изглежда много добре и разполага с 
разнообразие от отлични функции. 
Този готварски плот е бързозагряващ, 
енергоефективен и можете да нагласите 
на ниска, средна или висока температура, 
като просто плъзнете готварските съдове 
по него. 

Основни характеристики

Техническа информация 
Уредът се продава без захранващ кабел. За 
вграждане. Монтажът трябва да се извърши от 
квалифициран електротехник.
Размер индукционни зони: 2×220×220 мм, 
2×170×265 мм.
Индукционни зони с бустер: 4×2300W. 
Захранване: 2×16A или 1×32A.

Размери 
Ш59×Д52 см

Преносим
Зони за готвене: 4
Детска безопасност
Таймер
Сензорен контрол чрез плъзгане 
Сензорен контрол чрез докосване 
Функция пауза
Вграден аспиратор

Функции
Бустер (4)
Функция свързване
Флекси зона
Предварителни настройки за готвене

Преносим
Зони за готвене: 4
Детска безопасност
Таймер
Сензорен контрол чрез плъзгане 
Сензорен контрол чрез докосване 
Функция пауза
Вграден аспиратор

Функции
Бустер (4)
Функция свързване
Флекси зона
Предварителни настройки за готвене
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Вижте повече подробности за основните функции на стр. 56-57.

Преминете на 
следващото ниво 
на готвене! 
С индукционните готварски плотове спестявате до 
40% електроенергия и до 50% от времето за готвене.

MATMÄSSIG
индукционен готварски 
плот 300. 104.670.93

499 лв.

Индукционни  готварски плотове

UTNÄMND
ИКЕА 700 индукционен 
готварски плот
999 лв.
Черно. 304.678.22

Широк, енергоефективен готварски плот 
с изчистен дизайн. Всяка индукционна 
зона е с бустер, а функцията “свързване” 
ви позволява да обедините 2 зони в 1 
по-голяма, за да можете да използвате 
по-големи съдове за готвене или такива с 
нестандартни размери и форми. 

Основни характеристики

Техническа информация 
Уредът се продава без захранващ кабел. За 
вграждане. Монтажът трябва да се извърши от 
квалифициран електротехник.
Размер индукционни зони: 2x210x190 мм, 1x200 
мм and 1x160 мм.
Индукционни зони с бустер:
2x2100W, 1x2300, 1x1400W.
Захранване: 2x16A или 1x32A.

Размери
Ш78×Д52 см

BLIXTSNABB
ИКЕА 700 индукционен 
готварски плот
1399 лв.
Черно. 604.678.30

Tози широк готварски плот е с модерен, 
изчистен дизайн и всички функции, от 
които един майстор-готвач се нуждае. 
Разполага с 5 зони за готвене – изобилие 
от място за всичко, което искате да 
приготвите.

Основни характеристики

Техническа информация 
Уредът се продава без захранващ кабел. За 
вграждане. Монтажът трябва да се извърши от 
квалифициран електротехник.
Размер индукционни зони: 2×220×220 мм, 
2×180×210 мм, 1×210 мм.
Индукционни зони с бустер: 5×2300W.
Захранване: 2×16A или 1×32A.

Размери 
Ш78×Д52 см

Преносим
Зони за готвене: 4
Детска безопасност
Таймер
Сензорен контрол чрез плъзгане 
Сензорен контрол чрез докосване 
Функция пауза
Вграден аспиратор

Функции
Бустер (4)
Функция свързване
Флекси зона
Предварителни настройки за готвене

Преносим
Зони за готвене: 5
Детска безопасност
Таймер
Сензорен контрол чрез плъзгане 
Сензорен контрол чрез докосване 
Функция пауза
Вграден аспиратор

Функции
Бустер (5)
Функция свързване
Флекси зона
Предварителни настройки за готвене
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Готварски плотовеГотварски плотове

В зависимост от какво се нуждаете и колко храна приготвяте 
едновременно, имате възможност да изберете газов готварски 
плот с достатъчно котлони – 1, 2, 3 или 4. 

Ако обичате да приготвяте храна в тигани уок, уок-горелката 
ще ви зарадва. Формата на чугунения дизайн е специално 
проектирана за уок тигани – тя ги обхваща плътно и не им 
позволява да се местят. 

Няма нужда от запалки! Всички наши газови готварски плотове са 
с електрическо запалване. Просто натиснете и завъртете бутона, 
за да запалите горелката.

LAGAN HGA4K
газов готварски плот
199 лв.
Бяло. 404.441.61

Tози готварски плот загрява моментално. С 4-те бутона отстрани е лесно да 
регулирате топлината според храната, която приготвяте.

Основни функции и характеристики

4 зони за готвене

Електрическо запалване

Уок горелка

Техническа информация 
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане. Монтажът трябва да се 
извърши от квалифициран специалист.
Зони за готвене: 1×1000W, 2×2000W, 1×3000W.

Размери 
Ш59.4×Д51 см

SMÅKOKA
газов готварски плот
269 лв.
Неръждаема стомана. 402.780.72

Готварските плотове на газ ви дават по-голям контрол над топлината и 
времето за готвене. Не се нуждаете от запалка – просто натиснете и завъртете 
бутона, за да запалите горелката. Бутоните за настройки са удобно и 
безопасно разположени в предната част на плота.

Основни функции и характеристики

4 зони за готвене

Електрическо запалване

Уок горелка

Техническа информация 
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане. Монтажът трябва да се 
извърши от квалифициран специалист.
Зони за готвене: 1×1000W, 2×2000W, 1×3000W.

Размери 
Ш58×Д51 см 

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 66.

Основни функции и характеристики
Газови готварски плотове
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Готварски плотове Готварски плотове

Газови готварски плотове

MATMÄSSIG
газов готварски плот
429 лв.
Неръждаема стомана. 703.768.44

На този готварски плот можете да готвите с прецизност и разнообразие. 4-те 
горелки ви дават контрол върху процеса на готвене, а стабилната чугунена 
рамка е плоска, което я прави подходяща за повечето готварски съдове.

Основни функции и характеристики

4 зони за готвене

Електрическо запалване

Уок горелка

Техническа информация 
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане. Монтажът трябва да се 
извърши от квалифициран специалист.
Зони за готвене: 1×1000W, 2×1850W, 1×4000W.

Размери
Ш59.5×Д51 см

LIVSLÅGA
газов готварски плот
429 лв.
Тъмносиво. 302.780.82

На този готварски плот можете да готвите с въображение и голямо 
разнообразие. Той е идеален за бързо запържване в дълбок уок тиган, 
тъй като уок горелката бързо осигурява много силна топлина. Стабилната 
чугунена рамка не позволява на уок тигана да се мести.

Основни функции и характеристики

4 зони за готвене

Електрическо запалване

Уок горелка

Техническа информация 
Уредът се продава без захранващ кабел. За вграждане. Монтажът трябва да се 
извърши от квалифициран специалист.
Зони за готвене: 1×1000W, 2×2000W, 1×3500W.

Размери
Ш58×Д51 см

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 66.

Стил в 
сърцето на 
кухнята
Изключително здравият 
и стабилен чугунен газов 
готварски плот е ярък показател 
за стил във всяка кухня.

MATMÄSSIG
газов готварски плот
703.768.44

429 лв.
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Руло със севиче от сьомга, мащерка и моцарела Руло със севиче от сьомга, мащерка и моцарела

готвяне
При

Руло със севиче от сьомга, 
мащерка и моцарела

- Разбъркайте до хомогенна смес фино настърганата кора
на 1 лимон и изстискания сок от 2 лимона, лука, копъра,
захарта, солта и зехтина.

- Предварително мариновайте тънки резени сьомга с така
приготвената марината за минимум 3-4 часа.

- Завийте тестото на руло с наредените на слоеве в него
моцарела, маринована сьомга и мащерка.

- Намажете тестото отгоре с жълтъка и поръсете със сусам.
- Поставете във фурната и печете за около 15-20 минути или докато

тестото придобие златиста коричка.
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Аспиратори
Аспираторите поддържат въздуха в кухнята чист и без миризми 
от готвене, пара и мазни частици. Нашите модели са с различен 
капацитет, което означава, че са оптимизирани с цел отвеждане 
само на въздуха, който трябва да излезе от кухнята, и да 
запазване на топлия или съответно прохладния въздух вътре. А 
тъй като аспираторите са и важен визуален елемент във всяка 
кухня, предлагаме богат избор от уреди за вграждане, за стенен 
монтаж или за монтаж на таван, за да посрещнат различните 
нужди и да паснат на архитектурните особености на всяка кухня.

Когато избирате аспиратор, имайте предвид 
следното:

01 02 03

Колко широк е 
готварският ви плот? 
Широчината на 
аспиратора трябва 
да е поне със същата 
или малко по-голяма 
широчина.

Как е разположена 
кухнята ви спрямо 
останалите стаи? 
Ако тя е част от 
общо пространство с 
дневната, уверете се, че 
сте избрали аспиратор 
с ниско ниво на шум.

Въздухоотвод или 
рециркулация на 
въздуха чрез филтър 
с активен въглен? 
Разберете дали можете 
да свържете 
аспиратора си с 
вентилационните 
тръби, които извеждат 
въздуха извън 
сградата. Ако не, 
тогава се нуждаете от 
аспиратор с филтър с 
активен въглен, който 
улавя мазните 
частици, миризмите и 
парата 
и след това връща 
пречистения въздух в 
стаята.

Независимо кои от нашите електроуреди 
изберете, те са проектирани за дългосрочна 
употреба и имат 5 години безплатна гаранция (с 
изключение на TILLREDA и LAGAN). Вижте повече 
на стр. 113.

130 dB

120 dB

110 dB

100 dB

90 dB

80 dB70 dB

60 dB

50 dB

40 dB

30 dB

20 dB

10 dB 140 dB

Нива на шум
Нивата на шум при електроуредите се 
измерват в децибели (dB). За да се 
определи нивото на децибелите, 
нашите аспиратори са тествани на трета 
мощност.

Нивата на шум на вашия аспиратор 
зависят от:

•

•

Вида инсталация. Режим
абсорбиране или режим
рециркулация.
Дължината и диаметъра на
вентилационната тръба между
аспиратора и вентилационния
отвор. Колкото по-дълга е и колкото
по-малък е диаметърът, толкова по-
шумен е аспираторът.

• 90° ъгли. Колкото по-извита е
тръбата, толкова по-силен е шумът.

Нивата на децибелите са посочени в 
продуктовата информация, за да може да 
сравните и изберете подходящия за 
вашите нужди и комфорт аспиратор. 

