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решение METOD или някоя от другите 
ни кухни, това ръководство ви дава 
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YOU CAN DO IT YOURSELF, 
BUT YOU DON'T HAVE TO
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УСЛУГИУСЛУГИ

Вижте всичките ни услуги, които ви дават свободата да изберете 
какво да направите сами и какво да направим ние за вас. 

Услуги

Онлайн запазване на час Взимане на размери

Подгответе се за покупката на 
вашата кухня, преди да посетите 
магазин ИКЕА. Резервирайте 
онлайн час за изготвяне на 
индивидуален проект или за 
закупуване на кухня в удобно за 
вас време. 

При проектирането на една 
кухня е особено важно всички 
размери да бъдат взети 
правилно. Ако имате нужда 
от помощ, ние можем да 
препоръчаме наш партньор, 
който да измери помещението и 
ние да проверим дали избраният 
модел кухня ще пасне.

Финансови услуги

В магазин ИКЕА може да 
закупите желаните от вас 
продукти чрез стоков кредит 
на изплащане на равни 
месечни вноски при 
изгодни условия. Повече 
информация ще получите в 
зона Финансова услуга в 
Мебелен салон и на IKEA.bg.

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.

Събиране на мебели и 
доставка

Спестете време при 
следващото си пазаруване. 
Подгответе списък с 
артикулните номера на 
мебелите, които желаете да 
закупите, ние ще ги съберем 
и ще ви ги доставим до дома 
или офиса.

Монтаж на кухни

Можете да спестите ценно 
време при монтажа на кухня 
ИКЕА, особено при по-
сложните елементи. С 
помощта на наш партньор 
предлагаме избор от опции в 
зависимост от нуждите.

Монтаж

Всички наши продукти са 
предназначени за 
самостоятелен монтаж, но ще 
се радваме да сглобим 
покупките ви вместо вас.

МОЖЕТЕ И САМИ, НО НЕ Е 
НЕОБХОДИМО

Проектиране на
кухня

Ако предпочитате, можете да 
оставите проектирането на нас 
– нужно е само да запазите час
за изготвяне на индивидуален
проект. Донесете размерите
на помещението и ние ще ви
помогнем с вдъхновение и
функционални решения за
всичко от разпределението
на шкафовете, уредите и
артикулите за съхранение до
осветлението и мивките.
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Кухни ИКЕАКухни ИКЕА

Какъв тип кухня търсите?

Независимо дали търсите цяла кухненска система като METOD, която 
максимално можете да съобразите с личния си стил, или обикновена 
кухня, която да монтирате за един ден, ние имаме това, което търсите. 
Предлагаме на вашето внимание три различни вида кухни ИКЕА, които 
отговарят на различни нужди и желания.

Кухня ENHET
Каквито и да са архитектурните особености 
на вашия дом, кухня ENHET ще пасне идеално 
в него. Разгледайте готовите ни комбинации 
и ги сглобете без специални инстрименти – 
отделните части просто “щракват” една в друга. 
ENHET дава голяма свобода за индивидуален 
стил, предлагайки открити и затворени 
решения за съхранение,ъглови шкафове 
и врати в различен цвят, както и различни 
аксесоари. Вижте повече на стр. 52

Кухня KNOXHULT
KNOXHULT пристига до вас в предварително 
готови модули, които можете да аранжирате по 
свой вкус. В комбинация с електроуредите ни 
LAGAN получавате завършена кухня с всички 
основни функционалности на много изгодна 
цена. Добавете мивка, смесител и дръжки по 
свой избор за завършен вид. Семплите готови 
модули правят монтажа толкова лесен, че 
можете да имате напълно фунционираща кухня 
още в същия ден, в който я отнесете вкъщи от 
магазин ИКЕА. Вижте повече на стр. 80.

Мини-кухня SUNNERSTA 
Ако търсите нещо съвсем базисно, а не 
непременно изискана, елегантна кухня, 
SUNNERSTA може да е вашето решение. 
Тази практична мини-кухня е лесна за 
закупуване, отнасяне вкъщи и монтаж, а 
можете да я вземете със себе си, ако решите 
да се преместите. Добавете преносимия 
индукционен котлон и хладилника от серията 
TILLREDA, и вече разполагате с всички основни 
функции, необходими за малък апартамент, 
стая в общежитие или където искате да 
сготвите следващото си ястие. Вижте повече 
на стр. 84.

Кухненска система 
METOD
Нашата кухненска 
система METOD разполага 
с шкафове в няколко 
различни размера, които да 
паснат на разположението 
на кухнята ви. Гъвкавостта 
на тази практична система 
ви предлага безкраен брой 
вариации, давайки ви 
свободата да проектирате 
идеалната за вас и дома ви 
кухня. За ваше улеснение 
сме разработили богат 
асортимент от вътрешни 
кухненски органайзери, 
позволяващи бърз достъп 
дори и до прибраните в 
най-далечното местенце 
неща в ъгловите шкафове. 
Освен това предлагаме 
огромен избор от чела 
за чекмеджета, плотове, 
осветление, мивки, дръжки 
и много други за внасяне 
на личен стил до последния 
детайл във вашата кухня. 
Вижте повече на стр. 8.
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Безкрайни възможности
Модулният дизайн на кухненска 
система METOD я прави лесна 
за монтаж и дава безкрайни 
възможности за индивидуален 
дизайн на кухнята. Независимо дали 
харесвате традиционен стил, обичате 
минимализма в модерния стил или сте 
някъде по средата, със сигурност ще 
намерите нещо, което е точно за вас.

За да бъде истински красива, 
кухнята трябва да е функционална 
и да посреща нуждите ви в нея. С 
METOD можете да определите как тя 

да изглежда отвън и да поддържате 
всичко в идеален ред вътре. За начало 
решете какъв ще е стилът на мечтаната 
от вас кухня, като изберете врати и 
чела за чекмеджета, осветление, плот, 
мивка, смесител, дръжки и аксесоари 
според вкуса си.

Кухненска 
система METOD

Кухненската система METOD 
има 25 години безплатна 
гаранция. Вижте повече 
на стр. 132.
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Врати и чела 
за чекмеджета 
METOD

Изберете своя стил!
Без значение какви са личните ви 
стилови предпочитания, изберете 
такъв външен вид за кухнята си, 
който ще радва очите ви години 
наред, защото най-вероятно ще 
прекарате много часове в нея.

Предлагаме богат асортимент от 
материали и цветови нюанси, от 
които да изберете най-подходящите 
за вас – от врати и чела за чекмеджета 
с богати детайли в традиционен 
стил до гланцови модерни врати 

с вградени дръжки и изчистени 
линии, внасящи чувство за ред и 
спокойствие! 

Изборът на стил изцяло зависи от 
вас – това е вашата кухня! А ние сме 
се погрижили всички наши врати 
и чела да са с високо качество и 
издръжливост. Те имат 25 години 
безплатна гаранция, за да сте 
сигурни, че каквото и да изберете, ще 
му се радвате дълги години напред.

Вратите и челата за чекмеджета 
от кухненска система METOD 
имат 25 години безплатна 
гаранция. Вижте повече на стр. 132
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Врати и чела

Различни стилове врати и чела

Врати и чела с гладка повърхност
Този елегантен стил предлага изчистени линии и 
гладки, лесни за почистване повърхности - фина, 
семпла красота в най-чиста форма. Предлагаме 
богат избор от цветове, нюанси и материали.

Врати и чела с гланцова повърхност
Лъскавите повърхности са подходящи за всеки 
- от минималиста до голямото семейство с деца.
Петната не са проблем, защото се почистват
толкова лесно, колкото и са били направени.

Врати с декоративни рамки
Вратите с декоративни рамки и челата за 
чекмеджета са с богати детайли, придаващи усет 
за майсторска изработка. Те създават кухня в 
рустикален и традиционен стил. По избор могат да 
се комбинират със стъклена врата в същия стил.

Врати и чела с вградени дръжки
Може да не ги забележите на пръв поглед - 
това е идеята! Вградените дръжки придават 
минималистичен и модерен вид на вашата кухня.
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METOD врати и чела

Врати и чела с гладка повърхност

VEDDINGE
Цвят/дизайн: бяло.
Материал: МДФ с покритие боя.

VEDDINGE в бяло е гладка врата, която придава 
на кухнята ви светъл и модерен облик. Може 
да се съчетае с врата за акцентиране JUTIS.

Ш400×В800 мм 002.054.31 30 лв.

ASKERSUND
Цвят/дизайн: тъмнокафяво, ефект ясен. 
Материал: ПДЧ и меламиново фолио.

ASKERSUND е врата с ефект тъмен ясен, с 
релефна повърхност на вид и допир. Тя 
създава кухня с топла и модерна 
атмосфера. Може да се комбинира с врата 
за акцентиране JUTIS.

Ш400×В800 мм 604.252.46 30 лв.

KUNGSBACKA
Цвят/дизайн: антрацит.
Материал: ПДЧ и рециклирано, пластмасово 
PET фолио.

KUNGSBACKA в антрацит е врата с 
впечатляващо, матово черно покритие и два 
скосени ръба. Направена е от рециклирана 
дървесина и пластмасови бутилки, и придава 
модерен вид на вашата кухня. Може да се 
съчетае с врата за акцентиране JUTIS.

Ш400×В800 мм 403.373.35 57 лв.

ASKERSUND
Цвят/дизайн: ефект светъл ясен.      
Материал: ПДЧ и меламиново фолио.

ASKERSUND е врата с ефект светъл ясен, 
с релефна повърхност на вид и допир. Тя 
създава светла и модерна кухня. Може да се 
комбинира с врата за акцентиране JUTIS.

Ш400×В800 мм 303.318.57 30 лв.

Врати и чела с гладка повърхност

SINARP 
Цвят/дизайн: кафяво.
Материал: фурнир дъб с безцветен лак и 
масив дъб.

SINARP предлага класически дизайн с модерен 
облик и тъмни тонове, които подчертават 
характера. Завършекът от масивен дъб добавя 
елегантен акцент към челата и придава 
усещане за топлина в кухнята. Може да се 
комбинира със стъклени врати SKÖVDE или 
врата за акцентиране HASSLARP.

Ш400×В800 мм 704.041.54 69 лв.

BODARP
Цвят/дизайн: Сиво-зелено.
Материал: ПДЧ и рециклирано покритие 
фолио.

При производството на този артикул е 
използвана възобновима електроенергия, а 
фолиото е от рециклирани PET бутилки. 
Вратите и челата BODARP в матово сиво-
зелено създават открита и приветлива кухня 
с модерно излъчване. Може да се съчетае с 
врата за акцентиране JUTIS.

Ш400×В800 мм 804.355.36 57 лв.

METOD врати и чела
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METOD врати и чела

Врати и чела с декоративни рамки

BODBYN 
Цвят/дизайн: тъмнозелено. 
Материал: МДФ и покритие боя.

Богата на детайли, тъмнозелената врата 
BODBYN е с панел, скосен от вътрешната 
страна и с леки контури от външната. Придава 
традиционен облик на вашата кухня. Може да 
се съчетае с врати от закалено стъкло BODBYN

Ш400×В800 мм 904.445.21 50лв.

BODBYN
Цвят/дизайн: екрю.

Ново

ENKÖPING 
Цвят/дизайн: ефект бяла дървесинаt.
Материал: МДФ и покритие фолио.

Класически облик в бяло, който създава 
приветстваща атмосфера и ще издържи 
тестовете на времето. Челата с рамка 
ENKÖPING са покрити с устойчиво фолио, със 
загатната структура на дървесината, която 
придава автентично, топло усещане, 
характерно за дървесината.
Ш400×В800 мм 605.057.66 57 лв.

LERHYTTAN 
Цвят/дизайн: черен байц. 
Материал: фурнир ясен, байц и масив ясен.

LERHYTTAN е врата с подчертано традиционен 
характер, с рамка от масивно дърво и скосени 
ръбове, и вграден панел от фурнир. 
LERHYTTAN ви помага да създадете уютна 
кухня с рустикален чар. Комбинирайте с врати 
от закалено стъкло LERHYTTAN.

Ш400×В800 мм 003.560.57 85 лв.

STENSUND
Цвят/дизайн: бежово. 
Материал: МДФ с покритие боя.

Серията STENSUND предлага крайградска 
визия с декоративни рамки и релефни 
панели, които създават топла атмосфера и 
усещане за висококачествен, ръчно 
изработен продукт. Комбинирайте с врати 
от закалено стъкло STENSUND.

Ш400×В800 мм 004.531.81 57 лв.



17

Врати и чела с декоративни рамки

STENSUND
Цвят/дизайн: бежово. 
Материал: МДФ с покритие боя.
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METOD врати и челаMETOD врати и чела

Врати и чела с гланцово покритиеВрати и чела с гланцово покритие

KALLARP
Цвят/дизайн: гланц, тъмночервено-кафяво. 
Материал: покритие от гланцово фолио.

KALLARP е врата с гланцово покритие и 
гладки, прави линии. Придава модерен, 
колоритен вид на кухнята. Може да се съчетае 
с врата за акцентиране JUTIS.

Ш400×В800 мм 104.282.85 57 лв.

RINGHULT
Цвят/дизайн: гланц, бяло.
Материал: ПДЧ и покритие от гланцово 
фолио.

RINGHULT са врати в бяло с гладки, прави 
линии и гланцово покритие, което е 
издръжливо и лесно за почистване. RINGHULT 
придава светъл, модерен облик на кухнята ви. 
Може да се съчетае с врата за акцентиране 
JUTIS.

Ш400×В800 мм 302.050.95 57 лв.
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METOD врати и челаMETOD врати и чела

Стъклени вратиВрати и чела с вградени дръжки

VOXTORP
Цвят/дизайн: гланц, светлобежово.   
Материал: МДФ и покритие гланцово фолио

VOXTORP е гладка врата с гланцово покритие 
и вградени дръжки. Придава на кухнята ви 
просторен, модерен вид с изчистени линии. 
КОмбинирайте с врата за акцентиране JUTIS.

Ш400×В800 мм 503.211.50 80 лв.

VOXTORP
Цвят/дизайн: матово бяло.
Материал: ПДЧ и покритие фолио.

VOXTORP е гладка, матова врата с 
вградени дръжки. Придава на кухнята ви 
просторен, модерен вид с изчистени линии. 
КОмбинирайте с врата за акцентиране JUTIS

Ш400×В800 мм 402.731.78 69 лв.

VOXTORP
Цвят/дизайн: тъмносиво.
Material: ПДЧ и покритие фолио.

VOXTORP е гладка врата с вградени дръжки. 
Придава на кухнята ви просторен, модерен вид 
с изчистени линии. Комбинирайте с врата за 
акцентиране JUTIS.

Ш400×В800 мм 804.540.92 69 лв.

JUTIS
Цвят/дизайн: матирано стъкло и алуминий.
Материал: закалено стъкло и алуминий.
JUTIS е бяла стъклена врата, която също като 
хамелеон, се съчетава идеално с всички останали 
кухненски чела и врати. Подходящо решение, ако 
сте избрали серия от чела без стъклени врати. В 
комплекта са включени и дръжки.

Ш400×В800 мм 102.058.31       65 лв.

JUTIS
Цвят/дизайн: опушено стъкло, черно.
Материал: закалено стъкло и алуминий. 
JUTIS е врата от опушено стъкло, която също като 
хамелеон, се съчетава идеално с всички останали 
кухненски чела и врати. Подходящо решение, ако 
сте избрали серия от чела без стъклени врати. В 
комплекта са включени и дръжки.

Ш400×В800 мм 602.058.95       65 лв.
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METOD врати и чела

FRÖJERED
Цвят/дизайн: светъл бамбук.
Материал: бамбук с безцветен лак.

Топла и оживена атмосфера, предизвикваща ефект 
"уау". Челата FRÖJERED fса изработени от естествен 
бамбук - устойчив и трудно износващ се материал, 
който е идеален за кухнята. Вградените дръжки 
подчертават изчистената, модерна визия.

Ш40×В40 мм 304.416.53 55 лв.

JÄRSTA
Цвят/дизайн: гланц, светъл тюркоаз. 
Материал: ПДЧ и покритие от гланцово фолио.
Внесете освежаващ, личен нюанс в кухнята с помощта 
на цветни акцентиращи врати. Предлагаме серията 
JÄRSTA с покритие от гланц, което придава модерен 
облик и се почиства изключително лесно. 

Ш400×В800 мм 104.699.83          69 лв.

HASSLARP
Цвят/дизайн: кафяво/на фигури.
Материал: фурнир дъб с безцветен лак и масив дъб.
Дъбовият фурнир с характерни мотиви на рибена кост 
придава на вашата кухня неповторим акцент. 
Предназначена за комбиниране със серията SINARP, 
но може да се съчетае и с врати в наситен цвят, за 
постигане на по-модерна визия. 

Ш400×В800 мм 904.047.80        110 лв.

Придайте повече индивидуалност на кухнята с 
нашите врати, специално предназначени за 
акцентиране. Техният дизайн допълва останалите 

врати с изненадващ нюанс или контраст - 
идеален начин да внесете мъничко (или много) 
цвят в помещението.

Врати за акцентиране

Чела за чекмеджета

VÅRSTA
Цвят/дизайн: Неръждаема стомана
Материал: ПДЧ и неръждаема стомана

VÅRSTA са чела, изработени от издръжлива неръждаема 
стомана, която придава индустриален облик на кухнята 
ви и я превръща в професионален ресторант, за да ви 
вдъхнови да приготвите великолепни ястия, точно като 
истински шеф-готвач.

Ш40×В40 мм 304.105.95 41 лв.

Челата за чекмеджета от сериите, които предлагаме, 
са предназначени да допълват кухненските врати 
от нашия асортимент и са в няколко размера.

JÄRSTA
Цвят/дизайн: гланц, светъл тюркоаз. 
Материал: ПДЧ и покритие от гланцово фолио
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Финални щрихи
Независимо дали предпочитате 
по-традиционен стил с много 
чекмеджета и декоративни елементи 
или търсите елегантен, модерен 
минималистичен подход, ние имаме 
подходящите финални щрихи за 

вашата изумителна кухня.
Допълнете с еднакви покривни 
панели, лайстни, крака и цокли. 
Или бъдете по-смели и изберете 
контрастни детайли за вратите и 
чекмеджетата си. Изборът е ваш.

Покривни 
панели, 
декоративни 
лайстни, цокли 
и крака METOD
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Цокъл с вентилационен 
отвор

Покривен панел Декоративна лайстнаДекоративен цокъл
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Изберете покривен панел в същия цвят като 
вратите или създайте контрастни комбинации 
според вкуса си.

Покривни панели

Покривни панели, декоративни лайстни, цокли и крака METOD

ASKERSUND покривен панел, ефект тъмнокафяв 
ясен.

Налични размери, 
ширина×височина
39×86 см       604.252.32    30лв.
39×106 см     004.252.30    35лв.
39×240 см     804.252.31    90лв.

62×80 см       904.252.35    40лв.
62×240 см     204.252.34    115лв.

BODARP покривен панел, сиво-зелено.
Налични размери, 
ширина×височина
39×86 см       604.355.23 50 лв.
39×106 см     004.355.21    55 лв.
39×240 см     804.355.22   125 лв.

62×80 см       904.355.26    65 лв.
62×240 см     104.355.25     165 лв.

KUNGSBACKA покривен панел, антрацит.
Налични размери, 
ширина×височина
39×83 см       803.373.24    45 лв.
39×103 см     203.373.22     60 лв.
39×240 см     003.373.23     115 лв. 

62×80 см       103.373.27      65 лв.
62×240 см    303.373.26     155 лв.

STENSUND покривен панел, бежово.
Налични размери, 
ширина×височина
39×83 см       104.531.66    50 лв.
39×103 см     604.531.64    55лв.
39×240 см    304.531.65    125 лв. 

62×80 см       504.531.69     65 лв.
62×240 см     704.531.68     165 лв.

KALLARP покривен панел, гланц, тъмночервено-
кафяво.

Налични размери, 
ширина×височина
39×86 см       904.282.72    50 лв.
39×106 см     304.282.70    55 лв.
39×240 см     104.282.71    125 лв. 

62×80 см       204.282.75    65 лв.
62×240 см     504.282.74    165 лв.

LERHYTTAN покривен панел, черен байц.
Налични размери, 
ширина×височина
39×85 см       303.560.46   65 лв.
39×105 см     103.560.85    75 лв.
39×240 см     503.560.45   205 лв. 

62×80 см       103.560.90     95 лв.
62×240 см     303.560.89     235 лв.

ASKERSUND покривен панел, ефект светъл ясен.
Налични размери, 
ширина×височина
39×86 см      603.318.46     30лв.
39×106 см     103.318.44     35лв.
39×240 см     803.318.45    90лв.

62×80 см       003.318.49    40лв.
62×240 см     203.318.48    115лв.

BODBYN покривен панел, сиво.
Налични размери, 
ширина×височина
39×86 см       102.344.28    40 лв.
39×106 см     302.210.62     45 лв.

39×240 см     902.210.64    105 лв. 

62×80 см       102.210.63     50 лв.
62×240 см      502.210.61    135 лв.

BODBYN покривен панел, тъмно зелено.
Налични размери, 
ширина×височина
39×86 см      004.444.98    40 лв.
39×106 см     404.444.96    45 лв.
39×240 см     204.444.97   105лв. 

62×80 см       104.445.01     50 лв.
62×240 см     304.445.00    135 лв.

VÅRSTA покривен панел с крака, неръждаема 
стомана.

Налични размери, 
ширина×височина
39×80 см       804.106.06    115 лв.
62×80 см       304.106.04    135 лв.

VÅRSTA покривен панел, неръждаема стомана.

Налични размери, 
ширина×височина
39×80 см       804.105.88    40 лв.
62×80 см       604.105.89     55 лв.

VOXTORP покривен панел, гланц, светлобежово.
Налични размери, 
ширина×височина
39×86 см       803.211.39     65 лв.
39×240 см     003.211.38     215 лв. 

62×80 см    003.211.43      85 лв.  
62×240 см      203.211.42     255 лв.

TORHAMN покривен панел, естествен ясен.
Налични размери, 
ширина×височина
39×80 см      803.134.03 55 лв.
39×100 см    203.134.01     65 лв. 
39×240 см    003.134.02    185 лв.

61×80 см 103.134.06    75 лв.
61×240 см     303.134.05    225 лв.

SINARP покривен панел, кафяво.
Налични размери, 
ширина×височина
39×86 см       004.041.43    45 лв.
39×106 см     404.041.41     60 лв.
39×240 см     204.041.42    165 лв. 

62×80 см       304.041.46     65 лв.
62×240 см     504.041.45     205 лв.

FRÖJERED покривен панел, светъл бамбук.
Налични размери, 
ширина×височина
39×80 см       104.416.25   55 лв.

62×80 см       904.416.31   80 лв.

Ново
ENKÖPING покривен панел, ефект бяла дъвесина 

Налични размери, 
ширина×височина      
39×83 см     205.057.54   30 лв. 
39×103  см   605.057.52  35 лв. 

62×80 см 505.057.57  45 лв.  
62×240 см 705.057.56   135 лв.
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Нашите покривни панели FÖRBÄTTRA в бяло и 
тъмносиво са разработени така, че да пасват 
на всички бели и тъмносиви врати и чела за 

чекмеджета. 
Изберете FÖRBÄTTRA в същия цвят и стил за 
идеална комбинация с вратите в кухнята ви.

Покривни панели

Покривни панели, декоративни лайстни, цокли и крака METOD

Покривни панели FÖRBÄTTRA

FÖRBÄTTRA покривен панел, тъмносиво.
Налични размери, 
ширина×височина
39×86 см       304.540.80    55 лв.
39×106 см     704.540.78     65 лв.
39×240 см     504.540.79    185 лв. 

62×80 см       704.540.83     75 лв.
62×240 см     904.540.82    225 лв.

FÖRBÄTTRA покривен панел, гланц бяло.
Налични размери, 
ширина×височина
39×86 см       303.974.76    50 лв.
39×106 см     803.974.74    55 лв.
39×220 см     503.974.75    115 лв. 

62×80 см       703.974.79     60 лв.
62×240 см     903.974.78     155 лв.

FÖRBÄTTRA покривен панел, екрю.
Налични размери, 
ширина×височина
39×86 см       402.344.36   40 лв.
39×106 см      302.057.26   45 лв.
39×240 см      102.057.27   105 лв. 

62×80 см        902.057.28   50 лв.
62×240 см      502.057.25   135 лв.

FÖRBÄTTRA покривен панел, бяло.
Налични размери, 
ширина×височина
39×86 см       102.978.83    30 лв.
39×106 см      502.978.81    35 лв.
39×240 см      302.978.82   90 лв.

62×80 см        402.978.86   40 лв.
62×240 см      602.978.85   115лв.

FÖRBÄTTRA покривен панел, матово бяло.
Налични размери, 
ширина×височина
39×86 см       604.176.61     40лв.
39×106 см     004.176.59     55лв.
39×240 см     804.176.60    105лв.

62×80 см       004.176.64    50лв.
62×240 см     204.176.63    135лв.



28

Покривни панели, декоративни лайстни, цокли и крака METOD

Декоративните лайстни дават завършен вид на 
кухнята. Предлагаме ги в много различни стилове, 
за да подхождат на всяка врата или серия чела за 
чекмеджета, която изберете. Използвайте ги, за 
да скриете осветлението, като декоративен или 
финален щрих, който да подчертае стила.

Изберете как да ги съчетаете с шкафовете си - 
разгледайте нашите предложения за различни 
начини за поставяне над или под шкафовете, около 
тях или само между покривните панели.

Декоративни лайстни

ASKERSUND декоративна лайстна, 
заоблена, 
ефект светъл ясен.

221×6 см 803.318.50 40 лв.

BODARP декоративна лайстна, заоблена, 
сиво-зелено.

221×6 см 704.355.27 55 лв.

BODBYN декоративна лайстна с контур, 
сиво.

221×6 см 602.210.65 45 лв.

BODBYN декоративна лайстна с контур, 
екрю.

221×6 см 804.177.59 45 лв.

BODBYN декоративна лайстна, 
тъмнозелено.

221×6 см 404.445.  14 45 лв.

SINARP декоративна лайстна, заоблена, 
кафяво.

221×6 см 104.041.47 80 лв.

ASKERSUND декоративна лайстна, 
заоблена,  
ефект тъмнокафяв ясен.

221×6 см 704.252.36 40 лв.
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Покривни панели, декоративни лайстни, цокли и крака METOD

Декоративни лайстни
KALLARP декоративна лайстна, заоблена, 
гланц, тъмночервено-кафяво.

221×6 см 004.282.76 55 лв.

KUNGSBACKA скосена декоративна 
лайстна, 
антрацит.

221×2.8 см 903.373.28 55 лв.

LERHYTTAN декоративна лайстна, 
заоблена, 
черен байц.

221×4.3 см 903.560.91 105 лв.

VOXTORP декоративна лайстна, заоблена,  
гланц, светлобежово.

221×6 см 803.211.44 55 лв.

TORHAMN декоративна лайстна, скосена,  
естествен ясен.

221×2.9 см 903.134.07 85 лв.

SÄVEDAL декоративна лайстна, скосена,  
бяло.

221×6 см 404.177.56 35 лв.

STENSUND декоративна лайстна,  
бежово.

221×3 см 304.531.70 35 лв.

RINGHULT декоративна лайстна, 
заоблена,  
гланц, светлосиво.

221×6 см 903.271.31 55 лв.



Покривни панели, декоративни лайстни, цокли и крака METOD

Декоративни лайстни

НовоENKÖPING декоративна 
лайстна, ефект бяла дървесина

221×6 см 705.165.66 35 лв.
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FÖRBÄTTRA декоративна лайстна, 
заоблена, 
гланц, бяло.

221×6 см 503.974.80 55 лв.

FÖRBÄTTRA декоративна лайстна, 
заоблена,  
тъмносиво.

221×6 см 504.540.84 55 лв.

FÖRBÄTTRA декоративна лайстна, 
заоблена,  
матово бяло.

221×6 см 704.176.65 45 лв.

FÖRBÄTTRA декоративна лайстна, 
заоблена,  
екрю.

221×6 см 702.069.60 45 лв.

FÖRBÄTTRA декоративна лайстна, 
заоблена, 
бяло.

221×6 см 202.978.87 40 лв.

Нашите декоративни лайстни FÖRBÄTTRA в бяло 
и тъмносиво са разработени така, че да пасват 
на всички бели и тъмносиви врати и чела за 
чекмеджета, които предлагаме. 

Изберете FÖRBÄTTRA в същия цвят и стил за 
идеална комбинация с вратите в кухнята ви.

Декоративни лайстни FÖRBÄTTRA

Покривни панели, декоративни лайстни, цокли и крака METOD

Декоративни лайстни
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TORHAMN 
Цвят/дизайн: естествен ясен. Материал: 
фурнир ясен с безцветен лак и масив 
ясен.
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Покривни панели, декоративни лайстни, цокли и крака METOD

Изберете стандартен или декоративен цокъл, за да скриете празното място 
между шкафовете и пода. Като алтернативен избор, може да сложите 
декоративни крака на долните и високите шкафове в кухнята.

Цокли и крака

BODBYN, сиво.

LERHYTTAN черен байц. 

BODBYN тъмнозелено. 

Цокъл 220×8 см

403.560.84 65 лв.

Крак за декоративен цокъл 

103.978.06 55 лв.

Ъглов крак за декоративен цокъл 

204.032.27                   65 лв./2 бр.

Цокъл 220×8 см

302.807.73 35 лв.

Цокъл 220×8 см

204.445.53 35 лв.

Декоративен цокъл 220×8 см 

502.613.06                      50 лв.

Декоративен цокъл 220×8 см 

904.445.02                       50 лв.

Декоративен цокъл с отвор 66×8 см 

102.930.74                      50 лв.

Декоративен цокъл с отвор 66×8 см 

604.445.13                       50 лв.

Крак 8 см

102.613.08 40 лв./2 бр. 

Крак 8 см

404.445.52 40 лв./2 бр.
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Покривни панели, декоративни лайстни, цокли и крака METOD

Цокли и крака

Цокъл 220×8 см

403.134.43 55 лв.

Цокъл 220×8 см

104.532.08 45 лв.

ASKERSUND ефект тъмнокафяв 
ясен.

Цокъл 220×8 см

404.252.66 35 лв.

SINARP кафяво.

Цокъл 220×8 см

004.041.81 50 лв.

KALLARP гланц, тъмночервено-
кафяво.

Цокъл 220×8 см

704.283.05 50 лв.

VÅRSTA цвят неръждаема стомана.

Цокъл 220×8 см

404.351.47 40 лв.

BODARP сиво-зелено.

Цокъл 220×8 см

204.355.58 50 лв.

VOXTORP гланц, светлобежово.

Цокъл 220×8 см

703.211.68 55 лв.

KUNGSBACKA антрацит.

Цокъл 220×8 см

703.373.53 50 лв.

TORHAMN естествен ясен.

STENSUND бежово.

ASKERSUND ефект светъл ясен.

Цокъл 220×8 см

903.318.78 35 лв.



Покривни панели, декоративни лайстни, цокли и крака METOD
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Цокли и крака FÖRBÄTTRA

Нашите цокли и крака FÖRBÄTTRA в бяло и 
тъмносиво са разработени така, че да пасват 
на всички бели и тъмносиви врати и чела за 
чекмеджета. 

Изберете FÖRBÄTTRA в същия цвят и стил за 
идеална комбинация с вратите в кухнята ви.

Цокли и крака

FÖRBÄTTRA 
Декоративен цокъл.  

220×8 см, тъмносиво 



Цокли и крака

FÖRBÄTTRA бяло.FÖRBÄTTRA тъмносиво.

Цокъл 220×8 см

403.275.05 35 лв.

Цокъл 220×8 см

804.541.10 50 лв.

FÖRBÄTTRA гланц, бяло.

Цокъл 220×8 см

703.975.06 45 лв.

FÖRBÄTTRA матирано бяло.

Цокъл 220×8 см

504.176.66 35 лв.

FÖRBÄTTRA екрю.

Цокъл 220×8 см

602.807.76 35 лв.

Декоративен цокъл 220×8 см

302.613.07 45 лв.

Декоративен цокъл с отвор 66×8 см

402.930.77 45 лв.

Крак 8 см

902.613.09 35 лв./2 бр.

Покривни панели, декоративни лайстни, цокли и крака METOD

METOD крак, 8 см, 4 бр. к-т. Да се допълни с 
цокъл.

402.055.99 15 лв.

Крака
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FÖRBÄTTRA
Декоративен цокъл.  
220×8 см, екрю,  
302.613.07

45 лв./бр.
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Модулни шкафове за всеки вкус
Как изглежда вашата кухня-мечта? 
Колко време ще прекарвате в нея 
и как ще я използвате? Когато 
става дума за кухни, всички имаме 
различна представа, различни 
мечти, нужди и изисквания. За да 
помогнем на всеки да открие своята 
кухня, най-доброто, което можехме 
да направим беше да разработим 
изключително гъвкава и практична 

кухненска система с шкафове, 
подхождащи на всеки вкус и всяко 
помещение. Колкото и да е голям 
домът или семейството ви, с шкафове 
в различни размери, чекмеджета с 
безкрайни възможности за дизайн 
и вътрешни органайзери, пасващи 
навсякъде, кухнята на мечтите ви 
може да се превърне в кухнята във 
вашия дом.