Съвет/обърнете внимание
Всяко увеличение на звука с 10dB ще удвои 
осезаемото ниво на звука. С други думи, 70dB се 
чуват двойно по-силно от 60dB, а 80dB се чуват 4 
пъти по-силно от 60dB.
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АспираториАспиратори

Аспиратори за стенен монтаж

Аспиратори за монтаж на таван 

Предлаган асортимент 

SVÄVANDE
90 см

OMNEJD
90 см

LAGAN
60 см

MATÄLSKARE
60 см

BALANSERAD
80 см

LAGAN
60 см

MATTRADITION
60 см

FOKUSERA
70 см

UPPFRISKANDE
80 см

RYTMISK
60 см 90 см

FULLSTÄNDIG
80 см

BEMÖTA
66 см

FINSMAKARE
70 см

FÖLJANDE
80 см

UTDRAG
60 см

Аспиратори за вграждане

UNDERVERK
60 см 80 см

Видове аспиратори

Аспиратори за вграждане 
Ако желаете напълно незабележим уред, който да 
се слива с останалите мебели в кухнята, изберете 
аспиратор за вграждане, подхождащ на дизайна и 
на останалите електроуреди. 

Аспиратори за стенен монтаж 
Нашите аспиратори за стенен монтаж са с различни 
форми, размери и стил. Изберете уникалния уред, 
който ще си подхожда с останалите електроуреди в 
кухнята ви. Само се уверете, че е със същата или по-
голяма широчина от готварския ви плот.

Аспиратори за монтаж на таван 
Това е идеалното решение, ако имате възможността 
да готвите  на кухненски остров.

UNDERVERK

RYTMISK MATÄLSKARE
60 см

MATTRADITION
60 см

MATTRADITION
60 см



Основни функции на аспираторите
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Всички наши аспиратори са снабдени с енергоефективно LED 
осветление. Срокът на ефективност и годност на този тип 
осветление е със същата продължителност като на аспиратора и 
осветява целия готварски плот, за да улесни готвенето. 

С димиращото осветление вие решавате колко силна да е 
светлината над готварския плот. Изберете по-силна светлина, 
докато готвите, и приятна димирана светлина за времето, когато 
се храните.

Когато приготвяте много храна наведнъж и забележите, че кухнята 
започва много да се задимява, функцията booster се притичва 
на помощ. Чрез нея аспираторът може да работи на по-висока 
скорост от максималната за максимум 6 минути, за да изведе 
тежките изпарения от готвенето от стаята.

Лесното за употреба сензорно управление придава модерен вид 
на всяка кухня. 

LAGAN 
аспиратор за вграждане
99,90 лв.
Бяло. 504.013.83

Аспиратор с LED осветление и основните функции, от които 
се нуждаете. Може да се монтира в стенен шкаф, за да се слее 
максимално с останалите мебели в кухнята. Комбинирайте с фурна 
LAGAN и готварски плот LAGAN.

Основни функции

LED осветление

Бустер

Димиращо осветление

Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: D (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране: 273 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 71 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 75 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 71 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 125.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 900.

Размери
Широчина: 60 см
Дълбочина: 51 см
Височина: 13 см
Дължина на захранващия кабел: 1.3 м
Мощност: 115W

LAGAN 
аспиратор за вграждане
169 лв.
Неръждаема стомана. 203.889.67

Аспиратор с LED осветление и основните функции, от които 
се нуждаете. Може да се монтира в стенен шкаф, за да се слее 
максимално с останалите мебели в кухнята. Комбинирайте с фурна 
LAGAN и готварски плот LAGAN.

Основни функции

LED осветление

Бустер

Димиращо осветление

Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: C (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране: 322 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 73 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 116 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 77 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 125.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 900.

Размери
Широчина: 60 см
Дълбочина: 51 см
Височина: 13 см
Дължина на захранващия кабел: 1.3 м
Мощност: 115W

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 76.

Аспиратори Аспиратори

Аспиратори за вграждане



78 79

UTDRAG 
аспиратор за вграждане
189 лв.
Неръждаема стомана. 103.891.42

Предпочитате аспиратор, който не се вижда? Аспираторът 
за вграждане UTDRAG с LED осветление се монтира лесно в 
стенен шкаф и е почти невидим. Включете го и го нагласете над 
готварския плот, като изтеглите долната му част колкото ви е 
необходимо. 

Основни функции

LED осветление

Бустер

Димиращо осветление

Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: B (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране: 340 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 67 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 140 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 72 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 120.
За този монтаж е необходим и NYTTIG TUB 150.

Размери
Широчина: 59.9 см
Дълбочина: 38.7-64.4 см
Височина: 21.5 см
Дължина на захранващия кабел: 1 м
Мощност: 110W.

UNDERVERK 
аспиратор за вграждане
629 лв.
Неръждаема стомана. 703.891.39

Мощен аспиратор, скрит в шкаф – просто изберете врата като на 
другите шкафове в кухнята. Лентата с LED осветява равномерно 
готварския плот – и прави готвенето още по-удобно и приятно. 

Основни функции

LED осветление

Бустер

Димиращо осветление

Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: A+ (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране: 630 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 64 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 365 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 79 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 500.
За този монтаж е необходим и NYTTIG TUB 150.

Размери
Широчина: 59.9 см
Дълбочина: 35.8 см
Височина: 24.5 см
Дължина на захранващия кабел: 1 м.
Мощност: 250W.

UNDERVERK 
аспиратор за вграждане
699 лв.
Неръждаема стомана. 103.939.74

Мощен аспиратор, скрит в шкаф – просто изберете врата като на 
другите шкафове в кухнята. Лентата с LED осветява равномерно 
готварския плот – и прави готвенето още по-удобно и приятно. 

Основни функции

LED осветление

Бустер

Димиращо осветление

Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: A+ (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране: 630 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 64 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 365 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 79 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 500.
За този монтаж е необходим и NYTTIG TUB 150.

Размери
Широчина: 79.9 см
Дълбочина: 35.8 см
Височина: 24.5 см
Дължина на захранващия кабел: 1 м
Мощност: 250W.

RYTMISK 
аспиратор за стенен монтаж
199 лв.
Неръждаема стомана. 803.889.69

Класически аспиратор с основните функции, от които се нуждаете. 
Непреходният дизайн от неръждаема стомана подхожда на 
повечето кухни и всичките ни други електроуреди от стомана. 
Лентата с LED осветление осветява равномерно готварския плот.

Основни функции

LED осветление

Бустер

Димиращо осветление

Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: B (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране: 400 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 66 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 190 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 71 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 400.

Размери
Широчина: 59.8 см
Дълбочина: 47.1 см
Височина за инсталация с въздохоотвод: 62.0-99.5 см
Височина инсталация с рециркулация : 71.5-99.5 см
Широчина комин: 16.7 см
Дълбочина комин: 16.9 см
Дължина на захранващия кабел: 1 м
Мощност: 110W.

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 76.Вижте повече подробности за основните функции на стр. 76.

Аспиратори Аспиратори
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Аспиратори Аспиратори

RYTMISK 
аспиратор за стенен монтаж
399 лв.
Неръждаема стомана. 703.893.42

Класически аспиратор с основните функции, от които се нуждаете. 
Непреходният дизайн от неръждаема стомана подхожда на 
повечето кухни и всичките ни други електроуреди от стомана. 
Лентата с LED осветление осветява равномерно готварския плот.

Основни функции

LED осветление

Бустер

Димиращо осветление

Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: В (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране: 400 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 65 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 190 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 70 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 400.

Размери
Широчина: 89.8 см
Дълбочина: 47.1 см
Височина за инсталация с въздохоотвод: 62.0-99.5 см
Височина инсталация с рециркулация: 71.5-99.5 см
Широчина комин: 16.7 см
Дълбочина комин: 16.9 см.
Дължина на захранващия кабел: 1.2 м
Мощност: 110W.

MATÄLSKARE 
аспиратор за стенен монтаж
429 лв.
Неръждаема стомана. 903.688.00

Този аспиратор с изчистени прави линии подхожда идеално 
на всяка модерна кухня. Лентата с LED осветление осветява 
равномерно готварския плот, а ниското ниво на шум ви позволява 
да разговаряте с приятелите си, докато готвите.

Основни функции

LED осветление

Бустер

Димиращо осветление

Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: A (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране: 511 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 65 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 398 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 70 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 559.
За този монтаж е необходим и NYTTIG TUB 150.

Размери
Широчина: 59.8 см
Дълбочина: 45.8 см
Височина за инсталация с въздохоотвод: 63.5-107.5 см
Височина инсталация с рециркулация: 63.5-108.8 см
Широчина комин: 23.7 см
Дълбочина комин: 24.7 см
Дължина на захранващия кабел: 1.2 м
Мощност: 210W.

MATÄLSKARE 
аспиратор за стенен монтаж
499 лв.
Черно. 103.889.77

Този аспиратор с изчистени прави линии подхожда идеално 
на всяка модерна кухня. Лентата с LED осветление осветява 
равномерно готварския плот, а ниското ниво на шум ви позволява 
да разговаряте с приятелите си, докато готвите.

Основни функции

LED осветление

Бустер

Димиращо осветление

Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: A (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране: 511 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 65 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 398 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 70 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 559.
За този монтаж е необходим и NYTTIG TUB 150.

Размери
Широчина: 59.8 см
Дълбочина: 45.8 см
Височина за инсталация с въздохоотвод: 63.5-107.5 см
Височина инсталация с рециркулация: 63.5-108.8 см
Широчина комин: 23.7 см
Дълбочина комин: 24.7 см
Дължина на захранващия кабел: 1.2 м
Мощност: 210W.

MATTRADITION 
аспиратор за стенен монтаж
429 лв.
Неръждаема стомана. 703.688.01

Този аспиратор с меки, заоблени форми подхожда идеално на 
всяка традиционна кухня. Лентата с LED осветление осветява 
равномерно готварския плот, а ниското ниво на шум ви позволява 
да разговаряте с приятелите си, докато готвите.

Основни функции

LED осветление

Бустер

Димиращо осветление

Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: A (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране: 552 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 63 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 371 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 70 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 440.
За този монтаж е необходим и NYTTIG TUB 150.

Размери
Широчина: 59.8 см
Дълбочина: 45.8 см
Височина за инсталация с въздохоотвод: 74.5-106.7 см
Височина инсталация с рециркулация: 74.5-114.2 см
Широчина комин: 23.7 см
Дълбочина комин: 24.7 см
Дължина на захранващия кабел: 1.3 м
Мощност: 210W.

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 76.Вижте повече подробности за основните функции на стр. 76.
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MATTRADITION 
аспиратор за стенен монтаж
429 лв.
Черно. 703.891.44

Този аспиратор с меки, заоблени форми подхожда идеално на 
всяка традиционна кухня. Лентата с LED осветление осветява 
равномерно готварския плот, а ниското ниво на шум ви позволява 
да разговаряте с приятелите си, докато готвите. 

Основни функции

LED осветление

Бустер

Димиращо осветление

Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: A (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране: 552 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 65 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 398 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 71 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 440.
За този монтаж е необходим и NYTTIG TUB 150.

Размери
Широчина: 59.8 см
Дълбочина: 45.8 см
Височина за инсталация с въздохоотвод: 74.5-106.7 см
Височина инсталация с рециркулация: 74.5-114.2 см
Широчина комин: 23.7 см
Дълбочина комин: 24.7 см
Дължина на захранващия кабел: 1.3 м
Мощност: 210W.

MATTRADITION 
аспиратор за стенен монтаж
429 лв.
Бяло. 403.891.45

Този аспиратор с меки, заоблени форми подхожда идеално на 
всяка традиционна кухня. Лентата с LED осветление осветява 
равномерно готварския плот, а ниското ниво на шум ви позволява 
да разговаряте с приятелите си, докато готвите.

Основни функции

LED осветление

Бустер

Димиращо осветление

Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: A (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране: 552 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 65 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулацияe: 398 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 71 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 440.
За този монтаж е необходим и NYTTIG TUB 150.

Размери
Широчина: 59.8 см
Дълбочина: 45.8 см
Височина за инсталация с въздохоотвод: 74.5-106.7 см
Височина инсталация с рециркулация: 74.5-114.2 см
Широчина комин: 24.7 см
Дълбочина комин: 23.7 см
Дължина на захранващия кабел: 1.3 м
Мощност: 210W.

BALANSERAD 
аспиратор за стенен монтаж
629 лв.
Неръждаема стомана/стъкло. 505.269.91

Стъклото създава чувство за простор и светлина. Лесен достъп до 
бутоните за управление, лента с LED осветление, която осветява 
равномерно готварския плот и широк аспиратор, който отвежда 
ефективно парата дори и над големи готварски плотове. 

Основни функции

LED осветление

Бустер

Димиращо осветление

Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: A+ (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране с функция бустер: 753 m³/h. 
Капацитет на абсорбиране: 453 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 61 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 422 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 70 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 559.
За този монтаж е необходим и NYTTIG TUB 150.

Размери
Широчина: 79.8 см
Дълбочина: 45.2 см
Височина за инсталация с въздохоотвод: 73.4-126.2 см
Височина инсталация с рециркулация: 69.6-119.5 см
Широчина комин: 31 см
Дълбочина комин: 29 см
Дължина на захранващия кабел: 1.3 м
Мощност: 210W.

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 76.
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UPPFRISKANDE
аспиратор за стенен монтаж
999 лв.
Неръждаема стомана. 205.270.20

Мощен аспиратор с LED осветление, който вие решавате как да 
монтирате – вграден в стенен шкаф или извън него с видим комин. 
Каквото и да изберете, красивата стомана ще бъде част от дизайна 
в кухнята ви.

Основни функции

LED осветление

Бустер

Димиращо осветление

Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: A+ (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране с функция бустер: 724 m³/h. 
Капацитет на абсорбиране: 430 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 57 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 354 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 69 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 440.
За този монтаж е необходим и NYTTIG TUB 150.

Размери
Широчина: 80 см
Дълбочина: 51 см
Височина за инсталация с въздохоотвод: 75-103 см
Височина инсталация с рециркулация: 73.5-109 см
Широчина комин: 24 см
Дълбочина комин: 25 см   
Дължина на захранващия кабел: 1.3 м
Мощност: 270W.

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 76.
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АспираториАспиратори

FULLSTÄNDIG 
аспиратор за стенен монтаж
799 лв.
Бяло. 705.270.08

Този аспиратор има различен дизайн, който придава характер 
на кухнята. И може да пасне почти навсякъде. Лентата с LED 
осветление осветява равномерно готварския плот и прави 
готвенето още по-удобно и приятно. 

Основни функции

LED осветление

Бустер

Димиращо осветление

Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: A+ (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране: 640 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 63 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 383 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 68 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 440.
За този монтаж е необходим и NYTTIG TUB 150.

Размери
Широчина: 79.8 см
Дълбочина: 49.8 см
Височина за инсталация с въздохоотвод: 75.6-102.3 см
Височина инсталация с рециркулация: 75.6-109.5 см
Широчина комин: 24 см
Дълбочина комин: 25 см
Дължина на захранващия кабел: 1.3 м
Мощност: 260W.

BEMÖTA 
аспиратор за стенен монтаж
899 лв.
Неръждаема стомана. 903.893.36

Енергоефективен дизайн, който много улеснява работата около 
готварския плот. Функцията бустер отвежда силните миризми, а 
лентата с LED осветление осветява равномерно готварския плот и 
прави готвенето още по-удобно и приятно.

Основни функции

LED осветление

Бустер

Димиращо осветление

Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: A (от Е до A++).            
Капацитет на абсорбиране с функция бустер: 700 m³/h. 
Капацитет на абсорбиране: 380 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 60 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 380 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 78 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 500.
За този монтаж е необходим и NYTTIG TUB 150.

Размери
Широчина: 69.8 см
Дълбочина: 38.1 см
Височина за инсталация с въздохоотвод: 81.5-106.5 см
Височина инсталация с рециркулация: 91.2-118.5 см
Широчина комин: 30 см
Дълбочина комин: 20 см
Дължина на захранващия кабел: 1 м
Мощност: 270W.

Аспиратори за стенен монтаж

FOKUSERA 
аспиратор за стенен монтаж
729 лв.
Черно. 205.269.97

Аспиратор със смел, отличителен дизайн и лесен за поставяне 
във всяка кухня. Лентата с LED осветление осветява равномерно 
готварския плот и прави готвенето още по-удобно и приятно.

Основни функции

LED осветление

Бустер

Димиращо осветление

Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: A+ (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране: 669 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 57 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 384 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 69 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 440.
За този монтаж е необходим и NYTTIG TUB 150.

Размери
Широчина: 69.8 см
Дълбочина: 45 см
Височина за инсталация с въздохоотвод: 77.0-101.4 см
Височина инсталация с рециркулация: 77.0-108.3 см
Широчина комин: 31 см
Дълбочина комин: 25 см
Дължина на захранващия кабел: 1.3 м
Мощност: 260W.

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 76.Вижте повече подробности за основните функции на стр. 76.

Аспиратори за стенен монтаж
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FÖLJANDE 
аспиратор за стенен монтаж
1099 лв.
Неръждаема стомана. 205.217.06

Поставката за подправки и релсите за окачване на приборите 
за готвене освобождават място на плота и допринасят за 
традиционния вид на кухнята. Лентата с LED осветление осветява 
равномерно готварския плот и прави готвенето още по-удобно и 
приятно. 

Основни функции

LED осветление
Бустер
Димиращо осветление
Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: A++ (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране с функция бустер: 813 m³/h. 
Капацитет на абсорбиране: 437 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 59 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 296 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 67 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 440.
За този монтаж е необходим и NYTTIG TUB 150.

Размери
Широчина: 80 см
Дълбочина: 48 см
Височина за инсталация с въздохоотвод: 99-153.5 см
Височина инсталация с рециркулация: 99-153.5 см
Широчина комин: 27.9 см
Дълбочина комин: 24 см
Дължина на захранващия кабел: 1 м
Мощност: 160W.

SVÄVANDE 
аспиратор за монтаж на таван
1099 лв.
Неръждаема стомана. 403.890.89

Непреходният дизайн с неръждаема стомана допринася за 
модерния, стилен вид на кухнята. Голямата широчина на този 
аспиратор отвежда ефективно силните миризми дори и от по-
големи готварски плотове, а лентата с LED осветление осигурява 
равномерна светлина и прави готвенето още по-удобно и приятно. 

Основни функции

LED осветление
Бустер
Димиращо осветление
Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: A+ (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране с функция бустер: 710 m³/h. 
Капацитет на абсорбиране: 360 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 60 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 350 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 75 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 650.
За този монтаж е необходим и NYTTIG TUB 150.

Размери
Широчина: 89.8 см
Дълбочина: 59.8 см
Височина за инсталация с въздохоотвод: 74-102.5 см
Височина инсталация с рециркулация: 83-107.5 см
Широчина комин: 35 см
Дълбочина комин: 29 см 
Дължина на захранващия кабел: 1 м
Мощност: 270W.

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 76.Вижте повече подробности за основните функции на стр. 76.

Аспиратори за монтаж на таван

FINSMAKARE 
аспиратор за стенен монтаж
1099 лв.
Черно. 503.891.40

Изчистен, модерен дизайн с лесна за поддържане стъклена 
повърхност. Наклонът на този аспиратор прави готварския 
плот по-достъпен, а двете димиращи ленти с LED осветление го 
осветяват равномерно – и готвенето е по-лесно.

Основни функции

LED осветление

Бустер

Димиращо осветление

Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: A++ (от Е до A++).            
Капацитет на абсорбиране с функция бустер: 740 m³/h. 
Капацитет на абсорбиране: 400 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 59 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 380 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 74 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 500.
За този монтаж е необходим и NYTTIG TUB 150.

Размери
Широчина: 69.8 см
Дълбочина: 38.4 см
Височина за инсталация с въздохоотвод: 78.2-105.7 см
Височина инсталация с рециркулация: 90.7-115.7 см
Широчина комин: 29.8 см
Дълбочина комин: 20 см 
Дължина на захранващия кабел: 1 м
Мощност: 270W.

Аспиратори за стенен монтаж

OMNEJD 
аспиратор за монтаж на таван
1799 лв.
Неръждаема стомана. 105.217.35

Поставката за подправки и релсите за окачване на приборите 
за готвене освобождават място на плота и дават още повече 
вдъхновение за готвене. Голямата широчина на този аспиратор е 
подходяща за по-големи готварски плотове, а лентата с димиращо 
LED осветление осигурява равномерна светлина.

Основни функции

LED осветление
Бустер
Димиращо осветление
Сензорно управление

Основни характеристики
Клас енергийна ефективност: A++ (от Е до A++).
Капацитет на абсорбиране с функция бустер: 813 m³/h. 
Капацитет на абсорбиране: 437 m³/h.
Ниво на шум при максимална мощност: 59 dB (A). 
Капацитет на абсорбиране при рециркулация: 296 m³/h. 
Ниво на шум при макс. скорост на рециркулация: 67 dB (A).

Монтаж 
За инсталация с въздухоотвод: моля, използвайте с NYTTIG TUB 150.
За инсталация с рециркулация: моля, използвайте филтър с активен въглен 
NYTTIG FIL 440.
За този монтаж е необходим и NYTTIG TUB 150.

Размери
Широчина: 90 см
Дълбочина: 60 см
Височина за инсталация с въздохоотвод: 104-131 см
Височина инсталация с рециркулация: 104-131 см
Широчина комин: 27.7 см
Дълбочина комин: 27.8 см
Дължина на захранващия кабел: 1.3 м
Мощност: 160W.
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Аспиратори

Филтри с активен въглен

NYTTIG TUB 125 гъвкава връзка

600.899.85 30 лв.

NYTTIG TUB 150 гъвкава връзка

902.502.59 40 лв.

Гъвкави връзки

Мощен и тих? 
Абсолютно.
Нашите тихи аспиратори позволяват 
спокойните, приятни разговори в кухнята. 

NYTTIG FIL 559 филтър с активен 
въглен
900.279.72 99.90 лв.

NYTTIG FIL 400 филтър с активен 
въглен
704.019.47 59.90 лв.