Шкафове 
METOD

Кухненската система METOD 
има 25 години безплатна 
гаранция. Вижте повече на стр. 
132.
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Шкафове METODШкафове METOD

На тази страница можете да видите пълния ни асортимент от шкафове 
METOD и техните размери. Направете своя избор и ги комбинирайте 
така, че да паснат на разположението на помещението ви, както и на 
вашите нужди.

METOD рамка за долен шкаф 40×60×80 см.

Бяло 802.134.32 55 лв.
Ефект дърво, черно 702.056.30 60 лв.

METOD рамка за долен шкаф 60×37×80 см.

Бяло 502.056.31 60 лв.

METOD рамка за долен шкаф 60×60×80 см.

Бяло 502.056.26 65 лв.
Ефект дърво, черно 902.056.34 70 лв.

METOD рамка за долен шкаф 80×60×80 см.

Бяло 102.056.33 75 лв.
Ефект дърво, черно 702.056.25 80 лв.

Долни шкафове METOD

METOD рамка за долен шкаф 20×60×80 см.

Бяло 302.125.62 50 лв.
Ефект дърво, черно 002.125.68 55 лв.

METOD рамка за долен шкаф 30×37×80 см. 

Бяло 204.171.49 45 лв.

METOD рамка за долен шкаф 30×60×80 см. 

Бяло 504.171.95 50 лв.
Ефект дърво, черно 104.172.82 55 лв.

METOD рамка за долен шкаф 40×37×80 см.

Бяло 302.056.32 50 лв.

METOD стенни шкафове

METOD рамка за стенен шкаф 30×37×60 см. 

Бяло 404.210.51 35 лв.
Ефект дърво, черно 104.210.57 40 лв.

METOD рамка за долен шкаф 30×37×80 см. 

Бяло 704.172.98 40 лв.
Ефект дърво, черно 604.173.07 45 лв.

METOD рамка за стенен шкаф 20×37×80 см.

Бяло 802.521.12 50 лв.
Ефект дърво, черно 602.521.13 55 лв.

METOD рамка за стенен шкаф 40×37×40 см.

Бяло 102.055.29 40 лв.
Ефект дърво, черно 302.055.52 40 лв.

METOD рамка за стенен шкаф 40×37×60 см.

Бяло 102.055.34 40 лв.
Ефект дърво, черно 502.055.46 45 лв.

METOD рамка за стенен шкаф 40×37×100 см. 

Бяло                                        502.055.32         60 лв.
Ефект дърво, черно 402.055.42 65 лв.

METOD рамка за стенен шкаф 40×37×80 см.

Бяло 702.055.31 45 лв.
Ефект дърво, черно 502.055.51 50 лв.

METOD рамка за стенен шкаф 60×37×40 см.

Бяло 302.055.33 40 лв.
Ефект дърво, черно 702.055.50 45 лв.

METOD рамка за стенен шкаф 60×37×60 см.

Бяло 802.055.35 50 лв.
Ефект дърво, черно 702.055.45 55 лв.

METOD рамка за стенен шкаф 60×37×80 см.

Бяло 302.055.28 55 лв.
Ефект дърво, черно 602.055.41 60 лв.

METOD рамка за стенен шкаф 60×37×100 см. 

Бяло                                        202.055.38         70 лв.
Ефект дърво, черно 902.055.49 75 лв.

METOD рамка за стенен шкаф 80×37×40 см.

Бяло 802.055.40 45 лв.
Ефект дърво, черно 002.055.44 50 лв.

METOD рамка за стенен шкаф 80×37×60 см.

Бяло 602.055.22 60 лв.
Ефект дърво, черно 602.055.55 65 лв.

METOD рамка за стенен шкаф 80×37×80 см.

Бяло 702.055.26 65 лв.
Ефект дърво, черно 102.055.48 70 лв.

METOD рамка за стенен шкаф 80×37×100 см. 

Бяло                                        902.055.30         80 лв.
Ефект дърво, черно 302.055.47 90 лв.

METOD долни шкафове за вграждане 
на електроуреди и мивки

METOD долен шкаф за вграждане на фурна/
мивка 80×60×80 см. 

Бяло 502.154.75 100 лв.
Ефект дърво, черно 802.154.74 110 лв.

METOD долен шкаф за вграждане на фурна/
мивка. 60×60×80 см. 

Бяло 702.135.69 80 лв.
Ефект дърво, черно 202.055.43 85 лв.

Високи шкафове METOD

METOD рамка за висок шкаф 40×37×200 см.

Бяло 102.125.63 100 лв.

METOD рамка за висок шкаф 40×60×200 см.

Бяло 902.125.59 115лв.
Ефект дърво, черно 402.125.71 125 лв.

METOD рамка за висок шкаф 40×60×220 см.

Бяло 102.125.58 135 лв.
Ефект дърво, черно 402.125.66 145 лв.

METOD рамка за висок шкаф 60×37×200 см.

Бяло 702.125.60 120 лв.

METOD рамка за висок шкаф 60×60×220 см.

Бяло 902.125.64 160 лв.
Ефект дърво, черно 202.125.67 180 лв.

METOD рамка за висок шкаф 80×37×200 см.

Бяло 502.125.61 140 лв.

METOD високи шкафове за 
вграждане
Вижте всички електроуреди в ръководството за електроуреди на IKEA.bg

METOD рамка висок шкаф за хладилник/
фурна 60×60×200 см. 

Бяло 902.135.68 160 лв.
Ефект дърво, черно 702.135.74 180 лв.

METOD рамка висок шкаф за хладилник/
фурна 60×60×220 см. 

Бяло 502.135.70 180 лв.
Ефект дърво, черно 202.135.76 200 лв.

METOD рамка висок шкаф за хладилник/
фурна 60×60×140 см. 

Бяло 203.854.74 130 лв.

METOD шкафове надстройки
Вижте всички електроуреди в ръководството за електроуреди на IKEA.bg

METOD шкаф надстройка 40×60×40см.

Бяло 602.240.78 50 лв.
Ефект дърво, черно 502.240.74 55 лв.

METOD шкаф надстройка за хладилник/
фризер 60×60×40 см.

Бяло 402.055.37 70 лв.
Ефект дърво, черно 402.055.56 80 лв.

METOD шкаф надстройка за хладилник/
фризер 60×60×60 см. 

Бяло 002.055.39 80 лв.
Ефект дърво, черно 202.055.24 85 лв.

METOD ъглови шкафове

METOD рамка за ъглов долен шкаф 
128×68×80 см. 

Бяло 602.055.17 130 лв.
Ефект дърво, черно 702.055.12 140 лв.

METOD рамка за ъглов долен шкаф 
88×88×80 см. 

Бяло 202.055.19 120 лв.
Ефект дърво, черно 402.055.18 130 лв.

METOD рамка за ъглов стенен шкаф 
68×68×60 см. 

Бяло 002.125.54 90 лв.
Ефект дърво, черно 602.056.59 100 лв.

METOD рамка за ъглов стенен шкаф 
68×68×80 см. 

Бяло 202.056.61 100 лв.
Ефект дърво, черно 802.056.58 110 лв.

METOD рамка за ъглов стенен шкаф 
68×68×100 см. 

Бяло 702.152.81 110 лв.
Ефект дърво, черно 902.152.80 120 лв.

METOD рамка за висок шкаф 60×60×200 см.

Бяло 602.125.65 140 лв.
Ефект дърво, черно 802.125.69 155 лв.

METOD рамка за долен шкаф 80×37×80 см.

Бяло 102.056.28 70 лв.

Вижте всички електроуреди в ръководството за електроуреди на 
IKEA.bg. Вижте всички мивки на стр. 100.
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Шкафове METOD

Открити решения за съхранение

TUTEMO открит шкаф. 

20×37×40 см
Антрацит 903.498.21 50 лв.

TORNVIKEN кутия, 16×34×15 см. Кутия, 
която можете да поставите в открит шкаф 
TORNVIKEN, лесно можете да я повдигнете и 
поставите другаде – например на кухненския 
плот или на трапезната маса. 

Сиво 003.589.66 19.99 лв.
Екрю 003.589.71 19.99 лв.

TORNVIKEN открит шкаф. 

20×37×40 см
Сиво 603.589.92 79.90 лв.
Екрю 203.589.65 79.90 лв.
20×37×60 см
Сиво 403.589.93 99.90 лв.
Бяло 603.589.68 99.90 лв.
20×37×80 см
Сиво 203.589.94 119 лв.
Бяло 203.589.70 119 лв.

VADHOLMA открито решение за съхранение, 
кафяво/ясен, байц. 
20×37×40 см 603.743.36 79.90 лв.
20×37×60 см 603.743.41 99.90 лв.
20×37×80 см 203.743.38 119 лв.

VADHOLMA шкаф с чекмеджета. 40×37×40 см.
Гладко-плъзгащи се чекмеджета със стопери, 
които се затварят сами в последните няколко 
сантиметра. Изтеглят се докрай за по-лесен 
достъп до съдържанието.
Кафяво/ясен, байц 503.743.32 159 лв.

TORNVIKEN етажерка за вино. 40×37×40 см. 

Сиво 803.589.67 129 лв.
Бяло 803.589.72 129 лв.

Създайте приятен контраст сред останалите 
си затворени шкафове с открито решение за 
съхранение. Кухнята ще придобие по-уютен вид 
и най-често използваните готварски книги ще ви 
бъдат винаги под ръка. VADHOLMA

Етажерка за вино, 40x37x40 см,
кафяво/ясен, байц. 903.743.30

119 лв./бр.

VADHOLMA етажерка за вино. 40×37×40 см. 

Kафяво/ясен, байц 903.743.30 119 лв.
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Тайните помощници
С вътрешните органайзери за METOD 
можете да запазите избрания вид на 
кухнята, без да показвате какво сте 
прибрали в шкафовете. Там могат 
да се крият всякакви невероятни 
кухненски изненади – като изтеглящ 
се органайзер за почистващите 
препарати, органайзер за всички 
капаци на тенджерите или прекрасни 
изтеглящи се докрай чекмеджета, 
в които виждате и стигате всичко. 

Да не споменаваме вътрешните 
чекмеджета, които оползотворяват 
докрай мястото в шкафовете. Само от 
вас зависи какво ще приберете в тях. 

На следващите няколко страници 
ще откриете множество прекрасни 
помощници, които безкрайно ще 
улеснят ежедневната ви работа в 
кухнята. 

METOD
вътрешни 
органайзери 
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Вижте как можете да организирате кухненските прибори, като използвате аксесоари UPPDATERA на стр. 114.

MAXIMERA ниско чекмедже, бяло. 

40×37 см 002.214.45 45 лв.
40×60 см 602.214.47 50 лв.
60×37 см 302.046.37 55 лв.
60×60 см 202.046.28 60 лв.
80×37 см 802.046.30 75 лв.
80×60 см 402.046.27 80 лв.

MAXIMERA изтеглящ се органайзер. 

20 см 703.188.68 105 лв.
30 см 304.170.40 125 лв.

MAXIMERA средно чекмедже, бяло. 

40×37 см 602.046.26 55 лв.
40×60 см 402.214.48 60 лв.
60×37 см 802.214.46 70 лв.
60×60 см 202.214.49 75 лв.
80×37 см 102.046.38 90 лв.
80×60 см 502.046.36 95 лв.

MAXIMERA високо чекмедже, бяло. 

40×37 см 702.046.35 80 лв.
40×60 см 002.046.34 90 лв.
60×37 см 402.046.32 100 лв.
60×60 см 902.046.39 105 лв.
80×37 см 002.214.50 125 лв.
80×60 см 202.046.33 130 лв.

За сортиране на отпадъци (вижте стр. 116
60×45 см 602.046.31 95 лв.
80×45 см 002.046.29 115 лв.

Чекмеджета и аксесоари за чекмеджета MAXIMERA

METOD вътрешни аксесоари и органайзери METOD вътрешни аксесоари и органайзери 

Чекмеджетата MAXIMERA се издърпват докрай и 
благодарение на механизма си за плавно затваряне 
винаги се затварят тихо и без никакви усилия от 
ваша страна. Виждате абсолютно всичко в тях и 
лесно достигате дори най-малките прибори за 

готвене. Чекмеджетата MAXIMERA са в различни 
размери, предоставяйки ви варианти в зависимост 
от нуждите ви за съхранение. А за да използвате 
максимално мястото в шкафовете, просто добавете 
вътрешни чекмеджета в тях. 

Чекмеджета EXCEPTIONELL

MAXIMERA допълнителна страна за високо 
чекмедже, стъкло, к-т 2 бр.
37 см                                       102.388.60          15 лв.
60 см 502.388.58 20 лв.

MAXIMERA допълнителна страна за средно 
високо чекмедже, стъкло, к-т 2 бр.
37 см                                        702.388.62        13 лв.
60 см 302.388.59 15 лв.
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UTRUSTA телен кош.

40 см 802.046.73 25 лв.
60 см 002.046.72 33 лв.

UTRUSTA чело за чекмедже, ниско, бяло.

40 см 802.214.51 11 лв.
60 см 402.046.51 13 лв.
80 см 202.046.52 15 лв.

UTRUSTA чело за чекмедже, средно, бяло.

40 см 602.214.52 13 лв.
60 см 802.046.54 18 лв.
80 см 402.214.53 23 лв.

UTRUSTA чело за чекмедже, високо, бяло.

40 см 002.046.53 23 лв.
60 см 502.046.55 23 лв.
80 см 302.046.56 33 лв.

EXCEPTIONELL изтеглящ се органайзер.

20 см 104.478.25      135 лв.
30 см 904.478.26      155 лв.

EXCEPTIONELL чекмедже, високо с push-бутон, 
бяло. 
40×37 см 604.478.04      100 лв.
40×60 см 304.478.05      110 лв.
60×37 см 104.478.06       125 лв.
60×45 см 904.478.07       130 лв.
60×60 см 704.478.08       135 лв.
80×37 см 504.478.09       160 лв.
80×45 см 304.478.10       170 лв.
80×60 см 104.478.11 165 лв.

Чекмеджетата EXCEPTIONELL се отварят леко и 
докрай с push-бутон, имат механизъм за плавно 
затваряне и затова се затварят по същия начин 
бавно и тихо. Можете да увеличите мястото си за 
съхранение, като поставите вътрешни чекмеджета 
в по-високо чекмедже или зад врата на шкаф. 

Използвайте горните чекмеджета за прибори за 
хранене и готвене, а долните за тенджери и тигани. 
Така всичко ще е лесно организирано и бързо ще 
намирате това, което ви трябва, когато започнете 
да готвите. 

EXCEPTIONELL чекмедже, средно с push-бутон, 
бяло. 
40×37 см 404.478.19      65 лв.
40×60 см 204.478.20      75 лв.
60×37 см 004.478.21       85 лв.
60×60 см 804.478.22       95 лв.
80×37 см 604.478.23       110 лв.
80×60 см 404.478.24       125 лв.

EXCEPTIONELL чекмедже, ниско с push-бутон, 
бяло.
40×37 см 904.478.12      55 лв.
40×60 см 504.478.14      60 лв.
60×37 см 204.478.15      70 лв.
60×60 см 004.478.16      75 лв.
80×37 см 804.478.17      90 лв.
80×60 см 604.478.18     100 лв.

UTRUSTA карусел за стенен ъглов шкаф. 

802.656.47 103 лв.

UTRUSTA карусел за долен ъглов шкаф. 

88 см 602.152.91 143 лв.

UTRUSTA подвижен органайзер за долен 
шкаф. 
128 см 402.152.92 223 лв.

Ъглови органайзери
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METOD вътрешни аксесоари и органайзери METOD вътрешни аксесоари и органайзери 

METOD крепежни елементи и панти

METOD опорна скоба за кухненски остров. 
Комплектът улеснява монтирането на шкафовете 
от кухненския остров към пода.
40 см 202.984.05      20 лв.

UTRUSTA панта с push-бутон за хоризонтална 
врата, к-т 2 бр. Отваря се с натискане; няма 
нужда от дръжки. С приложен механизъм за 
плавно затваряне със стопер. Пантите могат 
да се регулират по вертикала, хоризонтала и в 
дълбочина - това улеснява прецизното окачване 
на вратата. 
Черно 904.624.83      73 лв.
Бяло 704.624.84      73 лв.

UTRUSTA панта 95°, к-т 2 бр. Подходящи за 
шкафове за хладилници/фризери за вграждане. 

202.046.47      18 лв.

UTRUSTA свързващ елемент за врати. Свързващ 
елемент за врати UTRUSTA се използва за 
свързване на две врати, като например на висок 
шкаф или вграден хладилник/фризер.