NYTTIG FIL 650 филтър с активен 
въглен
003.953,,51 79 лв.

NYTTIG FIL 440 филтър с активен 
въглен
704.019.52 59.90 лв.

NYTTIG FIL 900 филтър с активен 
въглен
604.019.57 25.90 лв.

NYTTIG FIL 500 филтър с активен 
въглен
004.019.55 39.90 лв.

Нашите филтри с активен въглен ефективно 
абсорбират миризмите от готвенето и рецикулират 
въздуха. Те трябва да се измиват старателно на 
всеки 3 месеца, за да запазят функционалността си 
2-3 години.

NYTTIG FIL 120 филтър с активен 
въглен
904.213.36 39.90 лв.

SVÄVANDE
аспиратор за монтаж на таван  
Неръждаема стомана. 403.890.89

1099 лв.
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Хладилници 
и фризери
Да, хладилниците и фризерите ИКЕА запазват храната ви свежа за 
по-дълго време, но те правят и още толкова много неща, 
за да бъде животът ви по-приятен. Разполагат с функции за 
съхраняване на храната по най-добрия възможен начин – режим 
за охлаждане на стъклени бутилки, вентилатор за поддържане на 
постоянна ниска температура, електронни дисплеи за настройки и 
функции, саморазмразяване и бързо замразяване (ако 
трябва набързо да споменем някои от тях). Освен това, всички 
хладилници и фризери ИКЕА са с клас енергийна ефективност от F 
до D.

Когато избирате хладилник или фризер, трябва да 
имате предвид следното:

01 02 03

Колко храна 
обикновено 
съхранявате в 
хладилника и/или 
фризера? Колко голямо 
е семейството ви? 
Колко често 
пазарувате? 
Предлагаме богат 
избор от уреди с 
различни размери и 
капацитет.  

Нуждаете ли се от 
специфични функции 
или аксесоари, за да 
улесните 
съхраняването  и 
организацията на 
хладилника/фризера 
си? Предлагаме 
подходящото 
вътрешно 
разположение за всяка 
нужда. 

Какъв стил 
предпочитате и какво 
се съчетава добре с 
кухнята ви? Изберете 
свободностоящи 
електроуреди с 
подчертан дизайн или 
уреди за вграждане, с 
които ще постигнете 
единство във вида на 
мебелите в кухнята.   

Природосъобразност
Знаете ли, че изхвърляме приблизително 25% от храната, 
която купуваме? Това се равнява на 1 от всеки 4 торби с 
продукти, които сме купили! Хладилниците и фризерите ИКЕА 
имат множество функции, за да запазят храната ви по-свежа за 
по-дълго. Прахосването на по-малко храна ви спестява пари и 
време в магазина. 

Полезни съвети 
Знаете ли, че храната се запазва по-свежа за 
по-дълго в хладилници с вграден вентилатор? 
Той разнася равномерно студения въздух и 
поддържа еднаква температура в целия 
електроуред. А това ви позволява да 
съхранявате храната и напитките си на 
мястото, където желаете.

Знаете ли, че размразяването и изстъргването 
на лед са само лоши спомени от миналото? 
Функцията саморазмразяване автоматично 
регулира нивото на влажността и предпазва 
вътрешността на хладилника от образуване на 
лед.

Независимо кои от нашите електроуреди 
изберете, те са проектирани за дългосрочна 
употреба и имат 5 години безплатна 
гаранция (с изключение на TILLREDA и 
LAGAN). 
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Предлаган асортимент 

Хладилници и фризери за вграждане

Свободностоящи 
хладилници и фризери

VINTERKALL
Полезен обем: 341/171 л

TILLREDA
Полезен обем: 43 л

LAGAN
Полезен обем: 97/16 л 

LAGAN
Полезен обем: 118/52 л

SVALNA
Полезен обем: 142 л

FÖRKYLD
Полезен обем: 173/14 л

DJUPFRYSA
Полезен обем: 98 л

RÅKALL
Полезен обем: 152/79 л

TINAD
Полезен обем: 210/79 л

Хладилници и фризери за вграждане под плот

HUTTRA
Полезен обем: 108/18 л

Видове хладилници и фризери

Свободностоящ 
Ако предпочитате хладилникът/фризерът ви 
да е отделен уред в кухнята, тогава изберете от 
свободностоящите ни предложения. Освен това 
техният обем е по-голям от на вградените, а в 
същото време не заемат повече място в кухнята. 

За вграждане под плот 
Ако имате малка кухня или не готвите толкова 
много, можете да поставите малък удобен 
хладилник/фризер за вграждане в долните шкафове  
под плота. 

За вграждане 
Ако искате кухня с унифициран вид, поставете 
хладилника/фризера си за вграждане в шкаф със 
същите врати, като на останалите мебели в кухнята. 

MEDGÅNG
Полезен обем: 219/83 л
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Режим охлаждане на бутилки ви сигнализира, когато е 
настъпил краят на зададеното време и бутилките са охладени. 
Идеалният помощник, ако искате да охладите стъклени бутилки 
с напитки или храна.

Ако вратата на хладилника не е добре затворена, сигналът за 
отворена врата ще сингализира чрез звук да я затворите.

Сигналът за температура ви предупреждава, ако има внезапно 
покачване на температурата, в следствие на повреда.

Вградената технология за LED осветление осветява всеки 
ъгъл. Крушката не се нуждае от поддръжка, има същата 
продължителност на живота като уреда и ви помага да видите 
всички напитки и храната в хладилника.

Никога повече няма да ви се наложи да размразявате или 
изстъргвате лед от вътрешността на хладилника! Функцията 
саморазмразяване автоматично регулира нивото на влажност и 
предотвратява образуването на скреж и лед по храната или 
стените на уреда.

Вграденият вентилатор разнася студения въздух равномерно и 
поддържа постоянна ниска температура навсякъде, позволявайки 
по този начин да използвате пълноценно цялото пространство и 
да съхранявате храната и напитките си, където пожелаете.

Панелът за сензорно управление ви помага лесно да изберете 
желаните настройки за функции и температура, независимо дали 
искате да охладите десерт, да замразите пресни зеленчуци или да 
заминете на ваканция и да отсъствате от вкъщи за известно време.

За повече детайли, относно функциите, вижте стр. 94

Основни характеристики
Хладилници за вграждане

Функции
Режим ваканция ви позволява да държите празния хладилник 
затворен, без да се притеснявате, че вътре ще се образува 
неприятна миризма.

Режим бързо охлаждане ви позволява бързо да охладите 
прясна храна и напитки, особено след голямо пазаруване.

С режим бързо замразяване можете бързо да охладите 
температурата, за да запечатате свежестта и хранителните 
качества дори и на големи количества храна.

Вътрешни аксесоари
Не забравяйте вкусотиите в задната част на хладилника! Този издърпващ се 
рафт може да се върти, така че да имате добра видимост и лесен достъп и до 
най-малките бурканчета, които се крият отзад, Практично допълнение към 
хладилника или шкафа

SNURRAD въртящ се рафт за 
съхранение, прозрачен.

905.061.04      59,90 лв.

SVALNA 
ИКЕА 300 Хладилник за вграждане
599 лв.
304.964.76

Малък хладилник за по-малки 
кухни. Комбинира се добре с 
фризер DJUPFRYSA.

Основни характеристики

Включени аксесоари 
4 подвижни рафта
1 отделение за зеленчуци.
1 поставка за яйца.

Техническа информация
Клас енергийна ефективност: F (от G до A ). 
Консумация на енергия: 117 kWh/годишно. 
Ниво на шум: 38 dB (A).
С включен захранващ кабел.

Полезен обем: 142 л.

Размери
Ш54×Д54.9×В87.3 см.

FÖRKYLD 
ИКЕА 500 хладилник за 
вграждане с камера
899 лв.
904.964.64

Хладилник среден размер с 
малка камера и подвижни 
рафтове, които ви позволяват 
да адаптирате пространството 
според нуждите си.

Основни характеристики

Включени аксесоари 
2 подвижни рафта.
1 рафт за бутилки.
1 отделение за зеленчуци.
1 поставка за яйца.
1 форма за лед.
1 стъргалка за лед.

Техническа информация
Клас енергийна ефективност: F (от G до A ). 
Консумация на енергия: 182 kWh/годишно 
Ниво на шум: 35 dB (A).
С включен захранващ кабел.

Полезен обем: 174/14 л.

Размери
Ш54.0×Д54.9×В121.8 см.

Вграден вентилатор
LED осветление
Сензорно управление

Функции

Режим ваканция
Бързо охлаждане
Сигнал отворена врата
Сигнал температура

Вграден вентилатор
LED осветление
Сензорно управление

Функции

Режим ваканция
Бързо охлаждане
Сигнал отворена врата
Сигнал температура
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Комбнинация хладилник с фризер с 
подвижни рафтове и поставка за бутилки, 
за да можете да адаптирате пространството 
според нуждите си. 

Основни характеристики

Включени аксесоари 
3 подвижни рафта
1 отделение за зеленчуци
1 поставка за яйца
3 чекмеджета за фризер
1 форма за лед
1 стъргалка за лед
1 охлаждащ блок за фризер

Техническа информация
Клас енергийна ефективност: F (от G дo A). 
Консумация на енергия: 274 kWh/годишно. 
Ниво на шум: 35 dB (A).
С включен захранващ кабел.

Полезен обем: 153/79 л

Размери
Ш54,5×Д54,5×В157.6 см

Комбнинация хладилник с фризер с подвижни 
рафтове и поставка за бутилки, за да можете да 
адаптирате пространството според нуждите си. 

Основни характристики

Включени аксесоари 
3 подвижни рафта
1 отделение за зеленчуци
1 поставка за яйца
1 поставка за бутилки
3 чекмеджета за фризер
1 форма за лед
1  стъргалка за лед

Техническа информация
Клас енергийна ефективност: F (от G дo A). 
Консумация на енергия: 282 kWh/годишно. 
Ниво на шум: 35 dB (A).
С включен захранващ кабел.

Полезен обем: 210/79 л

Размери
Ш54×Д54.5×В185 см

Хладилници с фризер за вграждане

Този свободностоящ хладилник с камера 
има всички основни функции, от които се 
нуждаете. Малкият му размер е идеален 
за малки кухни. Подвижните рафтове ви 
позволяват да адаптирате пространството 
според нуждите си.

Основни характеристики

Включени аксесоари 
1 подвижен рафт
1 отделение за зеленчуци
1 стъргалка за лед

Техническа информация
Клас енергийна ефективност: F (от G дo A). 
Консумация на енергия: 175 kWh/годишно. 
Ниво на шум: 39 dB (A).
С включен захранващ кабел.

Полезен обем: 97/16 л

Размери
Ш55,3×Д57,4×В83,8 см

Малък хладилник за малка кухня. 
Подходящ и за квартира, мазе, стая за 
гости, стая в общежитие и навсякъде, 
където искате да имате подръка нещо за 
хапване или охладена напитка. 

Основни характеристики

Включени аксесоари  
1 рафт
1 тавичка за размразяване

Техническа информация
Клас енергийна ефективност: F (от G дo A). 
Консумация на енергия: 100 kWh/годишно. 
Ниво на шум: 41 dB (A)
С включен захранващ кабел.

Полезен обем: 43 л

Размери
Ш47.2×Д45×В49.2 см

Свободностоящи хладилници

LAGAN 
хладилник с фризер
699 лв.
Бяло. 704.901.18

Този свободностоящ хладилник с фризер 
има всички основни функции, от които 
се нуждаете. Подвижните рафтове ви 
позволяват да адаптирате пространството 
според нуждите си, а прозрачните 
чекмеджета ви дават по-добра видимост на 
съдържанието.

Основни характеристики

Включени аксесоари 
2 подвижни рафта
1 отделениe за зеленчуци
1 вратичка за фризер
2 чекмеджета за фризер

Техническа информация
Клас енергийна ефективност: F (от G дo A). 
Консумация на енергия: 240 kWh/годишно.
Ниво на шум: 39 dB (A).
С включен захранващ кабел.

Полезен обем: 118/52 л

Размери
Ш50×Д54×В141.8 см

Свободностоящ хладилник с фризер

RÅKALL 
ИКЕА 500 хладилник с фризер 
за вграждане
899 лв.
204.999.51

TINAD 
ИКЕА 550 хладилник с фризер за 
вграждане
1099 лв.
604.999.54

TILLREDA 
хладилник
199 лв.
Бяло. 104.969.53

LAGAN 
хладилник с камера 
399 лв.
Бяло. 004.969.39

Вграден вентилатор
Саморазмразяване 
LED осветление
Сензорно управление

Функции
Режим ваканция      
Бързо охлаждане
Бързо замразяване
Охлаждане на бутилки
Сигнал отворена врата
Сигнал температура

Вграден вентилатор
Саморазмразяване 
LED осветление
Сензорно управление

Функции

Режим ваканция      
Бързо охлаждане
Бързо замразяване
Охлаждане на бутилки
Сигнал отворена врата
Сигнал температура

Вграден вентилатор 
LED осветление 
Сензорно управление

Функции

Режим ваканция 
Бързо охлаждане 
Сигнал отворена врата 
Сигнал температура

Вграден вентилатор
LED осветление
Сензорно управление

Функции

Режим ваканция
Бързо охлаждане
Сигнал отворена врата
Сигнал температура

Вграден вентилатор
Саморазмразяване 
LED осветление
Сензорно управление

Функции
Режим ваканция      
Бързо охлаждане
Бързо замразяване
Охлаждане на бутилки
Сигнал отворена врата
Сигнал температура
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Малък хладилник с камера, за да имате 
всичко необходимо на едно място – 
подходящ за по-малък дом.

Основни характеристики

Включени аксесоари 
2 подвижни рафта
2 отделения за зеленчуци
1 поставка за яйца
1  стъргалка за лед

Техническа информация
Клас енергийна ефективност: F (от G дo A). 
Консумация на енергия: 187 kWh/годишно.  
Ниво на шум: 39 dB (A).
С включен захранващ кабел.

Полезен обем: 108/18 л

Размери
Ш59.7×Д54.5×В81.9 см

Хладилници и фризери за вграждане под плот Фризери за вграждане

Малък и енергоспестяващ фризер с 
прозрачни чекмеджета, за по-добра 
видимост на съдържанието. Комбинира се 
чудесно с хладилник SVALNA.

Основни характеристики

Включени аксесоари  
4 чекмеджета за фризер
1 форма за лед
1 стъргалка за лед

Техническа информация
Клас енергийна ефективност: E (от G дo A). 
Консумация на енергия: 177 kWh/годишно. Ниво 
на шум: 34 dB (A).
С включен захранващ кабел.

Полезен обем: 98 л

Размери
Ш54×Д54.9×В87.3 см

DJUPFRYSA 
ИКЕА 300 фризер за 
вграждане
599 лв.
304.964.19

HUTTRA 
ИКЕА 500 хладилник с фризер за 
вграждане под плот
799 лв.
Бяло. 104.999.18

Саморазмразяване 
LED осветление 
Сензорно управление

Функции

Бързо замразяване 
Охлаждане на бутилки 
Сигнал отворена врата 
Сигнал температура

Вграден вентилатор 
LED осветление 
Сензорно управление

Функции

Режим ваканция 
Бързо охлаждане 
Сигнал отворена врата 
Сигнал температура
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Хладилник с фризер и скрити дръжки за 
по-елегантна визия. Хладилникът 
разполага с вграден вентилатор, който 
поддържа постоянна температура чрез 
циркулация на въздуха, лесен за употреба 
сензорен дисплей и функция 
саморазмразяване.

Основни характеристики

Включени аксесоари 
3 подвижни рафта
1 отделение за зеленчуци
3 чекмеджета за фризер
1 отделение с по-ниска температура

Техническа информация
Клас енергийна ефективност: E (от G до A). 
Консумация на енергия: 232 kWh/годишно. 
Ниво на шум: 41 dB (A).
С включен захранващ кабел.

Полезен обем: 219/83 л

Размери
Ш59.5×Д63×H187.4 см

Лесно виждаш. 
Лесно достигаш. 
Лесно обикваш.

Хладилници и фризери

Свободностоящи хладилници с фризери

VINTERKALL
хладилник с фризер F 
Неръждаема стомана. 604.901.28

1999 лв.

Хладилници и фризери

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 94.

Този хладилник с фризер разполага с 
огромно място за съхранение, добър 
поглед върху съдържанието и лесен 
достъп до всички рафтове. Функцията за 
контрол на температурата и влажността в 
чекмеджетата ви позволява да запазите 
храната си свежа за по-дълго време.

Основни характеристики

Включени аксесоари  
3 подвижни рафта
2 отделения за зеленчуци
2 големи чекмеджета за фризер с отделения

Техническа информация
Клас енергийна ефективност: F (от G дo A). 
Консумация на енергия: 382 kWh/годишно.    
Ниво на шум: 40 dB (A).
С включен захранващ кабел.

Полезен обем: 341/171 л

Размери
Ш83.3×Д65.5×В189.8 см

MEDGÅNG 
ИКЕА 500 хладилник с фризер 
1099 лв.
Неръждаема стомана. 
504.901.24

VINTERKALL 
ИКЕА 700 хладилник с фризер
1999 лв.
Неръждаема стомана. 
604.901.28

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 94.

Вграден вентилатор 
Саморазмразяване 
LED осветление
Сензорно управление

Функции

Режим ваканция
Бързо охлаждане
Бързо замразяване
Охлаждане на бутилки

Сигнал отворена врата

Сигнал температура

Вграден вентилатор 
Саморазмразяване 
LED осветление
Сензорно управление

Функции

Режим ваканция
Бързо охлаждане
Бързо замразяване
Охлаждане на бутилки

Сигнал отворена врата

Сигнал температура
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Природосъобразност
Седнете, отпуснете се и спестявайте 
вода! Оставете съдомиялната 
да свърши работата, докато вие 
разпускате след вечеря или се 
занимавате с нещо, което обичате. Тя 

използва по-малко вода, отколкото 
миенето на съдове на ръка. Казано 
с две думи – ще спестите време и 
пари, а животът вкъщи ще е по-
природосъобразен.

Ниво на шум
Нивото на шум на електроуредите 
се измерва в децибели (dB). Нашите 
уреди са преминали всички тестове 
за определяне на нивото на шума в 
работен режим. Избраната програма 
или видът монтаж също могат да 
окажат влияние върху нивата на 

шум. Разгледайте информацията 
за децибелите, описана при 
характеристиките на продукта и 
изберете съдомиялна, която е най-
подходяща за вашите нужди и желан 
комфорт.

Съдомиялни
В сравнение с миенето на съдове на ръка, което обикновено 
изразходва три пъти повече вода, съдомиялната спестява вода и 
електроенергия. Нашите съдомиялни за вграждане са 
проектирани така, че да могат да се прибират в шкаф с врата по 
ваш избор, за да запазите хармонията на дизайна в кухнята. 
Уредите са с просторна вътрешност, за да събират много чинии и 
съдове, а специалните функции като автоматичното отваряне на 
вратата в края на програмата,позволяват на съдовете ви да 
изсъхнат по-бързо. Всичките ни съдомиялни са енергоспестяващи 
с клас енергийна ефективност от E дo C, за да спестявате и живеете 
по-природосъобразен живот у дома.

Когато избирате съдомиялна, имайте предвид следното:

01 02

С какво място разполагате и колко 
голямо е семейството? Предлагаме 
съдомиялни с различни размери 
и обем.

Кои специфични функции за важни 
за вас? Може би държите да има 3 
нива, за да събира повече чинии 
и съдове за миене, а вие да имате 
чиста и приветлива кухня?      

504030 60<dB

Полезни съвети 
Знаете ли, че всички наши съдомиялни 
са за вграждане? Така ще можете да 
запазите хармонията на дизайна в 
кухнята си.

Знаете ли, че можете да сушите чиниите по-
бързо? Тази функция се нарича Автоматично 
отваряне на вратата! По време на сушенето 
в края на програмата, вратата се отваря 
автоматично и чиниите изсъхват по-бързо. 
Практично, нали?

Независимо кои от нашите електроуреди 
изберете, те са проектирани за дългосрочна 
употреба и имат 5 години безплатна 
гаранция (с изключение на TILLREDA и 
LAGAN). Вижте повече на стр. 113.
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Съдомиялните ни са с различен размер 
за различните нужди и кухни. Те могат 
да бъдат с широчина от 45 см до 60 см, а 
можете да избирате и на колко нива да 
бъдат – 2 или 3.

Функцията отложен старт ви позволява да 
пуснете съдомиялната, когато пожелаете. 
Нашите уреди могат да бъдат настроени 
да започнат работа с от 1 до 24 часа 
отложен старт.

Всичките ни съдомиялни са за 
вграждане, за да запазите единството на 
дизайна на кухнята.

Подвижните приставки ви позволяват 
да разпределяте пространството според 
размера на чиниите и чашите, които 
искате да измиете.

LED осветлението в съдомиялната 
осигурява удобна видимост, когато 
прибирате или изваждате чиниите в нея.

С нашите водоефективни съдомиялни 
много чинии ще блестят от чистота с 
изключително малко количество вода.

Програми Допълнителни функции

Основни функции

Меките държачи и пластмасовите 
подложки не позволяват на чашите 
да се местят и така намаляват риска от 
счупване. А кошничките за прибори 
придържат приборите изправени за по-
лесно измиване и сортиране.

В края на програмата функцията 
автоматично отваряне отваря вратата, за 
да може съдовете да изсъхнат възможно 
най-бързо.

Автоматична програма
За всички видове съдове – за хранене, за готвене, както и 
прибори за хранене и готвене.

Еко програма 
По-природосъобразна, водоспестяваща опция. За нормално 
замърсени съдове и прибори.