303.669.17 4.99 лв.

UTRUSTA ъглови крепежни елементи, к-т 2 бр. 
С помощта на ъгловите елементи, можете да 
конструирате ъглово решение за стена под ъгъл 
90°.
Галванизирана 403.059.71        33 лв.

UTRUSTA панта за кухня с вграден механизъм 
за плавно затваряне 153°, к-т 2 бр. Тази панта 
има вграден механизъм за плавно затваряне. 
Лесно можете да го деактивирате с плъзгане, 
например ако искате да използвате push-бутон, 
или ако вратата се затваря много бавно, както и 
да го активирате отново. 

104.272.62        33 лв.

METOD цокъл с вентилационни отвори, 60 см. 

Неръждаема стомана                302.214.58          20 лв.

UTRUSTA push-бутон, к-т 2 бр. Натиснете, за да 
отворите; няма нужда от дръжки.

802.302.24 9.99 лв.

METOD вентилационна решетка.

Неръждаема стомана 702.561.77       20 лв.

UTRUSTA push-бутон, електрически. Можете да 
отворите чекмеджето за сортиране на отпадъци 
с пръст – или с бедро, крак, коляно, когато ръцете 
ви са заети.

702.272.36       172 лв.

METOD релса за окачване, 200 см.

Галванизирана 602.056.64      25 лв.

UTRUSTA панта 45°, к-т 2 бр. Пантите са подходящи 
за употреба само с ъглов стенен шкаф и се 
използват само, когато искате да окачите две врати 
на шкафа.  

202.619.92      20 лв.

UTRUSTA свързваща релса за чела. Лесно можете 
да изравните челото на чекмеджето с другите 
врати и чела, и да създадете изчистена визия на 
кухнята. 

602.635.88     23 лв.

METOD покривна лайстна хоризонтална, 
220 см. Придайте завършен вид на кухнята 
си, като покриете пространството между 
шкафовете и стената.
Бяло 102.448.42      15 лв.

METOD к-т монтаж за кухненски остров. 
Комплектът улеснява монтирането на шкафове с 
гръб един към друг или на покривен панел към 
гърба на основните шкафове.

202.984.10         20 лв.

UTRUSTA панта за хоризонтална врата с 
механизъм за плавно затваряне, к-т 2 бр. Тази 
панта е с вграден механизъм за плавно затваряне 
благодарение, на който вратата се затваря бавно, 
меко и тихо. Пантите могат да се регулират по 
вертикала, хоризонтала и в дълбочина - това 
улеснява прецизното окачване на вратата. 
Черно 704.624.79      73 лв.
Бяло 504.624.80      73 лв.

UTRUSTA панта с вграден механизъм за 
плавно затваряне 110°, к-т 2 бр. Тази панта има 
вграден механизъм за плавно затваряне. Лесно 
можете да го деактивирате с плъзгане, например 
ако искате да използвате push-бутон, или ако 
вратата се затваря много бавно, както и да го 
активирате отново.  

805.248.82      20 лв.

UTRUSTA монтажен елемент, чекмедже към 
врата.

202.699.31      11 лв.

VARIERA декоративна капачка, к-т 100 бр. 
Покриват отворите за рафтоносачите в шкафовете 
със стъклена вратичка или на открити рафтове. 
Подходящ за всички артикули с 5-милиметров 
отвор.
Бяло 002.263.15 0.99 лв.

Дори най-малките детайли са важни, когато 
планирате цялостна кухня. Всичко зависи от 
нуждите и желанията ви – и може би точно някоя 

от тези малки части ще донесат най-голямата 
промяна. 

UTRUSTA рафт, бяло, к-т 2 бр. 

20×60 см 702.056.06 9 лв.
30×37 см 304.173.42 10 лв.
30×60 см 304.173.99 13 лв.
40×37 см 402.056.22 11 лв.
40×60 см 302.056.13 14 лв.
60×37 см 102.056.14 16 лв.
60×60 см 502.056.12 18 лв.
80×37 см 102.056.09 19 лв.
80×60 см 702.056.11 23 лв.

Рафтове

UTRUSTA рафт, ефект черно дърво, к-т 2 бр. 

20×60 см                                802.056.15        10лв.
30×37 см 504.173.98 11 лв.
30×60 см 004.174.09 15 лв.
40×37 см 502.129.76 12 лв.
40×60 см 602.056.21 16 лв.
60×37 см 802.056.20 17 лв.
60×60 см 002.056.19 19 лв.
80×37 см 202.056.18 21 лв.
80×60 см 402.056.17 25 лв.

UTRUSTA рафт за ъглов стенен шкаф, 68 см. 

Стъкло                                   802.056.63         63 лв.
Бяло 002.056.62 43 лв.
Ефект черно дърво 402.056.60 48 лв.

UTRUSTA фиксиран рафт с вентилационни 
отвори, 60×60 см. 
Бяло                                        902.135.73         20 лв.
Ефект черно дърво 102.135.72 23 лв.

UTRUSTA рафт за фурна. 

Галванизирана 103.019.60 35 лв.

UTRUSTA рафт за ъглов долен шкаф, 128 см. 

Бяло 502.132.97 63 лв.
Ефект черно дърво 302.132.98 68 лв.

UTRUSTA рафт за ъглов долен шкаф, 88 см. 

Бяло 802.776.50 28 лв.
Ефект черно дърво 602.776.51 33 лв.

UTRUSTA рафт, стъкло, к-т 2 бр. 

30×37 см 204.174.13 21 лв.
40×37 см 202.133.31 23 лв.
60×37 см 902.056.05 28 лв.
80×37 см 202.056.04 33 лв.

UTRUSTA заключващ елемент за шкаф/
чекмедже,  4 бр. в к-т. 
Черно 804.536.10       5.99 лв.
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UTRUSTA к-т за монтаж на изтегляща 
се функция. 205.105.81      9,99 лв.
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METOD вътрешни аксесоари и органайзери

UTRUSTA изтеглящ се рафт. Плитките 
отделения позволяват добър поглед върху 
бутилките и бурканите с подправки, а по-
големите отделения са чудесни за по-големи и 
обемни предмети.

505.153.46 699 лв.

UPPDATERA Регулиращ се органайзер за 
чекмедже. С помощта на регулиращия се 
органайзер лесно персонализирате 
чекмеджетата според  съдържанието - 
например чинии, съдове, капаци или кутии за 
храна.

60 см 604.600.08 20 лв
80 см 004.600.11 25 лв.

UPPDATERA разделител за чекмедже. 
Можете да персонализирате вашето решение 
за съхранение, тъй като разделителите са 
регулируеми. Идеални за организиране на 
кутии за храна и капаци.

40 см 204.599.88 20 лв.
60 см 404.599.92 30 лв.
80 cm 904.599.99 40 лв.

Допълнителни вътрешни аксесоари и органайзери

UPPDATERA
Регулиращ се органайзер за чекмедже.  
60 см. 604.600.08

20 лв.

UTRUSTA поставка за хавлии, 16 см. Изтегля 
се за лесен достъп до кърпите.
Бяло                                        502.472.16         20 лв.

VARIERA поставка за ютия. Поддържайте реда 
с помощта на включения в комплекта държач за 
кабела на ютията.
Галванизирана 900.903.84 15,99 лв.

UTRUSTA органайзер за почистващи 
аксесоари, 140 см. Подвижните органайзери 
ви позволяват лесно да виждате 
почистващите си средства и да достигате до 
тях.

403.258.89 163 лв.

UTRUSTA сушилник за съдове за стенен 
шкаф. Може да се монтира в стенен шкаф, за 
да освободите място върху плота.

60×35 см 202.046.14 63 лв.
80×35 см 002.153.12 73 лв.

UTRUSTA изтеглящ се работен плот, 60 см. 
Допълнителното работно пространство в 
кухнята никога не е излишно. Този практичен 
изтеглящ се плот ви помага, когато 
разтоварвате покупките или режете 
зеленчуции. След това го прибирате също 
толкова лесно. 005.105.77 63 лв.

VARIERA органайзер за капаци на тенджери, 
неръждаема стомана. Регулирайте дължината 
според нуждите си. 

701.548.00 11,99 лв.

UPPDATERA поставка за чинии, антрацит. 
Ширината се регулира според размера на 
чиниите. 

704.861.78    20 лв.15-23 см

504.861.79    30 лв.18-31 см

VARIERA вътрешен рафт, бяло. Поставете 
на рафт за допълнително пространство за 
съхранение на чаши, купи и бурканчета с 
подправки. Улеснява прегледа и достъпа до 
съдържанието на шкафа. 
32×13×16 см 801.366.22 9,99 лв.
32×28×16 см 601.366.23 13,99 лв.

VARIERA поставка за найлонови торбички. 
Идеално решение за съхранение на найлонови 
торбички, тоалетна/кухненска хартия, ръкавици 
и чорапи.
Бяло 800.102.22 3,99 лв.
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Планирайте по-малко, 
забавлявайте се повече
ENHET е лесна както за закупуване, така и 
за адаптиране, когато имате нужда или 
просто желание за това. Можете да 
изберете някоя от готовите ни 
комбинации или да закупите любимите 
си елементи поотделно. Всички 
компоненти са лесни за сглобяване, 
без необходимост от специални 
инструменти.

Свежият дизайн в различни цветове ви 
вдъхновява да адаптирате 
ENHET според собствения си стил. 
Комбинацията между затворени и 
открити решения за съхранение ще ви 
позволи да изложите на показ любимите 
си вещи и да скриете останалите.

Шкафовете за кухня са с различни 
размери, което ги прави лесни за 
приспособяване в по-малки 
помещения.

С аксесоарите ENHET приборите за 
хранене и готвене са винаги в идеален 
ред и подръка. Те включват релса за 
закачалки, въртящ се органайзер 
за по-малки вещи и вътрешен рафт, 
който просто можете да окачите в 
открита рамка, за да оползотворите 
максимално мястото си за съхранение, 
без да пробивате отвори или да 
използвате инструменти.

Кухненска 
система ENHET 

Кухните ENHET и кухненските 
смесители имат 10-годишна гаранция. 
Повече информация на стр. 132



Готови комбинации

ENHET K100

ENHET K105

ENHET K110

ENHET K115

ENHET K101

ENHET K106

ENHET K111

ENHET K102

ENHET K107

ENHET K112

ENHET K103

ENHET K108

ENHET K113

ENHET K104

ENHET K109

ENHET K114

ENHET K120

ENHET K500

ENHET K508

ENHET K121

ENHET K501

ENHET K122

ENHET K502

ENHET K123

ENHET K503

ENHET K116 ENHET K117 ENHET K118 ENHET K119

Готови комбинацииГотови комбинации 

Никога не е било по-лесно да си вземете готова 
комбинация ENHET. Приготвили сме най-различни 
практични комбинации от шкафове и елементи ENHET, 
които може директно да закупите – трябва само да 
намерите тази, която подхожда най-добре на вашия 
темперамент. Създайте свой собствен индивидуален 

дизайн на напълно функционална кухня ENHET, като 
съчетаете открити и затворени решения за съхранение в 
различни цветове, добавяйки аксесоарите, които 
желаете – и ще можете да поканите приятелите си в 
нея още на другия ден.

ENHET K505 ENHET K506 ENHET K507
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Кухни ENHET – готови комбинации

ENHET K100 Ш103×Д63.5×В222 см.
Тази комбинация е широка само 103 см, но предлага перфектнo съчетание 
от открити и затворени решения за съхранение заедно с всички фунцкии, от 
които се нуждаете.

Тази комбинация с Бяла етажерка
Бяла врата 393.366.81 701 лв.

Антрацитна етажерка 
693.367.12       701 лв.

Сива врата, фрезована 493.366.90 843 лв. 694.809.07 875 лв.
Врата с ефект дъб 893.367.06 730 лв. — —
Врата с ефект бетон 293.367.09 747 лв. 293.367.33 810 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K101 Ш103×Д63.5×В222 см. 
Тази комбинация предлага перфектно съчетание от открити и затворени решения 
за съхранение заедно с всички функции, от които се нуждаете в пространство, 
което е 103 см.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна етажерка
Бяла врата 993.368.95 721 лв. 293.369.26 656 лв.
Сива врата, фрезована 593.369.01 807 лв. 594.809.17 843 лв.
Врата с ефект дъб 293.369.12 672 лв. — —
Врата с ефект бетон — — 693.370.14 810 лв.
Врата с eфект бетон/бяло 593.369.20 677 лв. — —

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K102 Ш123×Д63.5×В222 см.
Тази комбинация ви предлага съчетание от открити и затворени решения за 
съхранение, място за работа и място за вграждане на електроуреди – всичко 
това е с широчина само 123 см.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна етажерка
Бяла врата 193.370.21 672 лв. 693.370.66 672 лв.
Сива врата, фрезована 893.370.46 796 лв. 793.370.75 834 лв.
Врата с ефект дъб 493.370.53 685 лв. — —
Врата с ефект бетон 793.370.61 698 лв. 393.370.82 762 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K103 Ш123×Д63.5×В222 см.
Тази комбинация ви предлага както перфектно съчетание от открити и 
затворени решения за съхранение, така и място за работа и готвене - всичко 
това е с широчина само 123 см.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 593.370.95 720 лв. 993.371.16 720 лв.
Сива врата, фрезована 593.376.46 859 лв. 493.371.33 895 лв.
Врата с ефект дъб 993.371.02 746 лв. — —
Врата с ефект бетон 293.371.10 771 лв. 493.371.66 834 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K104 Ш123×Д63.5×В222 см.
Тази комбинация ви предлага перфектно съчетание от открити и затворени 
решения за съхранение заедно с всички функции, от които се нуждаете в 
малко, но добре планирано пространство.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна етажерка
Бяла врата 493.371.71 846 лв. 393.372.23 934 лв.
Сива врата, фрезована 893.371.74 956 лв. 093.372.29 950 лв.
Врата с ефект дъб 593.372.17 885 лв. — —
Врата с ефект бетон 993.372.20 913 лв. 493.372.32 986 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K105 Ш143×Д63.5×В222 см.
Тази комбинация е широка само 143 см, но предлага перфектнo съчетание 
от открити и затворени решения за съхранение заедно с всички фунцкии, от 
които се нуждаете.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 793.372.35 770 лв. 693.372.50 735 лв.
Сива врата, фрезована 193.372.38 842 лв. 393.372.56 880 лв.
Врата с ефект дъб 993.372.44 746 лв. — —
Врата с ефект бетон 293.372.47 766 лв. 793.372.59 825 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K106 Ш163×Д63.5×В222 см.
Перфектно съчетание от открити и затворени решения за съхранение, което 
ви осигурява пространство за монтаж на свободностоящи електроуреди.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 493.372.65 743 лв. 993.372.82 751 лв.
Сива врата, фрезована 893.372.68 850 лв. 693.372.88 888 лв.
Врата с ефект дъб 193.372.76 754 лв. — —
Врата с ефект бетон 593.372.79 764 лв. 093.372.91 813 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

Изберете, купете и сглобете с едно “щракване” – само 
на няколко крачки сте от това да започнете да готвите в 
кухнята си и да поканите приятелите си на гости. Време 
е да разгледаме детайлите – какви размери, решения 
за съхранение, цветове и органайзери предпочитате. 
На следващите няколко страници ще намерите 
информация за различните възможни комбинации.  

Най-трудното сега ще бъде да решите коя от тях 
харесвате най-много. След като направите избора си, 
може да го персонализирате с чела, плот, дръжки и да 
добавите необходимите уреди в програмата за 
конфигуриране на кухни, за да подхожда още повече на 
вас и вашите нужди.

Кухненската система ENHET – готови комбинацииКухненската система ENHET – готови комбинации

ENHET K107 Ш163×Д63.5×В222 см.
Тази комбинация ви предлага както перфектно съчетание от открити и 
затворени решения за съхранение, така и място за работа и готвене в малко, 
но добре планирано пространство.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 193.372.95 875 лв. 693.373.49 948 лв.
Сива врата, фрезована 893.373.10 975 лв. 293.373.65 1020 лв.
Врата с ефект дъб 593.373.35 939 лв. — —
Врата с ефект бетон 393.373.41 976 лв. 093.373.71 1015 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 
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ENHET K109 Ш183×Д63.5×В222 см.
Тази комбинация ви предлага както перфектно съчетание от открити и 
затворени решения за съхранение, така и място за работа и готвене в малко, 
но добре планирано пространство.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 993.374.61 1074 лв. 993.375.12 1113 лв.
Сива врата, фрезована 093.374.70 1224 лв. 193.375.25 1202 лв.
Врата с ефект дъб 893.374.90 1126 лв. 593.375.47 1254 лв.
Врата с ефект бетон 093.374.94 1144 лв. 793.375.32 1232 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K110 Ш183×Д63.5×В222 см.
Тази комбинация ви предлага перфектно съчетание от открити и затворени 
решения за съхранение, място за работа и готвене, а освен това и практично 
пространство за електроуреди.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 493.372.94 986 лв. 893.373.48 1008 лв.
Сива врата, фрезована 993.373.19 1133 лв. 293.373.70 1165 лв.
Врата с ефект дъб 893.373.34 1035 лв. — —
Врата с ефект бетон 993.373.38 1073 лв. 993.373.76 1169 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K111 Ш183×Д63.5×В222 см.
Тази комбинация предлага съчетание от открити и затворени решения за 
съхранение, място за свободностоящи уреди и предостатъчно място за 
приготвяне на храна или за сгъване на пране.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 693.373.87 856 лв. 193.374.60 770 лв.
Сива врата, фрезована 193.374.41 877 лв. 093.374.65 915 лв.
Врата с ефект дъб 493.374.49 781 лв. — —
Врата с ефект бетон 693.374.53 811 лв. 893.374.71 859 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K108 Ш163×Д63.5×В222 см.
Перфектно съчетание от открити и затворени решения за съхранение, 
място за вграждане на електроуреди и предостатъчно място за готвене, ако 
изберете тесен готварски плот.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 393.373.79 999 лв. 093.374.32 972 лв.
Сива врата, фрезована 793.373.82 1086 лв. 393.374.40 1120 лв.
Врата с ефект дъб 493.374.25 986 лв. — —
Врата с ефект бетон 693.374.29 1056 лв. 293.374.50 1053 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K112 Ш183×Д63.5×В222 см.
В тази добре планирана комбинация ще разполагате с открити и затворени 
решения за съхранение, място за готвене и пространство за свободностоящи 
уреди и уреди за вграждане.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 293.374.74 767 лв. 893.375.03 785 лв.
Сива врата, фрезована 193.374.79 891 лв. 193.375.11 927 лв.
Врата с ефект дъб 293.374.93 793 лв. — —
Врата с ефект бетон 993.374.99 816 лв. 293.375.15 864 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K113 Ш183×Д63.5×В222 см.
Тази комбинация предлага затворени решения за съхранение, в които да 
скриете безпорядъка, открити решения за съхранение, в които да поставите 
на показ най-хубавите си сервизи и място за готвене.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 393.374.21 990 лв. 393.374.16 1011 лв.
Сива врата, фрезована 793.374.19 1161 лв. 893.374.14 1197 лв.
Врата с ефект дъб 593.374.20 1089 лв. — —
Врата с ефект бетон 193.374.17 1123 лв. 093.374.13 1158 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K114 Ш203×Д63.5×В222 см.
Перфектно съчетание от открити и затворени решения за съхранение, 
място за вграждане на електроуреди и предостатъчно място за готвене, ако 
изберете тесен готварски плот.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 293.374.07 1121 лв. 393.374.02 1148 лв.
Сива врата, фрезована 693.374.05 1410 лв. 193.373.99 1509 лв.
Врата с ефект дъб 493.374.06 1174 лв. — —
Врата с ефект бетон 193.374.03 1380 лв. 393.373.98 1497 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

Кухненската система ENHET – готови комбинацииКухненската система ENHET – готови комбинации

ENHET K115 Ш203×Д63.5×В222 см.
Тази комбинация е проектирана за малки по размер електроуреди за 
вграждане. Ще имате повече място за готвене, ако поставите тесен готварски 
плот – идеален избор за по-малките домове.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 193.373.04 1054 лв. 493.373.12 1075 лв.
Сива врата, фрезована 093.373.14 1228 лв. 693.373.11 1264 лв.
Врата с ефект дъб 293.373.13 1291 лв. — —
Врата с ефект бетон 793.373.15 1289 лв. 393.373.17 1247 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 
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ENHET K116 Ш223×Д63.5×В222 см.
Съчетание от открити и затворени решения за съхранение. Мястото за 
готвене и за електроуреди прави тази комбинация перфектна за ежедневно 
готвене.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 993.377.34 1078 лв. 793.377.49 1017 лв.
Сива врата, фрезована 293.377.37 1339 лв. 493.377.55 1470 лв.
Врата с ефект дъб 093.377.43 1313 лв. — —
Врата с ефект бетон — — 893.377.58 1228 лв.
Врата с eфект бетон/бяло 393.377.46 1229 лв. — —

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K117 Ш223×Д63.5×В222 см.
Перфектно съчетание от открити и затворени решения за съхранение, което 
ви осигурява пространство за монтаж на свободностоящи електроуреди.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 293.377.61 991 лв. 793.378.48 1006 лв.
Сива врата, фрезована 693.377.64 1094 лв. 293.378.41 1186 лв.
Врата с ефект дъб 793.378.29 1080 лв. — —
Врата с ефект бетон 893.378.38 1027 лв. 093.378.61 1095 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K121 Ш243×Д63.5×В241 см.
Тази комбинация ви предлага уютно кътче за закусване, рафтове и открито 
пространство, освен това е подходяща за аспиратор.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 293.381.43 1184 лв. 993.381.87 1122 лв.
Сива врата, фрезована 193.381.53 1197 лв. 293.382.18 1244 лв.
Врата с ефект дъб 593.381.70 1992 лв. — —
Врата с ефект бетон 893.381.83 1221 лв. 593.382.31 1266лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K118 Ш243×Д63.5×В222 см
Тази комбинация е перфектна, ако предпочитате да скриете приборите и 
електроуредите в шкафове, за да създадете гладък и уеднаквен външен вид.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 893.378.76 1352 лв. — —
Сива врата, фрезована 393.378.88 1457 лв. — —
Врата с ефект дъб 293.379.21 1437 лв. — —
Врата с ефект бетон 793.379.28 1623 лв. — —

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K119 Ш243×Д63.5×В241 см.
Тази комбинация е снабдена с всички функции, от които се нуждае всеки 
майстор готвач, а освен това осигурява много място за съхранение.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 593.379.34 1117 лв. 193.380.49 1210 лв.
Сива врата, фрезована 593.379.53 1298лв. 293.380.58 1548 лв.
Врата с ефект дъб 493.379.82 1214 лв. — —
Врата с ефект бетон 793.380.46 1361 лв. 493.380.62 1231 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K120 Ш243×Д63.5×В222 см.
Тази добре планирана комбинация ви предлага съчетание от открити и 
затворени решения за съхранение с изобилие от място за готвене.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 693.380.75 1534 лв. 993.381.06 1456 лв.
Сива врата, фрезована 093.380.78 1619 лв. 293.381.19 1685 лв.
Врата с ефект дъб 393.380.91 1551 лв. — —
Врата с ефект бетон 693.380.99 1540 лв. 293.381.24 1723 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K122 Ш243×Д63.5×В222 см.
Перфектно съчетание от открити и затворени решения за съхранение с 
предостатъчно място върху работния плот за приготвяне на ястия или 
сгъване на пране.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 993.377.91 1213 лв. 393.378.12 1249лв.
Сива врата, фрезована 393.377.94 1318 лв. 093.378.23 1438 лв.
Врата с ефект дъб 293.378.03 1198 лв. — —
Врата с ефект бетон 193.378.08 1225 лв. 593.378.30 1355 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

Кухненската система ENHET – готови комбинацииКухненската система ENHET – готови комбинации

ENHET K123 Ш323×Д63.5×В241 см.
Тази комбинация предлага съчетание от открити и затворени решения за 
съхранение с изобилие от място за готвене и всички функции, от които се 
нуждае един амбициозен готвач.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 293.378.36 2357 лв. 993.378.85 2114 лв.
Сива врата, фрезована 593.378.49 2410 лв. 593.379.05 2644 лв.
Врата с eфект дъб/бяло 293.378.60 2457 лв. — —
Врата с ефект бетон — 593.379.10 2464 лв.
Врата с eфект бетон/бяло 293.378.79 2325 лв. — —

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 
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ENHET K502 Ш121.5/185×Д63.5×В222 см.
Тази комбинация ви предлага съчетание от открити и затворени решения за 
съхранение и кухненски остров, върху който да готвите, работите, хапвате 
или общувате.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 693.381.84 1308 лв. 493.382.17 1344 лв.
Сива врата, фрезована 993.381.92 1403 лв. 593.382.26 1374 лв.
Врата с ефект дъб 993.382.05 1353 лв. — —
Врата с ефект бетон 593.382.12 1408 лв. 393.382.32 1540 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K500 Ш170.5×/168.5×Д63.5×В222 см.
Тази ъглова комбинация ви предлага съчетание от открити и затворени 
решения за съхранение и улеснява работния процес като ви позволява да 
държите всичко подръка.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 993.379.27 1172 лв. 593.379.67 1187 лв.
Сива врата, фрезована 893.379.37 1368 лв. 293.379.78 1364 лв.
Врата с ефект дъб 093.379.55 1205 лв. — —
Врата с ефект бетон 093.379.60 1213 лв. 793.379.85 1460 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K503 Ш210.5/248.5×Д63.5×В226 см. 
Тази комбинация ви осигурява място за вграждане на електроуреди и ъглово 
решение, което улеснява работния процес като ви позволява да държите 
всичко подръка.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 193.381.29 1812 лв. 593.381.27 1719 лв.
Сива врата, фрезована 793.381.31 1929 лв. 793.381.26 2120 лв.
Врата с eфект дъб/бяло 393.381.33 1925 лв. — —
Врата с eфект бетон/бяло 993.381.30 1997 лв. 993.381.25 1997 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K504 Ш181.5/245×Д63.5×В241 см.
 Тази комбинация ви предлага съчетание от открити и затворени решения 
за съхранение и кухненски остров, който ви насърчава да общувате, докато 
готвите.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 293.382.37 1578 лв. 693.382.35 1574 лв.
Сива врата, фрезована 893.382.39 1668 лв. 993.382.34 1983 лв.
Врата с ефект дъб 493.382.41 1691лв. — —
Врата с ефект бетон 093.382.38 1606 лв. 193.382.33 1899 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K501 Ш181.5/121.5×Д63.5×В222 см.
Тази ъглова комбинация ви осигурява изобилие от място за съхранение и 
възможността да приберете преносимия котлон, за да направите повече 
място за други дейности.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 693.381.36 1197 лв. 493.381.61 1212 лв.
Сива врата, фрезована 093.381.39 1331 лв. 993.381.73 1387 лв.
Врата с ефект дъб 593.381.46 1283 лв. — —
Врата с ефект бетон 993.381.54 1253 лв. 493.381.80 1311 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K505 Ш181.5/281.5×Д63.5×В241 см.
Тази комбинация ви предлага уютно кътче за закусване и открити рафтове – 
за готвачи, които обужават да седят в кухнята.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 193.380.68 1750 лв. 593.380.66 2118 лв.
Сива врата, фрезована 793.380.70 1977 лв. 793.380.65 1958 лв.
Врата с ефект дъб 393.380.72 1939 лв. — —
Врата с ефект бетон 993.380.69 2001 лв. 093.380.64 2092 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

ENHET K506 Ш261.5/221.5×Д63.5×В222 см.
Тази комбинация ви осигурява всички функции, от които се нуждаете и много 
място за приготвяне на ястия или за сгъване на дрехи.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 693.380.23 1968 лв. 093.380.21 2290 лв.
Сива врата, фрезована 193.380.25 2226 лв. 293.380.20 2334 лв.
Врата с ефект дъб 793.380.27 2248 лв. — —
Врата с ефект бетон 493.380.24 2087 лв. 493.380.19 2437 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

Кухненската система ENHET – готови комбинацииКухненската система ENHET – готови комбинации

ENHET K507 Ш190.5/228.5×Д63.5×В222 см.
Тази малка по размер комбинация предлага всички функции, от които се 
нуждае всеки готвач, а освен това осигурява място за електроуреди.

Тази комбинация с Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 393.379.92 1517 лв. 693.379.95 1440 лв.
Сива врата, фрезована 293.379.97 1621 лв. 093.379.98 1618 лв.
Врата с ефект дъб 293.380.01 1571 лв. — —
Врата с eфект бетон/бяло 193.379.93 1464 лв. 493.379.96 1561 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 
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ENHET готови комбинации за съхранение

ENHET A100 стенен комбиниран артикул за съхранение 
Ш60×Д32×В255 см.
Тази комбинация ви предлага съчетание от открити и затворени решения за 
съхранение - крие безпорядъка и ви позволява да поставяте любимите си 
вещи на показ. Високият шкаф ви снабдява с изобилие от място за съхранение 
на храна, кърпи и препарати без да заема място на земята. Идеален за 
оптимално разпределяне на мястото в по-малките помещения. Откритата 
етажерка за стена с 2 рафта осигурява добър общ преглед и лесен достъп до 
буркани, бутилки и предмети, които използвате често.

ENHET A101 стенен комбиниран артикул за съхранение 
Ш120×Д32×В150 см.
Тази комбинация ви предлага място за кошче и/или кърпи. Стенният шкаф 
осигурява изобилие от пространство за съхранение на храна, кърпи и 
препарати. Откритата етажерка за стена осигурява добър общ преглед и 
лесен достъп до буркани, бутилки и предмети, които използвате често. 
Пространството под откритата етажерка е практично място за закачване на 
кърпи, поставяне на кошче или за съхранение на количка. Комбинацията 
включва и въртящия се рафт ENHET, който ви осигурява бърз и лесен достъп 
до по-малки предмети като ключове, витамини и буркани за подправки.

Красотата на ENHET е в нейните семпли форми и 
възможността й да се приспособява към всеки нов дом, 
когато в живота ви се налагат промени. Независимо какво 
се случва, ежедневието е максимално улеснено, когато 
можем да намерим всичко, което ни трябва, там, където 
сме му определили място, особено когато размерът на 
кухнята е по-малък. Ето защо разработихме  

тези комбинации, които създават допълнително 
място за работа и съхранение. Изберете най-добрата 
за вас и използвайте пространството си ефикасно.
Добавете органайзери ENHET за още по-голяма 
ефективност.

Кухненска система ENHET  – готови комбинации за съхранениеКухненска система ENHET – готови комбинации

ENHET K508 Ш168.5/290.5×Д63.5×В241 см.
Тази комбинация предлага различни по размери стенни решения за 
съхранение, които ще отговорят на нуждите ви и ще държат всичко на една 
ръка разстояние.

Тази комбинация с  Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 093.378.37 1863 лв. 293.379.02 2109 лв.
Сива врата, фрезована 893.378.95 2249 лв. 393.379.06 2387 лв.
Врата с eфект дъб/бяло 893.379.18 2049 лв. — —
Врата с eфект бетон/бяло 093.379.17 2075 лв. 293.379.16 2199 лв.

Забележка! Електроуредите и осветлението се продават отделно. 

Бяла етажерка Антрацитна 
етажеркаТази комбинация с  

Бяла врата 293.314.05 461 лв. 293.314.53 469 лв.
Сива врата, фрезована 893.314.07 478 лв. 793.314.17 477 лв.
Врата с ефект бетон 893.314.12 497 лв. 593.314.18 496 лв.

Тази комбинация с  Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 093.314.54 508 лв. 793.314.55 516 лв.
Врата с ефект бетон 893.314.45 534 лв. 693.314.51 533 лв.



Кухненска система ENHET  – готови комбинации за съхранениеКухненска система ENHET  – готови комбинации за съхранение

ENHET A104 кухненски остров/етажерка 
Ш123×Д63.5×В91 см.
Този кухненски остров ще бъде в центъра на вниманието, независимо от 
това дали готвите, изваждате покупките след пазаруване или сервирате 
храна. Тази комбинация предлага изобилие от открито пространство за 
съхранение  на по-големи предмети като тенджери, тигани и кошници за 
хляб. Освен това може да го използвате както за приготвяне или сервиране 
на ястия, така да поставяте големи купи или плодове.

Тази комбинация с  Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

693.315.16 415 лв. 493.315.17 520 лв.

ENHET A105 комбиниран артикул за съхранение за 
фурна/готварски плот 
Ш143×Д63.5×В91 см.
Тази комбинация предлага 2 работни плота, предостатъчно открито място за 
съхранение и полезно чекмедже под фурната за тигани, фолио и хартия за 
печене. Съхранявайте тигани, тенджери и купи от едната страна, а всичко за 
подреждане на масата от другата. Аспираторът за стенен монтаж има огромен 
ефект върху качеството на въздуха и върху общия облик на стаята. Продава 
се отделно.

Тази комбинация с  Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

293.315.18 482 лв. 093.315.19 577 лв.