Кратка програма
Идеална, ако бързате или имате много съдове за миене. Най-
добра за наскоро използвани чинии, прибори или съдове за 
готвене.

Интензивно измиване 
За всички видове съдове – за хранене, за готвене, прибори за 
хранене и готвене – когато са силно замърсени!

Нормално измиване 
Идеална за нормално замърсени съдове и прибори.

Тиха програма
Изключително тиха – идеална за домове с отворена обща 
зона или когато съдомиялната е в близост до трапезарията. За 
нормално замърсени съдове и прибори.

Измиване на чаши 
За фин порцелан или стъклени чаши, които са леко замърсени.

Предварително измиване 
Tова е програма за предварително измиване на много силно 
замърсени съдове.

Допълнително сушене
По-висока температура по време на последното изплакване и 
удължена фаза на сушене, подсигуряващи пълно изсушаване 
дори и на пластмасовите съдове.

Допълнително дезинфекциране
По-висока температура (70°C) в продължение на минимум 10 
минути по време на последното изплакване осигурява още по-
голяма хигиена и дезинфекция.

Спестяване на време 
Намалява времето за измиване до 66% в зависимост от 
избраната програма.

Спестяване на електроенергия 
Намалява консумацията на вода и електроенергия.

Интензивна зона 
Допълнително интензивно измиване на най-долното ниво, 
идеална за силно замърсени съдове за готвене като тигани и 
тави.

Половин зареждане
Идеална за случаите, когато нямате много чинии за миене. 
Програмата е с намалено време за работа и намалена 
консумация на вода и енергия. Препоръчва се използването на 
по-малко количество препарат за миене, отколкото при пълно 
зареждане на съдомиялната.

Дълбоко самопочистване
Тази програма дава възможност за дълбоко почистване на 
съдомиялната, като премахва замърсявания от вътрешния 
обем, тръбите и маркучите. 

Функцията светещ таймер на пода проектира лъч светлина 
на пода, показващ оставащото време на програмата за 
измиване. 

С функцията светлинен индикатор на пода, светлинен 
лъч на пода ви показва кога съдомиялната работи.

Самопочистване
Tази програма се грижи за вашата съдомиялна, като 
почиства вътрешността ѝ с гореща вода.
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Вижте повече подробности за основните функции на стр. 104.

Съдомиялни

Предлаган асортимент LAGAN 60 см
съдомиялна за вграждане
599 лв.
504.754.25

Надеждна съдомиялна с всички основни 
функции, от които се нуждаете.

Основни функции

Брой комплекти: 13
Звуков сигнал
Светлинен индикатор на пода
Светещ таймер на пода   
Подвижна горна кошница 
Отложен старт (3 ч.)
Вътрешно LED осветление 
Автоматично отваряне на вратата 
Изтегляща се поставка за прибори 
Система за спиране на водата

Програми

Автоматична програма 
Нормално измиване

Еко програма
Интензивна
Кратка програма

Деликатно измиване 
Предварително измиване 
Тиха програма
Самопочистване

Допълнителни функции

Дълбоко самопочистване

Техническа информация 
Клас енергийна ефективност: Е (от G дo A). 
Консумация на енергия: 0.94 kWh/стандартен 
режим, еко програма.
Консумация на вода: 9,9 л/стандартен режим, 
еко програма.
Ниво на шума: 46 dB (A).

Монтаж 
Монтажът трябва да бъде извършен от 
квалифициран специалист.
С включен захранващ кабел и щепсел.
С включена изолираща мембрана за 
допълнителна протекция срещу влага.

Размери
Ш59.6×Д55×В81.8 см.

RENGÖRA 60 см
ИКЕА 300 съдомиялна за вграждане
799 лв.
404.755.72

Tази съдомиялна е отличен помощник за 
ежедневното измиване на съдовете – и 
консумира по-малко електроенергия и 
вода! Получавате всички основни функции 
за по-лесен живот в кухнята.

Основни функции

Брой комплекти: 13
Звуков сигнал
Светлинен индикатор на пода
Светещ таймер на пода    
Подвижна горна кошница 
Отложен старт (до 12 ч.)   
Вътрешно LED осветление 
Автоматично отваряне на вратата 
Изтегляща се поставка за прибори 
Система за спиране на водата

Програми

Автоматична програма 
Нормално измиване
Еко програма 
Интензивна
Кратка програма 
Деликатно измиване 
Предварително измиване 
Тиха програма
Самопочистване

Допълнителни функции

Половин зареждане

Техническа информация
Клас енергийна ефективност: Е (от G дo A). 
Консумация на енергия: 0.94 kWh/стандартен 
режим, еко програма.
Консумация на вода: 12 л/стандартен режим, 
еко програма.
Ниво на шума: 46 dB (A).

Монтаж 
Монтажът трябва да бъде извършен от 
квалифициран специалист.
С включен захранващ кабел и щепсел.
С включена изолираща мембрана за 
допълнителна протекция срещу влага.

Размери
Ш59.8×Д55.5×В82 см.

RENODLAD 60 см
ИКЕА 500 съдомиялна за вграждане
999 лв.
904.756.16

Tази съдомиялна има 2 нива за съдове, 
поставка за прибори и много програми 
за вашите различни нужди. Улеснява 
ежедневието в кухнята и спестява вода и 
електроенергия. 

Основни функции

Брой комплекти: 13
Звуков сигнал
Светлинен индикатор на пода
Светещ таймер на пода   
Подвижна горна кошница 
Отложен старт (1-24 ч.)     
Вътрешно LED осветление 
Автоматично отваряне на вратата 
Изтегляща се поставка за прибори 
Система за спиране на водата

Програми

Автоматична програма 
Нормално измиване
Еко програма 
Интензивна
Кратка програма 
Деликатно измиване 
Предварително измиване 
Тиха програма
Самопочистване

Допълнителни функции

Дълбоко самопочистване

Техническа информация
Клас енергийна ефективност: D (от G дo A). 
Консумация на енергия: 0.84 kWh/стандартен 
режим, еко програма.
Консумация на вода: 9,9 л/стандартен режим, 
еко програма.
Ниво на шума: 44 dB (A).

Монтаж 
Монтажът трябва да бъде извършен от 
квалифициран специалист.
С включен захранващ кабел и щепсел.
С включена изолираща мембрана за 
допълнителна протекция срещу влага.

Размери
Ш59.6×Д55×В81.8 см.

VÅGLIG свързваща релса за чела. С нейна 
помощ лесно можете да подравните лицевата 
плоскост на съдомиялната с другите врати и 
чела за чекмеджета и да запазите единството 
на дизайна в кухнята.

005.181.92 40 лв.

Вижте повече подробности за основните функции на стр. 104.

Съдомиялни за вграждане

Аксесоари

HYGIENISK 60 см
ИКЕА 500 съдомиялна за вграждане
1199 лв.
204.756.10

Tази тиха съдомиялна работи, без 
да притеснява разговорите ви около 
масата. Консумира по-малко вода и 
електроенергия от миенето на ръка и 
разполага с много програми и удобни 
функции за улесняване на ежедневието 
в кухнята.

Основни функции

Брой комплекти: 14
Звуков сигнал
Светлинен индикатор на пода 
Светещ таймер на пода    
Подвижна горна кошница 
Отложен старт (1-24 ч.)     
Вътрешно LED осветление 
Автоматично отваряне на вратата 
Изтегляща се поставка за прибори 
Система за спиране на водата

Програми

Автоматична програма 
Нормално измиване
Еко програма 
Интензивна
Кратка програма 
Деликатно измиване 
Предварително измиване 
Тиха програма
Самопочистване

Допълнителни функции

Дълбоко самопочистване

Техническа информация 
Клас енергийна ефективност: D (от G дo A). 
Консумация на енергия: 0.85 kWh/стандартен 
режим, еко програма.
Консумация на вода: 10.5 л/стандартен режим, 
еко програма.
Ниво на шума: 42 dB (A).

Монтаж 
Монтажът трябва да бъде извършен от 
квалифициран специалист.
С включен захранващ кабел и щепсел.
С включена изолираща мембрана за 
допълнителна протекция срещу влага.

Размери
Ш59.6×Д55×В81.8 см.

Съдомиялни за вграждане

PROFFSIG 
60 см

RENGÖRA 
60 см

DISKAD 
60 см

LAGAN 
45 см

RENODLAD 
60 см 

MEDELSTOR 
45 см

HYGIENISK 
60 см

FINPUTSAD 
45 см

LALAGAN GAN 
60 см 



109

СъдомиялниСъдомиялни

PROFFSIG 60 см
ИКЕА 700 съдомиялна за вграждане
1399 лв.
404.754.21

В тази съдомиялна има място за най-
големите ви чинии, чашите за вино и 
тенджерите, за да може да си почивате след 
вечеря, докато спестявате вода и 
електричество. Тя разполага с много 
полезни функции, с които работата в 
кухнята е по-лесна и удобна. 

Основни функции

Допълнителни функции

Допълнително сушене
Допълнително дезинфекциране
Интензивна зона
Спестяване на време

Техническа информация
Клас енергийна ефективност: D (от G до A ). 
Консумация на енергия: 0.84/kWh/стандартен 
режим, еко програма.
Консумация на вода: 9.5 л/стандартен режим, еко 
програма.
Ниво на шума: 44 dB (A).

Монтаж 
Монтажът трябва да бъде извършен от 
квалифициран специалист.
С включен захранващ кабел и щепсел. 
С включена изолираща мембрана за 
допълнителна протекция срещу влага.

Размери
Ш59.8×Д55.0×В86.5 см.
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DISKAD 60 см
ИКЕА 700 съдомиялна за вграждане
1599 лв.
404.754.16

Водоспестяваща съдомиялна с всички 
функции, от които се нуждаете. Когато сте 
обградени от любимите си хора, имате 
нужда от ефективен електроуред с голям 
капацитет. Съдомиялната е много тиха, за 
да може да се наслаждавате на разговорите 
след вечеря.

Основни функции

Допълнителни функции

Допълнително сушене
Допълнително дезинфекциране
Интензивна зона
Спестяване на време
Половин зареждане

Техническа информация 
Клас енергийна ефективност: D (от G до A ).
Консумация на енергия: 0.85/kWh/стандартен 
режим, еко програма.
Консумация на вода: 9.5 л/стандартен режим, 
еко програма.
Ниво на шума: 42 dB (A).

Монтаж  
Монтажът трябва да бъде извършен от 
квалифициран специалист.
С включен захранващ кабел и щепсел. С 
включена изолираща мембрана за 
допълнителна протекция срещу влага.

Размери
Ш59.8×Д55.0×В86.5 см.

MEDELSTOR 45 см
ИКЕА 500 съдомиялна за вграждане
799 лв.
104.755.02

Идеална за малка кухня, предлага 
изключително удобство! Тази съдомиялна 
разполага с множество полезни функции и 3 
нива, за да оптимизира възможностите за 
зареждане. Много удобен помощник в 
кухнята, който спестява време и енергия. 