ENHET A107 комбиниран артикул за съхранение 
Ш123×Д63.5×В207 см.
Тази комбинация ви предлага съчетание от открити и закрити решения за 
съхранение заедно с работен плот, който е достатъчно голям както за котлон, 
така и за кафе машина. Стенният шкаф с врати разпределя по най-добрия 
начин пространството над работния плот. Подходящ за съхранение на 
стъклени изделия и сервизи за хранене, предпазвайки ги от прах. Откритите 
долни етажерки осигуряват много място за съхранение на купи и малки 
уреди като тостер, миксер и уред за приготвяне на ориз. Пространството до 
откритата долна етажерка е подходящо за свободностоящ хладилник или 
фризер. Допълнете с микровълнова или преносим индукционен котлон, за 
да създадете решение за готвене. Продават се отделно. В пространството до 
шкафа може да поставите съдомиялна машина или пералня, ако искате да 
направите кът за пране с практично място за съхранение на препарати за 
почистване. Комбинацията съдържа контейнери SKATTÅN, които спестяват 
пространство в чекмеджетата и осигуряват лесен достъп до неща като 
прибори и подправки.

Тази комбинация с  Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 893.315.58 562 лв. 893.315.63 675 лв.
Врата с ефект бетон 093.315.62 588 лв. 793.315.68 692 лв.

ENHET A108 кухненски остров с място за стол 
Ш123×Д63.5×В91 см. 
Кухненският остров ви позволява да държите вещите си подръка и ще се 
превърне в любимото ви място за хапване, готвене и общуване. Той предлага 
предостатъчно място за съхранение на предмети като купи и подноси. Може 
да се използва като трапезна маса. Лесно можете да добавите аксесоари 
ENHET, за да направите комбинирания си артикул за съхранение по-
функционален.

Тази комбинация с  Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

593.315.69 380 лв. 993.315.72 485 лв.

ENHET A110 комбиниран артикул за съхранение за 
стена/под Ш60×Д30 см. 
Тази комбинация добавя допълнително място за съхранение и ви позволява 
да държите всичко на една ръка разстояние. С откритите етажерки вещите 
ви са винаги наблизо, а вие имате добър общ изглед. Горният рафт на 
долната етажерка е подходящ за предмети като кафе машина или аксесоари. 
Въртящият се рафт ENHET осигурява бърз и лесен достъп до по-малки 
предмети като ключове, витамини и буркани за подправки. Лесно се 
захваща за всяка открита етажерка от серията ENHET. Комбинацията 
съдържа и висящ вътрешен рафт ENHET, който ви помага да създадете 
повече пространство за съхранение между рафтовете в откритите етажерки.

Тази комбинация с  Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

093.315.76 225 лв. 893.315.77 225 лв.

ENHET A109 комбиниран артикул за съхранение за 
свободностоящи уреди  Ш121.5×Д63.5×В222 см.
Открития артикул за съхранение създава просторна атмосфера и ви 
позволява да държите вещите си подръка - освен това има място за 
хладилника. Откритата етажерка за стена разпределя по най-добрия начин 
пространството над работния плот. Перфектна за закачване на прибори или 
за съхранение на чаши за кафе, бутилки или буркани, които често използвате. 
Откритата долна етажерка ви позволява да държите подръка неща като 
чинии и прибори. Пространството до нея е подходящо за свободностоящ 
хладилник или фризер, продават се отделно. Допълнете с микровълнова или 
преносим индукционен котлон, за да създадете решение за готвене. Продават 
се отделно. В пространството до шкафа може да поставите съдомиялна 
машина или пералня, ако искате да направите кът за пране с практично 
място за съхранение на препарати за почистване. Освен това комбинацията 
съдържа контейнери SKATTÅN, които спестяват пространство в чекмеджетата 
и осигуряват лесен достъп до неща като прибори и подправки.

Тази комбинация с  Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

793.315.73 288 лв. 593.315.74 393 лв.

ENHET A102 стенен комбиниран артикул за съхранение 
Ш60×Д32×В150 см. 
Тази комбинация ви предлага място за кошче или миялна машина. Откритата 
етажерка за стена разпределя по най-добрия начин пространството под шкафа. 
Осигурява добър общ преглед и лесен достъп до буркани, бутилки и предмети, 
които използвате често. Пространството под откритата етажерка е практично 
място за закачване на кърпи, поставяне на кошче или за съхранение на 
количка. Тази комбинация може да служи и като кът за пране благодарение на 
мястото за съхранение на препарати и пространството под откритата 
етажерка, където да поставите пералнята си. Комбинацията включва и 
въртящия се рафт ENHET, който ви осигурява бърз и лесен достъп до по-малки 
предмети като ключове, витамини и буркани за подправки.

Тази комбинация с  Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 293.314.34 241 лв. 693.314.65 249 лв.
Сива врата, фрезована 593.314.56 253 лв. 093.314.68 252 лв.
Врата с ефект дъб 593.314.61 252 лв. — —
Врата с ефект бетон 193.314.63 262 лв. 893.314.69 261 лв.

ENHET A103 комбиниран артикул за съхранение 
Ш121.5×Д63.5×В222 см.
Тази комбинация ви предлага място за свободностоящ хладилник. Шкафът e 
снабден с 3 чекмеджета предназначени за прибори и съдове от най-малките 
до най-големите. Пространството до шкафа е перфектно за съдомиялна 
машина или пералня. Допълнете с микровълнова или преносим индукционен 
котлон TILLREDA, за да създадете функционално мини кухненско решение. 
Продават се отделно. В пространството до шкафа може да поставите 
съдомиялна машина или пералня, ако искате да направите кът за пране с 
практично място за съхранение на препарати за почистване. Куките ENHET 
ви помагат да съхранявате кухненските прибори подръка. Те могат да се 
закачат за отворите под откритата етажерка ENHET. Контейнерите ENHET 
спестяват пространство в чекмеджетата и осигуряват лесен достъп до неща 
като прибори и подправки. Комбинацията съдържа и висящ вътрешен рафт 
ENHET, който ви помага да създадете повече пространство за съхранение 
между рафтовете в откритите етажерки ENHET. Перфектен за разпределяне на 
предмети като чаши за кафе и буркани.

Тази комбинация с  Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 693.314.70 559 лв. 793.315.11 575 лв.
Врата с ефект бетон 993.315.10 591 лв. 193.315.14 654 лв.
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ENHET A116 стенен комбиниран артикул за съхранение 
Ш80×Д32×В150 см.
Тази комбинация крие безпорядъка и ви позволява да поставяте любимите си 
вещи на показ. Стенният шкаф осигурява изобилие от пространство 
за съхранение на храна. Откритата етажерка за стена осигурява добър 
общ преглед и лесен достъп до буркани, бутилки и предмети, които използвате 
често. Пространството под откритата етажерка е подходящо да поставите количка, 
кошче за отпадъци, пейка или за закачване на кърпи. Комбинаицята може да 
служи и като кът за пране, благодарение на мястото за съхранение на препарати и 
пространството под откритата етажерка, където да поставите пералнята. 
Комбинацията включва въртящ се рафт ENHET, който ви осигурява бърз и лесен 
достъп до по-малки предмети като буркани за подправки.

Тази комбинация с  Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 993.314.64 306 лв. 493.314.52 312 лв.
Врата с ефект бетон 393.314.57 322 лв. — —

ENHET A117 стенен комбиниран артикул за съхранение 
Ш120×Д32×В225 см. 
Съчетанието от открити и затворени решения за съхранение крие 
безпорядъка и привлича вниманието. Стенният шкаф осигурява изобилие от 
пространство за съхранение на храна. Откритата етажерка за стена 
разпределя по най-добрия начин пространството между шкафовете – 
перфектно място за вашите буркани, бутилки и често използвани предмети.

Тази комбинация с  Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 493.314.47 733 лв. 993.314.35 756 лв.
Сива врата, фрезована 693.314.46 783 лв. 093.314.25 780 лв.
Врата с ефект дъб — — — —
Врата с ефект бетон 793.314.41 810 лв. 393.314.24 807 лв.

ENHET A118 стенен комбиниран артикул за съхранение 
Ш30×Д30×В180 см. 
Тази етажерка се възползва максимално от тесните места – осигурява 
предостатъчно пространство за съхранение и страхотен общ поглед на 
вещите ви. Тази открита етажерка предлага изобилие от пространство за 
съхранение без да заема твърде много място на пода. Осигурява добър общ 
поглед и лесен достъп до вещите, които често използвате. Комбинацията 
съдържа висящ вътрешен рафт ENHET, който ви помага да създадете повече 
пространство за съхранение между рафтовете в откритите етажерки ENHET. 
Перфектен за разпределяне на предмети като чаши за кафе и буркани.

Тази комбинация с  Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

— — 393.314.19 155 лв.

ENHET A113 стенен комбиниран артикул за съхранение 
Ш40×Д17×В150 см. 
Съчетание от открити и затворени решения за съхранение, което ви 
позволява да държите най-важните предмети подръка. Стенният шкаф крие 
безпорядъка и предпазва предметите от прах. Откритата етажерка за стена 
разпределя по най-добрия начин пространството под шкафа. Осигурява добър 
общ преглед и лесен достъп до буркани, бутилки и предмети, които използвате 
често. Използвайки пространството на стената за съхранение, освобождавате 
място на пода за други неща като кош за пране или кошче за отпадъци. 
Комбинацията включва въртящия се рафт ENHET, който ви осигурява бърз и 
лесен достъп до по-малки предмети като буркани за подправки.

Тази комбинация с  Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 793.314.98 171 лв. 093.314.92 171 лв.
Врата с ефект бетон 693.314.94 187 лв. — —

ENHET A114 комбиниран артикул за съхранение и пералня 
Ш120×Д32×В150 см. 
Тази комбинация ви осигурява място, върху което да закачите дрехите си, за да 
изсъхват. Подходяща е както за кухнята, така и за банята или пералното 
помещение. Откритата етажерка за стена е перфектна за съхранение на кърпи, 
кошове и други често използвани неща. Стенният шкаф крие препаратите и 
почистващите средства. Пространството под шкафа и етажерката за стена е 
подходящо за пералня и кош за пране. Освен това можете да добавите релса с куки, 
върху които да закачите прането. Продават се отделно.

Тази комбинация с  Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 893.314.88 381 лв. 193.314.82 389 лв.
Врата с ефект дъб — — — —
Врата с ефект бетон 793.314.84 397 лв. 793.314.79 396 лв.

ENHET A115 стенен комбиниран артикул за съхранение 
Ш60×Д32×В180 см. 
Високият шкаф и откритата етажерка за стена ви позволяват да се 
възползвате от пространството на стената и да освободите място на пода. 
Високият шкаф предоставя изобилие от място за съхранение на храна. 
Откритата етажерка за стена осигурява добър общ преглед и лесен достъп до 
буркани, бутилки и предмети, които използвате често. Висящият вътрешен 
рафт ENHET ви помага да подредите вещите си и да създадете повече 
пространство за съхранение в откритите етажерки ENHET. Перфектен за чаши 
от стъкло или за кафе.

Тази комбинация с  Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 993.314.78 351 лв. 093.314.73 359 лв.
Сива врата, фрезована — — 493.314.71 362 лв.
Врата с ефект дъб 593.314.75 362 лв. — —
Врата с ефект бетон 893.314.74 372 лв. 293.314.67 365 лв.

Кухненска система ENHET  – готови комбинации за съхранениеКухненска система ENHET  – готови комбинации за съхранение

ENHET A111 стенен комбиниран артикул за съхранение  
Ш40×Д30 см.
Можете да се възползвате от затворените решения, които скриват вещите 
ви и откритите решения, които ви позволяват да ги виждате, дори и в малки 
помещения. Стенният шкаф крие безпорядъка и предпазва предметите 
от прах. Откритата етажерка за стена разпределя по най-добрия начин 
пространството под шкафа. Осигурява добър общ преглед и лесен достъп до 
буркани, бутилки и предмети, които използвате често. Висящият вътрешен 
рафт ENHET ви помага да подредите вещите си и да създадете повече 
пространство за съхранение в откритите етажерки ENHET.

Тази комбинация с  Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 993.355.94 196 лв. 893.355.99 204 лв.
Сива врата, фрезована — — 293.356.01 200 лв.
Врата с ефект бетон 093.355.98 212 лв. 093.356.02 211 лв.

ENHET A112 комбиниран артикул за съхранение
Ш90×Д32×В180  см.
Тази комбинация предлага перфектно съчетание от открити и затворени 
решения за съхранение заедно с пространство за пералня и кош за пране. 
Подходяща е както за кухнята, така и за банята или пералното 
помещение. Стенните шкафове са перфектни за съхранение на кърпи и 
текстилни изделия или средства за почистване. КИзползвайки 
пространството на стената за съхранение, освобождавате място на пода 
за пералня и кош за пране. Откритата етажерка за стена ви позволява да 
държите препаратите близо до пералнята.

Тази комбинация с  Бяла етажерка Антрацитна 
етажерка

Бяла врата 193.315.09 406 лв. 493.315.03 414 лв.
Сива врата, фрезована 393.315.08 423 лв. 893.315.01 422 лв.
Врата с ефект дъб 293.315.04 422 лв. — —
Врата с ефект бетон 993.315.05 442 лв. 593.314.99 441 лв.
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ENНET врати 
и чела за 
чекмеджета

Покажете истинския си 
стил
Независимо дали предпочитате 
класически вид в един цвят или 
живописна смесица от различни 
нюанси, ENHET предлага асортимент 
от врати, подходящи за всяко 
желание. Основните цветове 
придават изчистен, ярък и свеж вид 
на кухнята, който можете да 
съчетаете с всеки друг цвят по 
желание, а вратите с многоцветен 
дизайн ще паснат на почитателите 
на индустриалния и модерния стил.  

Разбира се, можете да комбинирате 
цветове и дизайн във ваш 
индивидуален стил, както и 
затворени с открити решения за 
съхранение за по-голямо 
разнообразие. Какъвто и да е 
изборът ви, вратите ни са лесни за 
почистване, повърхността им е 
устойчива на влага, издрасквания и 
удари, което означава, че кухнята ви 
е готова да се справи с ежедневните 
предизвикателства години наред.

Кухненските врати ENHET имат 
10 години безплатна гаранция. Вижте 
повече на стр. 132.
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ENHET врати и чела

Бяло
С бели врати и чела за 
чекмеджета създавате усет за 
чистота и свежест, който може 
да се комбинира с акценти във 
всякакви цветове. Красиво 
наглед и винаги модерно. 

Сиво, фрезована
Сивият цвят създава чувство за 
топлина и уют. Идеалният цвят, 
ако търсите фина дискретност, 
подхождаща на всичко. Модерно 
или класическо – вие решавате. 

Ефект дъб
Красиво партньорство между 
вид и допир. Повърхността е 
лесна за почистване и устойчива 
на влага, издрасквания и 
удари, а дървесната шарка 
създава жизнерадостна и топла 
атмосфера. 

Ефект бетон
Идеалният избор, ако търсите 
топъл и приканващ модерен, 
индустриален вид. Повърхността 
е с вид на бетон, издръжлива и 
лесна за почистване.

ENHET врати и челаENHET врати и чела

Врата

60×60 см 504.521.55 25 лв.
40×75 см 304.521.61 25 лв.
60×75 см 904.521.63 30 лв.
30×180 см 204.521.66 40 лв.

Чело за чекмедже
40×15 см 404.521.65 7 лв.
60×15 см 504.521.60 10 лв.
80×15 см 704.521.59 12 лв.
40×30 см, 2 бр. 704.521.64 20 лв.
60×30 см, 2 бр. 804.521.68 30 лв.
80×30 см, 2 бр. 904.521.58 35 лв.

Чело за долен шкаф за фурна
60×14 см 604.574.78 10 лв.

Врата

60×60 см 004.576.69 30 лв.
40×75 см 204.576.68 30 лв.
60×75 см 804.576.70 35 лв.
30×180 см 604.576.66      45 лв.

Чело за чекмедже

40×15 см 604.576.71 10 лв.
60×15 см 204.576.73 12 лв.
80×15 см 704.576.75 15 лв.
40×30 см, 2 бр. 404.576.72 30 лв.
60×30 см, 2 бр. 004.576.74 40 лв.
80×30 см, 2 бр. 504.576.76 45 лв.

Чело за долен шкаф за фурна
60×14 см 304.576.77 12 лв.

Врата

60×60 см 604.576.47 30 лв.
40×75 см 804.576.46 30 лв.
60×75 см 404.576.48 35 лв.
30×180 см 304.576.44      45 лв.

Чело за чекмедже

40×15 см 204.576.49 10 лв.
60×15 см 804.576.51 12 лв.
80×15 см 904.576.55 15 лв.
40×30 см, 2 бр. 004.576.50 30 лв.
60×30 см, 2 бр. 604.576.52 40 лв.
80×30 см, 2 бр. 704.576.56 45 лв.

Чело за долен шкаф за фурна
60×14 см 504.576.57 12 лв.