Основни функции

Програми

Допълнителни функции

Дълбоко самопочистване

Техническа информация
Клас енергийна ефективност: D (от G до A ). 
Консумация на енергия: 0.67/kWh/стандартен 
режим, еко програма.
Консумация на вода: 9.9 л/стандартен режим, 
еко програма.
Ниво на шума: 44 dB (A).

Монтаж
Монтажът трябва да бъде извършен от 
квалифициран специалист.
С включен захранващ кабел и щепсел. С 
включена изолираща мембрана за 
допълнителна протекция срещу влага.

Размери
Ш44.6×Д55.0×В81.8 см.

LAGAN 45 см 
съдомиялна за вграждане
599 лв.
104.756.20

Надеждна съдомиялна, която пести 
вода и електроенергия и разполага с 
всички основни функции, от които се 
нуждаете. Внася удобство в 
ежедневието на малкото жилище.

Основни функции

Брой комплекти: 10
Звуков сигнал
Светлинен индикатор на пода 
Светещ таймер на пода      
Подвижна горна кошница     
Отложен старт (1-24 ч.)         
Вътрешно LED осветление 
Автоматично отваряне на вратата 
Изтегляща се поставка за прибори 
Система за спиране на водата

Програми

Допълнителни функции

Допълнително сушене
Половин зареждане

Техническа информация
Клас енергийна ефективност: Е (от G до A )
Консумация на енергия :0.76/kWh/стандартен 
режим, еко програма.
Консумация на вода: 9.0 л/стандартен режим, 
еко програма.
Ниво на шума: 47 dB (A).

Монтаж 
Монтажът трябва да бъде извършен от 
квалифициран специалист.
С включен захранващ кабел и щепсел. С 
включена изолираща мембрана за 
допълнителна протекция срещу влага.

Размери
Ш44.8×Д55×В83.5 см.

FINPUTSAD 45 см    
ИКЕА 700 съдомиялна за вграждане
1099 лв.
704.756.22

Тиха, енергоспестяваща съдомиялна, идеална за 
по-малък дом с отворено общо пространство. 
Разполага с 3 нива за максимално оптимизирано 
зареждане и множество удобни функции за 
посрещане на различните ви нужди.

Основни функции

Програми

Допълнителни функции

Допълнително сушене
Спестяване на време
Интелигентен контрол на водата

Техническа информация
Клас енергийна ефективност: C (от G до A ). 
Консумация на енергия: 0.59/kWh/стандартен 
режим, еко програма
Консумация на вода: 8.7 л/стандартен режим, 
еко програма.
Ниво на шума: 41 dB (A).

Монтаж 
Монтажът трябва да бъде извършен от 
квалифициран специалист.
С включен захранващ кабел и щепсел. С 
включена изолираща мембрана за 
допълнителна протекция срещу влага.

Размери
Ш44.8×Д55.5×В82 см.

Съдомиялни за вграждане

Вижте повече подробности за основните функции и монтажа на стр. 104.

Брой комплекти: 13
Звуков сигнал
Светлинен индикатор на пода 
Светещ таймер на пода   
Подвижна горна кошница 
Отложен старт (1-24 ч.)     
Вътрешно LED осветление 
Автоматично отваряне на вратата 
Изтегляща се поставка за прибори 
Система за спиране на водата

Програми

Автоматична програма 
Нормално измиване
Еко програма 
Интензивно измиване 
Кратка програма 
Деликатно измиване 
Предварително измиване 
Тиха програма
Самопочистване

Брой комплекти: 14
Звуков сигнал
Светлинен индикатор на пода 
Светещ таймер на пода   
Подвижна горна кошница 
Отложен старт (1-24 ч.)     
Вътрешно LED осветление 
Автоматично отваряне на вратата 
Изтегляща се поставка за прибори 
Система за спиране на водата

Програми

Автоматична програма 

Нормално измиване

Еко програма 

Интензивно измиване 

Кратка програма 

Деликатно измиване 

Предварително измиване 

Тиха програма

Самопочистване

Автоматична програма 
Нормално измиване
Еко програма 
Интензивно измиване 
Кратка програма 
Деликатно измиване 
Предварително измиване 
Тиха програма
Самопочистване

Брой комплекти: 10
Звуков сигнал
Светлинен индикатор на пода 
Светещ таймер на пода   
Подвижна горна кошница 
Отложен старт (1-24 ч.)     
Вътрешно LED осветление 
Автоматично отваряне на вратата 
Изтегляща се поставка за прибори 
Система за спиране на водата

Автоматична програма 

Нормално измиване 

Еко програма 

Интензивно измиване 

Кратка програма 

Деликатно измиване 

Предварително измиване 

Тиха програма

Самопочистване

Брой комплекти: 10
Звуков сигнал
Светлинен индикатор на пода 
Светещ таймер на пода   
Подвижна горна кошница 
Отложен старт (до 12 ч.)     
Вътрешно LED осветление 
Автоматично отваряне на вратата 
Изтегляща се поставка за прибори 
Система за спиране на водата

Автоматична програма 

Нормално измиване

Еко програма 

Интензивно измиване 

Кратка програма 

Деликатно измиване 

Предварително измиване 

Тиха програма

Самопочистване

Съдомиялни за вграждане
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Перални и 
сушилни 
машини
С нашите перални и сушилни машини можете да сте спокойни, 
че сте се погрижили добре за любимите си дрехи и специални 
материи. Лесните за употреба функции и програми ще улеснят 
максимално прането у дома. Можете да я съчетаете идеално с 
останалите мебели в кухнята – просто поставете избраната от вас 
врата на шкафа, в който я вградите. 

Полезни съвети
Знаете ли, че тази пералня преценява 
количеството на прането в барабана? Това й 
позволява да адаптира използваното 
количество вода и времето за пране, за да 
може винаги да е максимално 
енергоефективна и икономически рентабилна.

Независимо кои от нашите електроуреди изберете, 
те са проектирани за дългосрочна употреба и имат 5 
години безплатна гаранция (с изключение на 
TILLREDA и LAGAN). Вижте повече на стр. 113.
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All our appliances are developed to 
fit perfectly in any IKEA kitchen and 
come equipped with a variety of useful 
functions to make your life easier. All of 
our products are energy-saving, which 
supports you in living a more sustain-
able life at home. We also have sets of 
appliances coordinated for style and 
function to help you pick those that are 
best for you. 

A guide to buying 
IKEA® appliances 

IKEA® 
kitchens
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Checklist
Keep in mind
Before visiting our kitchen experts at the IKEA store, please 
have the following in mind to make your planning as easy and 
efficient as possible:

You’ll need to bring:

It’s good if you’ve considered:

Think about services, too:

Your kitchen measurements

Your IKEA Home Planner log in details

Cabinets, drawers and fronts

Doors and handles

Worktops

Sinks

Taps

Oven

Microwave oven

Hob

Hood - what kind of ventilation do you have?

Fridge/freezer

Dishwasher 

Lighting – work and ambient light

Measure

Planning

Finance

Picking

Picking and delivery

Delivery

Installation

Remember, 
it’s okay to change your 
mind.
For complete piece of mind, 
if you get your kitchen home and 
you have a change of heart, you’ve 
got xxx days to return it. Just keep 
your receipt safe to make returns 
easier. 
For more information, please see 
our Return policy on 
IKEA.xx/xxxxxx

INSTALLATION 
GUIDE

This guide provides you with tips and 
step-by-step instructions on how to 
install your kitchen on 
your own.

A guide to  
install a new 
IKEA kitchen 

ENHET kitchen
installation guide

A guide to  
install a new 
ENHET kitchen 
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Услуги Гаранции

артикул не е обвързан с допълнителни разходи. Това не се отнася за ремонти, извършени от лица, 
неупълномощени от ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД). Дефектните части, отстранени по време 
на ремонта, стават собственост на ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД). Ако съответният артикул 
вече не се предлага, магазин ИКЕА ще осигури подходящ заместител. ИКЕА („Хаус Маркет 
България” ЕАД) определя подходящия заместител по собствена преценка.

Условия на гаранциите: Гаранцията е валидна от датата на закупуване. За удостоверяване на 
покупката е необходима оригиналната касова бележка.

Изключения: Гаранцията не важи за артикули, които са били неправилно съхранявани или 
сглобени, използвани не по предназначение, видоизменяни, почиствани по неподходящ начин 
или с неподходящи препарати. Гаранцията не покрива нормалното износване, нарязване и 
издраскване, както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар или друго външно 
въздействие. Гаранцията не важи, ако артикулите са използвани на открито, във влажни 
помещения или извън домашна среда (освен ако не е посочено друго). Гаранцията не покрива 
случайна повреда, настъпила след изтичанена срока на гаранцията.

Инструкции за поддръжка: За да се възползвате от гаранцията, е необходимо да следвате 
инструкциите за поддръжка на съответния артикул. Всички инструкции за поддръжка ще намерите 
в магазин ИКЕА и на www.IKEA.bg

Сервизно обслужване: Свържете се с магазин ИКЕА. Адреса и телефонния номер ще откриете на 
www.IKEA. bg. Запазете касовата бележка като удостоверение за покупката. Тя е условие за 
валидност на гаранцията. Пълна и най-актуална информация за гаранционните условия ще 
намерите в магазин ИКЕА или на www. IKEA.bg 

ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ   Електроуреди 5 години гаранция