Врата

60×60 см 704.576.99 35 лв.
40×75 см 904.576.98 35 лв.
60×75 см 304.577.00 45 лв.
30×180 см 304.576.96      55 лв.

Чело за чекмедже

40×15 см 104.577.01 12 лв.
60×15 см 704.577.03 15 лв.
80×15 см 204.577.05 20 лв.
40×30 см, 2 бр. 904.577.02 35 лв.
60×30 см, 2 бр. 504.577.04 45 лв.
80×30 см, 2 бр. 004.577.06 50 лв.

Чело за долен шкаф за фурна
60×14 см 804.577.07 15 лв.
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60×135 см 105.160.17 70 лв. 60×135 см 105.160.60 75 лв. 60×135 см 605.160.53 75 лв. 60×135 см 705.160.57 80 лв.
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Бъдете широкоскроени!
В нашия бързо променящ се свят 
може да сте сигурно единствено 
в това, че вие и домът ви ще се 
променяте непрестанно. Ето защо 
ENHET предлага толкова много 
комбинации, които след време могат 
да се адаптират към ново жилищно 
пространство – или просто към 
промяна във вкуса. 

С богатия ни асортимент от шкафове 
и етажерки можете да създадете 
кухня, отговаряща на всичките ви 
нужди и лични предпочитания, 
включително тази ярко червена 
етажерка, която веднага грабва окото.

Откритите решения за съхранение 
оползотворяват добре мястото над 
мивката и плота и са идеални за 
окачване на готварски прибори или 
други често употребявани от вас 
кухненски пособия. Изборът на 
широки или тесни шкафове, както и 
на дълбоки или плитки етажерки  ви 
позволява да използвате 
пространството си максимално 
ефективно. Лесна за приспособяване 
и с 10 години безплатна гаранция, 
тази практична кухня ще бъде ваш 
партньор за много дълго време 
напред.

ENHET 
шкафове и 
етажерки

Кухня ENHET има 
10 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр. 132.
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Етажерки ENHETENHET шкафове

ENHET е функционална и лесна за планиране. Етажерките ENHET създават атмосфера на динамика 
и простор в кухнята. Те ви позволяват да изразите 
себе си чрез това, което изберете да аранжирате по 
тях. Освен това са в различни цветове, които по 
желание може да комбинирате, както ви харесва, за 
допълнителна персонализация.

Откритите решения за съхранение ви позволяват с 
един поглед да видите всичко, наредено по тях, 
като там може да окачите и най-често използваните 
от вас прибори в кухнята. С комбинация от 
затворени шкафове и открити етажерки, 
приготвянето на ежедневните ястия ще е приятно 
като летен бриз и ще продължава да ви вдъхновява 
да готвите и посрещате приятелите си в своята 
толкова атрактивна кухня.

ENHET стенна етажерка – дълбока 30 см.

40×30×75 см
Бяло 904.489.44       90 лв.
Антрацит 604.489.45       90 лв.

ENHET висока етажерка.

30×30×180 см
Бяло 404.489.46       140 лв.
Антрацит 204.489.47        140 лв.
60×30×180 см
Бяло 804.489.54        175 лв.
Антрацит 704.489.64        175 лв.

60×30×75 см
Бяло 204.489.71 100 лв.
Антрацит 004.489.72       100 лв.

ENHET стенен шкаф с рафт, 60×30×60 см. 
Този стенен шкаф превръща пространството 
около аспиратора ви в полезно място за 
съхранение. Перфектен за бутилки и буркани - 
освен това осигурява добър общ поглед.  

Бяло 904.404.29      80 лв.

ENHET стенен шкаф с 2 рафта. Този стенен 
шкаф с 2 рафта разпределя по най-добрия начин 
пространство на стената ви и държи предметите, 
които често използвате на една ръка разстояние.

40×15×75 см
Бяло 104.404.47 65 лв.
Сиво 004.404.43 65 лв.
60×15×75 см
Бяло 204.404.56 75 лв.
Сиво 404.404.55 75 лв.

ENHET стенен шкаф с 2 рафта. Този стенен шкаф с 
2 рафта осигурява лесен достъп до бутилките, 
бурканите и останалите предмети, които често 
използвате.

40×30×75 см

Бяло 104.404.28 85 лв.
60×30×75 см
Бяло 504.404.12 95 лв.
80×30×75 см
Бяло 604.404.16 105 лв.

ENHET стенна етажерка – дълбока 15 см. 

40×15×75 см
Бяло 704.489.35       65 лв.
Антрацит 304.489.37       65 лв.

ENHET долна етажерка.

40×60×75 см
Бяло 204.489.52 100 лв.
Антрацит 004.489.53 100 лв.

60×60×75 см
Бяло 304.489.75 130 лв.
Антрацит 104.489.76 130 лв.
Червено-оранжево 004.740.27 130 лв.

ENHET крака за открити етажерки, 12.5 см, 
2 бр. Подходящи за долни и високи етажерки 
ENHET.

Бяло 404.599.11 15 лв.
Антрацит 204.599.12 15 лв.

ENHET к-т монтаж за кухненски остров 
(решение). С този комплект ще можете да 
сглобите кухненския остров, за когото винаги сте 
мечтали - лесно е и добавя нови детайли към 
кухнята 
ви. Позволява ви да свържете 2 или 3 открити 
етажерки от серията ENHET, за да създадете 
свободностоящ кухненски остров. Комбинирайте 
с плот и крепежни елементи за работен плот от 
серията FIXA. Продават се отделно.

40 см
Бяло 204.801.74 15 лв.
Антрацит 704.801.76 15 лв.
60 см 
Бяло 704.801.81 20 лв.
Антрацит 104.801.79 20 лв.

60×15×75 см
Бяло 004.489.67       80 лв.
Антрацит 804.489.68       80 лв.
Червено-оранжево 304.740.21 80 лв.

ENHET стенен шкаф с 4 рафтове. Високият шкаф  
с 4 рафта ви осигурява изобилие от място за 
съхранение, без да заема пространство на пода. 
Идеален за оптимално разпределяне на мястото в 
по-малките помещения.
30×30×180 см
Бяло 104.404.52 140 лв.
Сиво 204.404.42       140 лв.

ENHET долен шкаф с рафт. Този шкаф с рафт 
осигурява място за съхранение на готварски 
принадлежности като купи или малки 
електроуреди.

40×60×75 см
Бяло 104.404.14 105 лв.
60×60×75 см
Бяло 204.404.23       135 лв.
80×60×75 см
Бяло 804.404.20       165 лв.

ENHET долен шкаф с 3 чекмеджета. Този 
шкаф е снабден с 3 чекмеджета, предназначени за 
съхранение на всичко от най-малките прибори до 
най-големите съдове. Разпределете 
пространството в чекмеджетата с интериорни 
аксесоари, продават се отделно.

40×60×75 см

Бяло 404.404.22       165 лв.
60×60×75 см
Бяло 204.404.18 195 лв.
80×60×75 см
Бяло 304.404.27       215 лв.

ENHET ъглов панел. Искате да създадете ъглово 
решение с долни шкафове? Този ъглов панел ви 
предоставя повече възможности за използване 
на пространството, с което разполагате. 
Комбинирайте с долен шкаф 80 см и врата ENHET 
(40×75 см или 60×75 см), за да създадете ъглово 
решение. Шкафът и вратата се продават отделно.

Бяло 804.404.15 50 лв.
Ефект дъб 404.811.82 60 лв.

ENHET долен шкаф за фурна с чекмедже. 
Този шкаф е проектиран за вградени фурни 60x60 
см с възможност за добавяне на готварски плот за 
вграждане или преносим котлон. Чекмеджето е с 
допълнително място за съхранение на тигани 
за пържене, тави за печене или дъски за рязане. 

60×60×75 см
Бяло 304.404.13 135 лв.

ENHET цокъл, 180×12 см.

 Бяло 704.563.55 25 лв.

ENHET крака за шкаф, Подходящи за долни и 
високи шкафове ENHET, 12.5 см, 2 бр. 

Бяло 104.490.18 15 лв.
Антрацит 904.490.19 15 лв.

ENHET долен шкаф за мивка. Този шкаф е 
проектиран така, че да може да се допълни 
с мивка и смесител, разполага и с място за 
тръбопровод отзад. Може да се допълни с 
решение за сортиране на отпадъци от серията 
HÅLLBAR. 

60×60×75 см
Бяло 504.404.26       115 лв.

Крака и цокли за шкафове
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ENHET висящ вътрешен рафт, 26×28×15 см. 
Този вътрешен рафт добавя повече място 
към откритата ви рамка ENHET. Той разделя 
пространството и ви позволява да съхранявате 
повече неща - просто го закачете за отворите на 
рамката и подредете вещите си. Не се налага да 
използвате инструменти или да пробивате 
дупки в стената. 

Антрацит 704.657.55 15 лв.

ENHET релса за куки. С тази релса ще можете 
да превърнете всеки сантиметър под откритата 
етажерка ENHET в място за съхранение. С куките 
ENHET и контейнерите SKATTÅN, закачени върху 
релсата, бързо ще създадете много 
пространство в кухнята за прибори и съдове. 
Продават се отделно.
37 см

Бяло 104.657.39 7 лв.
Антрацит 704.657.36 7 лв.
57 см
Бяло 504.657.42 10 лв.
Антрацит 704.657.41 10 лв.

ENHET въртящ се рафт, 40×21 см. Уморихте се да 
търсите вещите, които често се губят в кухнята ? 
Този проблем лесно ще се разреши като 
прикрепите удобния въртящ се рафт към някоя 
от откритите етажерки в серията ENHET. Лесно 
откривате и достигате до предметите, от които 
имате нужда, като завъртите рафта. Артикулът е 
идеален като лавица за подправки до готварския 
плот, върху която да държите овкусителите под 
ръка, докато готвите.

Антрацит 204.657.34 15 лв.

SKATTÅN контейнер, 12×34 см. Вместо да 
съхранявате вещите си в чекмеджета, можете 
да съхранявате всичко от прибори до аксесоари  
на една ръка разстояние. Закачете на кука под   
етажерката за ENHET, за да създадете практично 
място за съхранение.

304.657.57 1.99 лв.

ENHET кука, 6×24 мм, 2 бр. Куките могат да се 
закачат в отворите под откритата рамка ENHET 
или върху релса за куки ENHET, която се продава 
отделно. С тяхна помощ ще превърнете 
неупотребяваното пространство в практично 
място за съхранение. Артикулът 
е перфектен за всичко от прибори до кухненски 
кърпи. Допълнете с контейнери SKATTÅN, в които 
да съхранявате още повече неща. Продават се 
отделно. 

Бяло 004.657.54 1.99 лв.
Антрацит 604.657.51 1.99 лв.

TAVELÅN поставка, 2 бр. С тези декоративни 
поставки ще създадете място за много неща, дори и 
ако сте с ограничено пространство. 
Ще освободите още повече пространство, ако ги 
поставяте една върху друга. Подходящи за  
етажерки за стена ENHET, но вие, разбира се, 
можете да ги използвате, където си поискате. 

504.657.56         16.99 лв.

ENHET oрганайзери за етажерки
Лесно можете да добавите органайзери ENHET, 
за да увеличите мястото за съхранение. И най-
хубавото от всичко е, че за монтажа им не трябва 
да пробивате с бормашина! 

ENHET  шкафове и етажерки

78 79

ENHET Kухня. 
Антрацит/ефект бетон. 
243×63.5×222 см.  593.378.30

1355 лв.
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Когато основните функции и ниската цена са от значение
За да ви улесним, създадохме готови 
комбинации от шкафове, врати, 
плотове и рафтове. За вас остава 
само да изберете финалните щрихи 
като дръжки, електроуреди, мивка, 
смесител и сифон. Ако отнесете у 
дома току-що закупената си кухня 
KNOXHULT от магазин ИКЕА сутринта, 

тя ще е монтирана и готова да 
сготвите вечеря в нея още същия 
ден. Разбира се, можете да изберете 
шкафове KNOXHULT, каквито вие 
харесвате. Вижте повече на IKEA.bg. На 
следващите страници ви представяме 
възможностите, от които можете да 
избирате.

Кухня 
KNOXHULT

8180
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Кухня KNOXHULT

KNOXHULT е функционална и лесна за планиране. 
Изберете комбинациите, които харесвате, добавете 
електроуреди, мивка, смесител и дръжки и сте 
готови!

KNOXHULT долен шкаф с врати и чекмедже, 120 см. Персонализирайте 
с лесно-отварящо се чекмедже и регулируеми рафтове. Ламиниран плот, 
устойчив на влага, топлина и надраскване. Рамките и челата са с фолирано 
покритие, което се почиства лесно и не се надрасква. Вратите се монтират 
лесно, тъй като пантите се регулират по вертикала, хоризонтала и ширина. 
Шкафът стои стабилно върху неравни повърхности, заради регулируемите 
крака.
Бяло 303.267.90 170 лв.
Сиво 503.267.94 250 лв.
Гланц, бяло 503.268.07 250 лв.

KNOXHULT долен шкаф с врати, чекмедже и място за вграждане 
на фурна, 180 см. Персонализирайте с лесно-отварящо се чекмедже и 
регулируеми рафтове. Ламиниран плот, устойчив на влага, топлина и 
надраскване. Рамките и челата са с фолирано покритие, което се почиства 
лесно и не се надрасква. Вратите се монтират лесно, тъй като пантите се 
регулират по вертикала, хоризонтала и ширина. Шкафът стои стабилно върху 
неравни повърхности, заради регулируемите крака.
Бяло 703.267.88 220 лв.
Сиво 203.267.95 280 лв.
Гланц, бяло 303.268.08 330 лв.

KNOXHULT ъглов долен шкаф, 100 см. Персонализирайте кухнята си, като я 
проектиране в L- или U-образна форма. Ламиниран плот, устойчив на влага, 
топлина и надраскване. Рамките и челата са с фолирано покритие, което се 
почиства лесно и не се надрасква. Можете да монтирате лесно врати, които 
се отварят наляво или надясно, тъй като пантите се регулират по вертикала, 
хоризонтала и ширина. Шкафът стои стабилно върху неравни повърхности, 
заради регулируемите крака.
Бяло 004.861.29 155 лв.
Сиво 204.861.28 215 лв.
Гланц, бяло 404.861.27 215 лв.

KNOXHULT долен шкаф с чекмеджета, 40 см. Персонализирайте с лесно-
отварящо се чекмеджета. Ламиниран плот, устойчив на влага, топлина и 
надраскване. Рамките и челата са с фолирано покритие, което се почиства 
лесно и не се надрасква. Шкафът стои стабилно върху неравни повърхности, 
заради регулируемите крака.
Бяло 903.267.87 100 лв.
Сиво 703.267.93 150 лв.
Гланц, бяло 703.268.06 180 лв.

Долни шкафове

Стенни шкафове

KNOXHULT стенен шкаф с врати, 120×75 см. Персонализирайте с 
регулируеми рафтове. Рамките и челата са с фолирано покритие, което се 
почиства лесно и не се надрасква. Вратите се монтират лесно, тъй като 
пантите се регулират по вертикала, хоризонтала и ширина.

Бяло 903.267.92 79 лв.
Сиво 003.267.96 99 лв.
Гланц, бяло 103.268.09 109 лв.

KNOXHULT стенен шкаф с врата, 60×60 см. Персонализирайте с регулируеми 
рафтове. Рамките и челата са с фолирано покритие, което се почиства лесно 
и не се надрасква. Вратите се монтират лесно, тъй като пантите се регулират 
по вертикала, хоризонтала и ширина. Подходящ за поставяне над аспиратор, 
заради съобразените размери.
Бяло 103.267.91 55 лв
Сиво 603.267.98 80 лв.
Гланц, бяло 703.268.11 90 лв.

KNOXHULT стенен шкаф, 60x75 см. Персонализирайте с регулируеми 
рафтове. Рамките и челата са с фолирано покритие, което се почиства лесно и 
не се надрасква. Вратите се монтират лесно, тъй като пантите се регулират по 
вертикала, хоризонтала и ширина.

Бяло 404.963.10 60 лв.
Сиво 804.963.08 85 лв.

KNOXHULT стенен шкаф с врата, 40×75 см. Персонализирайте с регулируеми 
рафтове. Рамките и челата са с фолирано покритие, което се почиства лесно и 
не се надрасква. Вратите се монтират лесно, тъй като пантите се регулират по 
вертикала, хоризонтала и ширина.

Бяло 503.267.89 35 лв.
Сиво 803.267.97 70 лв.
Гланц, бяло 903.268.10 80 лв.
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Аксесоари

STÖDJA поставка за прибори, 31×50 см. 

Бяло 501.772.23 3,99 лв.

STÖDJA поставка за прибори, 51×50 см.

Бяло 001.772.25 4,99 лв.