Какво покрива гаранцията?
Гаранцията покрива неправилно функциониране на електроуреда, вследствие на фабрични 
дефекти или повреда в материала, считано от датата на закупуване от магазин ИКЕА („Хаус Маркет 
България“ ЕАД). Гаранцията важи само при употреба в домашна среда и в съответствие с общите 
условия, описани на тази страница. Изключенията са упоменати в частта „Какво не покрива 
гаранцията?” В рамките на гаранционния период разходите за отстраняване на повредата, в това 
число ремонт, труд и транспорт, ще бъдат поети, при условие че достъпът до електроуреда не е 
обвързан с допълнителни разходи. В тези случаи важат насоките на ЕС (Nr. 99/44/EG) и съответните 
местни разпоредби. Подменените части стават собственост на ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД). 
За какъв период важи гаранцията? Гаранцията важи в рамките на пет (5) години от 
оригиналната дата на закупуване на електроуреда от магазин ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД). 
Електроуредите TILLREDA и LAGAN са с гаранция две (2) години, валидна от ориги-налната дата на 
закупуване. По време на гаранцион-ното обслужване, срокът на гаранцията спира да тече през 
времето, необходимо за поправка на съответния артикул. Кои електроуреди покрива 
гаранцията? Петгодишната (5) гаранция важи за всички електроуреди ИКЕА с изключение на 
TILLREDA и LAGAN, които са с 2 години гаранция. Кой ще отремонтира електроуредите? 
Ремонтът ще бъде извършен от доставчика на сервизно обслужване на ИКЕА („Хаус Маркет 
България” ЕАД) чрез негови собствени сервизи или оторизиран сервизен партньор. Какво не 
покрива гаранцията? • Нормално износване • Умишлена повреда или повреда, причинена 
поради небрежност; повреда, причинена поради неспазване на инструкциите за експлоатация, 
неправилно инсталиране или свързване към мрежа с неправилен волтаж; повреда, причинена от 
токов удар, химична или електрохимична реакция, ръжда, корозия или вода, включително, но не 
само повреда, причинена от повишена концентрация на варовик във водата; повреда, причинена 
от необичайни условия на околната среда. • Консумативи, включително батерии и крушки • 
Нефункционални и декоративни елементи, които не възпрепятстват нормалната употреба на 
електроуреда, в това число издрасквания и евентуални разлики в цвета. • Случайна повреда, 
причинена от външни предмети или вещества, както и почистване и отпушване на филтри, 
отводнителни системи или отделения за перилни препарати. • Повреда в следните компоненти: 
керамично стъкло, аксесоари, фаянсови съдове и кошове за прибори, входни и изходни тръби, 
уплътнения, крушки и плафони, прегради, дисплеи, дръжки, корпуси и части от корпуси. 
Изключение са случаите, при които е възможно да се докаже, че повредата се дължи 
на производствен дефект. • Случаи, при които при посещение на технически екип не е открита 
повреда.  Ремонти, които не са извършени от определените от нас сервизни доставчици и/или 
оторизирани сервизни партньори, или ако са използвани неоригинални части. • Повреди, 
причинени от неправилно инсталиране или инсталиране не според спецификациите. • Употреба 
на електроуреда извън домашни условия, например в работна среда. • Транспортни повреди. Ако 
клиентът сам транспортира закупения артикул до дома си или до друг адрес, ИКЕА („Хаус Маркет 
България” ЕАД) не носи отговорност за никакви повреди, които могат да възникнат по време на 
транспортиране. В случай че доставката до адреса на клиента е осъществена от страна на ИКЕА 
(„Хаус Маркет България” ЕАД), евентуалните повреди в артикула, възникнали по време на 
доставката, се покриват от ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД), но не по тази гаранция. Относно 
претенции по последното условие клиентът следва да се обърне към отдел „Обслужване на 
клиенти” чрез www.IKEA. bg. • Стойността на първоначалното инсталиране на електроуреди ИКЕА. 
Ограниченията не се отнасят за дейности, извършени без причиняване на повреди от страна на 
квалифициран специалист с наши оригинални части с цел адаптиране на електроуреда към 
спецификациите за техническа безопасност на друга страна от Европейския съюз. Пълна и най-
актуална информация за гаранционните условия ще намерите в магазин ИКЕА или на 
www.IKEA.bg

Ръководство за закупуване на
кухни ИКЕА
Независимо дали търсите цялостно решение 
METOD или някоя от другите ни
кухни, това ръководство ви дава полезна
информация за всички продукти и цени, за 
да може да изберете кухнята на мечтите си. 
Вижте повече на IKEA.bg

Ръководство за монтаж
Нашето Ръководство за монтаж на кухня 
ви съветва и упътва с полезна 
информация как правилно да монтирате 
своята нова кухня ИКЕА. Вижте повече на 
IKEA.bg

Допълнителна информация, съвети и насоки

Услуги
Нашите услуги ви дават 
свободата да определите 
крайната цена сами. Избирате не 
само продуктите, които 
предпочитате и които се 
вместват във вашия бюджет, но 
и каква част от работата да 
свършите сами и какво да 
направим ние за вас.

Тук можете да видите услугите, 
които ще ви помогнат да 
планирате и закупите цялата си 
кухня. За повече информация 
посететe магазин ИКЕА или 
IKEA.bg.

TVÄTTAD 
пералня/сушилня за вграждане
1599 лв.
604.940.65

Скрита в шкаф с врата, която се 
съчетава с дизайна на помещението, 
никой няма да предположи, че това е 
пералня със сушилня. Програмата с 
пара и останалите функции  ви 
позволяват да изберете как точно да 
бъдат изпрани любимите ви дрехи.

Основни функции

Капацитет на пране: 8 кг.

Капацитет на сушене: 4 кг.

Макс. скорост на центрофугиране (RPM): 1600 

Програма с пара

Система за спиране на водата

Отложен старт (1-24 ч.)

Дигитален дисплей

Техническа информация

Клас енергийна ефективност: E (от G до A). Сушилня. 
Клас енергийна ефективност: D (от G до A). Пералня. 
Средна годишна консумация на вода: 11 200 л.

Монтаж   
Монтажът трябва да бъде извършен от 
квалифициран специалист.

Размери
Ш59.6×Д54×В81.9 см

TVÄTTAD 
пералня за вграждане
999 лв.
404.889.80

Tази голяма пералня преценява колко 
пране сте сложили в нея и контролира 
необходмото количество вода и време за 
пране. Програма с пара и други функции ви 
позволяват да изберете как точно да бъдат 
изпрани любимите ви дрехи.

Основни функции

Капацитет на пране: 8 кг.

Капацитет на сушене

Макс. скорост на центрофугиране (RPM): 1600 

Програма с пара

Система за спиране на водата

Отложен старт (1-24 ч.)

Дигитален дисплей

Техническа информация 

Клас енергийна ефективност: F (от G до A ). 
Средна годишна консумация на енергия: 196 kWh. 
Средна годишна консумация на вода: 10 999 л.

Монтаж  
Монтажът трябва да бъде извършен от 
квалифициран специалист.

Размери
Ш59.6×Д54×В81.9 см

Перални за вграждане

Доставка  
Независимо дали пазарувате в 
магазин ИКЕА или онлайн, или колко 
голяма е покупката ви, ние ще 
поемем оттук и ще ви я доставим до 
дома или офиса.

Програма за проектиране
Проектирайте METOD кухнята на мечтите 
си в 3D среда, докато сте наясно с цената 
на всеки детайл, а след това - и на цялата 
кухня. Разпечатайте проекта и списъка с 
продукти у дома или ги запазете в уеб 
страницата на ИКЕА. В магазина нашите 
консултанти ще обсъдят с вас проекта и 
ще ви дадат много полезни съвети и 
идеи.
Научете повече на IKEA.bg

Планиране
Дори и за големите проекти, малките 
неща са от значение. Обсъдете идеите си 
с наш интериорен консултант и ще ви 
помогнем да реализирате всичко до най-
малкия детайл. Запазете си час за 
изготвяне на индивидуален проект на 
IKEA.bg.

Гаранция електроуреди

Електроуредите имат  
5-годишна гаранция.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ

Цените в ръководството за закупуване са валидни единствено от 1 април 2022 г. до 30 април 
2022 г., но през който период си запазваме правото да изменяме цените при промени във 
фискални, данъчни или други обстоятелства извън нашия контрол. След изтичане на 
посочения период, за актуална информация за цена на даден продукт може да се свързвате 
с нас на безплатния ни телефон 0800 45 800, да проверите на www.IKEA.bg или на място в 
магазин ИКЕА. Възможно е някои от продуктите в ръководството за закупуване да не са 
налични в магазин ИКЕА и/или онлайн магазин ИКЕА към определен момент, поради 
изчерпване на количествата, промяна в асортимента или други причини. Възможно е 
дадени продукти да бъдат спирани от продажба за постоянно. Възможни са разлики в 
предлагания асортимент и цените на продуктите в различните търговски обекти - магазини 
ИКЕА, Центрове за поръчки ИКЕА и онлайн магазин ИКЕА. За проверка на наличностите на 
продуктите и актуална информация може да се свързвате с нас на безплатния ни телефон 
0800 45 800 или да проверите на място в магазин ИКЕА. Възможно е външно сходство и/или 
сходство в параметрите между отделни/различни продукти (напр. от една/подобна серия и 
т.н.) – всеки отделен продукт има уникален артикулен номер, независимо от евентуални 
сходства с други продукти. Снимките са с илюстративна цел и е възможно разминаване с 
реалните продукти в магазина. Декорацията и аксесоарите не са включени в цената на 
артикулите. Пълна информация за продуктовите характеристики на всеки артикул ще 
намерите в магазин ИКЕА. Предварително поднасяме нашите извинения в случай на 
допуснати печатни грешки.

ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

Предоставената от „Хаус Маркет България” ЕАД търговска гаранция не оказва влияние върху 
правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на 
потребителите (приложимо към договори за продажба на стоки, сключени до 01.01.2022 г.), 
съответно, произтичащи от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови 
услуги и за продажба на стоки (приложимо към договори за продажба на стоки, сключени 
след 01.01.2021 г.). Независимо от търговската гаранция, при несъответствие на стоките 
потребителят има правни средства за защита срещу „Хаус Маркет България” ЕАД, които не са 
свързани с разходи за него, и търговската гаранция не засяга тези средства за защита на 
потребителя, като „Хаус Маркет България” ЕАД отговаря за липсата на съответствие на 
потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона 
за защита на потребителите (приложимо към договори за продажба на стоки, сключени до 
01.01.2022 г.), съответно, съгласно разпоредбите на Закона за предоставяне на цифрово 
съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (приложимо към договори за 
продажба на стоки, сключени след 01.01.2021 г.). Пълните текстове на чл. 112-115 от Закона за 
защита на потребителите (приложими към договори за продажба на стоки, сключени до 
01.01.2022 г.)  могат да бъдат намерени на www.IKEA. bg, както и в търговските обекти на 
„Хаус Маркет България” ЕАД.

ТЪРГОВСКИ ГАРАНЦИИ - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Какво покрива гаранцията?
Обхватът на всяка гаранция е описан по-долу.

Срок на гаранцията     
Гаранцията тече от датата на закупуване и е в рамките на броя години, посочен до 
съответния артикул.

Какво ще предприеме ИКЕА? 
ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД) ще огледа артикула и ще прецени дали гаранцията го 
покрива. Рекламации се предявяват на място в търговските обекти ИКЕА. По свое 
усмотрение магазин ИКЕА ще отремонтира дефектната стока или ще я замени със същия 
или аналогичен артикул. В тези случаи ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД) поема стойността 
на поправката, резервните части, труда и транспорта на сервизния екип при условие, че 
достъпът до съответния артикул не е обвързан с допълнителни разходи. Това не се отнася 
за ремонти, извършени от лица, неупълномощени от ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД). В 
тези случаи ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД) поема стойността на поправката, резервните 
части, труда и транспорта на сервизния екип при условие, че достъпът до съответния 

Прочетете повече за уредите в 
ръководството за закупуване 
или сканирайте QR кода.

Няколко програми за пране, например:

Еко

Памук

Синтетични тъкани

Деликатни тъкани

Програма с пара

Деним

Вълна

Спорт

Няколко програми за пране, например:

Еко

Памук

Синтетични тъкани

Деликатни тъкани

Програма с пара

Деним

Вълна

Спорт

Пълна информация за програмите ще откриете в раздела Документи и инструкции за монтаж  на 
IKEA.bg
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