STÖDJA поставка за прибори, 20×50 см. 

Бяло 401.772.28 1,99 лв.

SMÄCKER поставка за прибори, 31×26 см. 

Сиво 902.417.88 1,99 лв.

Кухня KNOXHULT 

SUNNERSTA регулируема стойка с куки, W45.7 см. 
Мин, височина 45 см, макс. височина 65 см. 
Бяло 204.409.51 19,90 лв.

SUNNERSTA контейнер, Ш12×Д11×В13 см. Подходящ 
за регулируема стойка, релса, количка или мини-
кухня от серията SUNNERSTA.
Бяло 503.037.35 0,99 лв.

SUNNERSTA кука, 5 бр. 

Бяло 403.037.26 0,99 лв.

SUNNERSTA поставка за кухненска хартия, 
Ш24.5×Д11.5×В4.7см. Макс, тегло 1 кг.
Бяло 204.439.21 3,99 лв.

SUNNERSTA релса с 4 куки/2 контейнера. 
Д60×В14×Д13 см. Включва 1 релса, 2 контейнера и 
4 куки.
Бяло 404.545.60       10,99 лв.

SUNNERSTA рафт 25, Ш25×Д14×В5 см. Макс. тегло 
2 кг. 
Бяло 904.439.27       4,59 лв.

SUNNERSTA рафт/сушилник за съдове, 
Ш36.5×Д15 см. Макс. тегло 1 кг.
Бяло 304.439.30      6,59 лв.



Практична и достъпна 
С мини-кухня SUNNERSTA можете 
да създадете приятна кухня, дори 
и ако мястото ви е ограничено. Тя 
е идеална за стая в общежитие или 
бунгало. Използвайте закачалките 
и контейнерите, за да подредите 
приборите за готвене, а количката 
за помощна масичка, когато сте 

всред оживени приготовления. С 
преносимия индукционен котлон 
TILLREDA и хладилника TILLREDA 
ще имате всичко необходимо. Тази 
достъпна и практична кухня е лесна 
за закупуване, доставка и монтаж, 
както и за пренасяне, когато се 
местите на ново място.

Мини-кухня 
SUNNERSTA

SUNNERSTA мини кухня, 
Ш112×Д56×В139 см. Вижте глави 
мивки и смесители.

903.020.79      159 лв.

SUNNERSTA релса, Д60 см.

Бяло 303.037.22 2.99 лв.

SUNNERSTA кука, 5 бр.  

Бяло 403.037.26 0.99 лв.

SUNNERSTA контейнер, 
Ш12×Д11×В13 см. Подходящ 
за регулируема стойка, релса, 
количка или мини кухня от серията 
SUNNERSTA.
Бяло 503.037.35 0.99 лв.

SUNNERSTA поставка за кухненска 
хартия, Ш24.5×Д11.5×В4.7 см. Макс. 
натоварване 1 кг.
Бяло 204.439.21 3.99 лв.

SUNNERSTA релса с 4 куки/2 
контейнера. Д60×В14×Д13 см. 
Включва 1 релса, 2 контейнера и 
4 куки.
Бяло 404.545.60 9.99 лв.

SUNNERSTA рафт 25, 
Ш25×Д14×В5 см. Макс. натоварване  
2 кг. 
Бяло 904.439.27 3.99 лв.

SUNNERSTA рафт/сушилник за 
съдове, 
Ш36.5×Д15 см. Макс. натоварване 
4 кг.
Бяло 304.439.30 5.99 лв.
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Плотове
Кухнята е сърцето на дома ви – тя е 
място за всеки! Как ви служи и как 
изглежда са два много важни фактора. 
Въпреки че вратите и челата за 
чекмеджета са главното дизайнерско 
решение, което взимате, плотът има 
своята важна роля в крайния общ 
вид.  Това обаче не е единственото 
му предназначение – неговата 
функционалност е най-големият ви 
съюзник. Когато избирате идеалния 
плот за вас, трябва да вземете 

предвид няколко фактора, а именно 
вашия стил, неговата издръжливост, 
поддръжка, предназначение и цена. 
Нашите плотове са проектирани за 
ваше улеснение така, че да паснат 
на кухненските ни системи. Те са 
изработени от различни материали, 
с различен цвят и дебелина. 
Всяка повърхност има уникални 
свойства с различно ниво на водо- и 
топлоустойчивост. 

Как да изберете плот

01 02 03

Какъв е бюджетът ви?
Не е необходимо 
стилният вид на кухнята 
да ви струва цяло 
състояние. Плотовете 
ни са от различни 
материали и в различни 
цветове, за да паснат 
идеално на стила, 
нуждите и портфейла 
ви.

Какъв материал 
предпочитате? Когато 
избирате материал, 
помислете колко здрав 
искате да е плотът ви, 
колко грижи сте готови 
да полагате за него 
и как ще се впише в 
общия вид на вашата 
кухня.

Нашите плотове 
са предварително 
нарязани – можете да 
отнесете своя у дома 
и да го отрежете до 
желаната дължина.

Предназначени да издържат
Когато тестваме плотовете си, ние ги подлагаме 
на всичко, което би могло да им се случи в 
кухнята: течности, мазнина, пара, горещина, 
удари и издрасквания. Когато приключим с 
изпитателния процес, ние сме сигурни, че те 
ще издържат – гарантираме ви.

Материали 
Ламинат 
Ламинираните плотове са достъпни, лесни за поддръжка и в 
различни цветове, от които да избирате. При направата им 
ламинатът се притиска към плоскотите чрез нагряване и натиск, 
за да втвърдят повърхността и да създадат издръжлив плот.

Плътен фурнир
Плотовете с плътен дървесен фурнир предлагат естествени 
цветове и дървесни шарки, които дават чувство за топлина в 
кухнята. Те са третирани предварително за по-бърз монтаж и могат 
да се изциклят и третират отново, ако е необходимо. Технологията 
с плътен фурнир ни позволява да създаваме естествени дървесни 
нюанси, които иначе биха били твърде скъпи за осъществяване – 
чрез ефективна употреба на природни суровини.

Кухненските ни плотове 
имат 25 години безплатна 
гаранция. Вижте повече на 
стр. 132.
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Ламинирани плотове с дебелина 2.8 см

Ламинирани плотове EKBACKEN и LILLTRÄSK са с дебелина 2.8 см. 
Те са издръжливи, лесни за поддръжка и в най-различни цветове 
(стандартни и матирани). 

Ламинирани плотове EKBACKEN са с предварително отрязана  
дължина – можете да ги отнесете вкъщи още днес. Te могат да 
бъдат отрязани до необходимата ви дължина и завършени с 
канта, включен в опаковката.

LILLTRÄSK плот, бяло, Д63.5 см.

Отнесете вкъщи още днес:
Д123×Д2.8 см 004.798.74 55 лв.
Д186×Д2.8 см 502.427.23 70 лв.
Д246×Д2.8 см 902.427.21 80 лв.

EKBACKEN плот, двулицев, бяло с бял ръб, 
Д63.5 см.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д2.8 см 402.913.42 100 лв.
Д246×Д2.8 см 202.913.43 130 лв.

EKBACKEN плот, ефект бял мрамор, Д63.5 см.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д2.8 см 703.356.22 120 лв.
Д246×Д2.8 см 003.356.25 140 лв.

EKBACKEN плот, тъмносив/ефект мрамор 
ламинат, Д63.5 см.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д2.8 см 403.971.69 120 лв.
Д246×Д2.8 см 403.971.74 140 лв.

EKBACKEN плот, ефект светлосив бетон, 
Д63.5 см.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д2.8 см 303.954.39       120 лв.
Д246×Д2.8 см 503.954.43       140 лв.

EKBACKEN плот, двулицев, светлосиво с бял ръб, 
D63.5 см.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д2.8 см 402.913.42 100 лв.
Д246×Д2.8 см 202.913.43 130 лв.

EKBACKEN плот, ефект ясен, Д63.5 см.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д2.8 см 503.376.17 120 лв.
Д246×Д2.8 см 903.376.20 140 лв.

EKBACKEN плот, матирано бежово/ламинат, 
Д63.5 см.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д2.8 см 003.971.85 120 лв.
Д246×Д2.8 см 203.971.89 140 лв.

EKBACKEN плот, ефект бетон, Д63.5 см.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д2.8 см 203.356.48       120 лв.
Д246×Д2.8 см 603.356.51 140 лв.

EKBACKEN плот, матиран антрацит, Д63.5 см.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д2.8 см 004.090.13 160 лв.
Д246×Д2.8 см 104.090.17 200 лв.

ПлотовеПлотове
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EKBACKEN плот, 
ефект ясен.

EKBACKEN плот, ефект кафяв орех, Д63.5 см.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д2.8 см 904.429.80 120 лв.
Д246×Д2.8 см 104.429.84 140 лв.



ПлотовеПлотове

SÄLJAN плот, светлосиво/ламинат с ефект 
минерал, Д63.5 см.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д3.8 см 503.972.01 120 лв.
Д246×Д3.8 см 603. 972.05 150 лв.

Ламинирани плотове с дебелина 3.8 см

Ламинираните Ламинирани плотове SÄLJAN са с дебелина 3.8 см и имат заоблени 
или прави ръбове. Те са издръжливи, лесни за поддръжка и в най-
различни цветове. 

SÄLJAN плот, ефект бежов камък.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д3.8 см 404.391.26 120 лв.
Д246×Д3.8 см 604.391.30 150 лв.

SÄLJAN плот, ефект дъб.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д3.8 см 604.391.73 120 лв.
Д246×Д3.8 см 804.392.09 150 лв.

SÄLJAN плот, ефект черен мрамор, Д63.5 см.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д3.8 см 203.356.86 120 лв.
Д246×Д3.8 см 003.356.87 150 лв.

SÄLJAN плот, ефект черен минерал, Д63.5 см.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д3.8 см 702.022.07 105 лв.
Д246×Д3.8 см 702.022.12 135 лв.
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SÄLJAN плот, ефект дъб.



ПлотовеПлотове

MÖLLEKULLA плот, дъб.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д3.8 см 702.992.47 270 лв.
Д246×Д3.8 см 502.992.48 330 лв.

KARLBY плот, орех.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д3.8 см 303.351.91 230 лв.
Д246×Д3.8 см 003.352.01 290 лв.

SKOGSÅ плот, дъб.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д3.8 см 803.829.86       420 лв.
Д246×Д3.8 см 003.829.90       520 лв.

PINNARP плот, орех.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д3.8 см 404.662.28       270 лв.
Д246×Д3.8 см 204.662.29 320 лв.

KARLBY плот, дъб.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д3.8 см 703.351.89 220 лв.
Д246×Д3.8 см 603.351.99 250 лв.

KARLBY плот, бреза.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д3.8 см 103.351.87 190 лв.
Д246×Д3.8 см 003.351.97 230 лв.

Плотове с плътен фурнир и дебелина 3.8 см

Ествествена и издръжлива, дървесината внася усещане за 
топлина в кухнята и прави всеки плот уникален. При 
плотовете с плътен фурнир към плоскостите се добавя 3 мм 
слой масивна дървесина за допълнителна стабилност. 

Тази конструкция прави плота по-малко податлив на влажност 
и в много голяма степен по-устойчив от масивната дървесина 
на огъване, цепене и пукване. Стази технология създаваме 
нови разцветки, като използваме по-малко дървен материал и  
намаляваме въздействието си върху околната среда. 

Плотовете са предварително третирани с масло с твърда 
вакса, за да получат лесна за поддръжка повърхност за 
незабавна употреба. С времето видът им става все по-хубав, 
стареейки красиво. Могат да бъдат изциклени и третирани 
наново.

Плотовете с плътен фурнир са налични в различни цветове и 
структури на материала.

Плотовете с плътен фурнир са с предварително отрязана  
дължина – можете да ги отнесете вкъщи още днес. Могат да 
бъдат отрязани до необходимата ви дължина и завършени с 
канта, включен в опаковката.

PINNARP плот, ясен.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186×Д3.8 см 003.722.98 250 лв.
Д246×Д3.8 см 003.723.02 300 лв.

Ясен 
Ясенът е светло, твърдо дърво с 
красиви естествени шарки. Той е здрав 
и същевременно еластичен материал с 
голяма устойчивост и красив вид, който 
потъмнява с времето. В естествената 
си форма е тежък и дава усет за голяма 
солидност.

Орех 
Орехът е сравнително тежка, твърда 
и устойчива дървесина. Естественият 
светлокафяв до тъмношоколадово кафяв  
цвят внася топлина в кухненския ви 
декор. С времето орехът изсветлява. Той 
има богати вариации в цвета си и красив 
декоративен релеф.

Бреза 
Брезата е с фина структура и блед цвят 
със сатенен отблясък, който потъмнява 
с времето. Често има възли или 
сърцевина в екрю или светлокафяво, 
което ще придаде на плота ви уникален и 
отличителен естествен вид.

Дъб
Дъбът е изключително здрава, тежка 
и издръжлива дървесина. Той е с 
привлекателен светъл цвят и релеф. 
Нюансите му варират от светлокафяво 
до богато червеникаво-кафяво, което с 
времето красиво потъмнява.
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VRENA плот, дъб.

Отнесете вкъщи още днес:
Д186xД2.8 см 004.371.67 220 лв.
Д246xД2.8 см 704.371.59 250 лв.



Финални щрихи
Предпазете и декорирайте плота си по най-добрия начин с нашите 
аксесоари за плот и лайстни за стена.

FIXA стенна лайстна, металически цвят. Подхожда на всички 
наши плотове. Може да се използва с разнообразни материали 
като например плочки. 

205.328.75 19.99 лв.

FIXA крепежен елемент за работен плот. 
Kрепежният елемент за работен плот FIXA 
поддържа плота ви стабилен и здрав след 
монтажа.

Галванизиран 702.746.28 6 лв.

FIXA покривна лайстна за плот. Покривната лайстна се 
препоръчва само за плотове с краища изрязани под прав ъгъл. 
Предотвратява проникването на вода между двата плота. 
63.5×1×1.8 см                                    303.392.88 3.99 лв.

FIXA хромирана дифузионна бариера. За 
повече защита от влага монтирайте дифузионна 
бариера FIXA между съдомиялната и плота.

Хромирана 043.750.85 10 лв.

Аксесоари за плот

ПлотовеПлотове

Създайте стилен бар. Бар столовете с височина на седалката 74 см си подхождат идеално с конзоли CAPITA.

Бар плотове
Направете кухнята си притегателно място за семейство и приятели 
чрез удобен бар плот. Той ще ви осигури повече работно място, а е и 
чудесно място за хранене и срещи с любими хора.

Защита и грижа за вашия плот

STOCKARYD масло за обработка на дървесина. 
За употреба в затворени помещения. За да 
сте сигурни, че плота ви старее грациозно го 
третирайте редовно с масло за обработка на 
дървесина от серията STOCKARYD; придава на 
повърхността красив блясък, защитава дървото 
и удължава живота на плота.
500 мл 202.404.62 15.99 лв.

CAPITA конзола, неръждаема стомана, 2 бр.

400.511.96 30 лв.

PINNARP
плот, ясен  
186×3.8 см. 003.722.98

250лв./бр.
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HANSBYN стенна лайстна, 246 см. Масивната дървесина може да бъде 
отрязана до желаната дължина, повърхността ѝ може да бъде изгладена 
и обработена по ваше желание. Може да се използва и за стени с плочки.
Бреза 904.890.05 35 лв.
Дъб 604.612.77 35 лв.
Орех 204.890.04 55 лв.



Стенни панели
Стени във ваш стил 
Стенните панели са бърз и лесен 
начин да обновите вида на кухнята 
си с други цветове и текстури. Нашите 
издръжливи и лесни за поддръжка 
панели предпазват стените ви от 
пръски и петна от готвене. 

Те придават елегантен преход между 
плота и стената. Можете да изберете 
стенни панели в различни цветове и 
материали – те са дори и двустранни! 

Материали 
Ламинат 
Ламинираните стенни панели се предлагат в богато 
разнообразие от цветове и текстури, за да можете 
да изразите стила си по най-добрия начин. Те са 
устойчиви на водни или мазни пръски и петна, 
което ги прави лесни за поддръжка.

Стенните панели от кухненска 
система METOD има 25 години 
безплатна гаранция. Вижте 
повече на стр. 132.
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Още днес можете да занесете у дома стенните 
панели LYSEKIL и лесно да ги монтирате. Трябва 
само да ги отрежете до точния размер и да ги 
поставите на стената. Следвайте инструкциите за 
монтаж и ще се справите чудесно.  

Комбинирайте стенни панели LYSEKIL с подходящ 
работен плот за перфектно координирана визия.

Вземете го у дома още днес

Стенни панелиСтенни панели

LYSEKIL стенен панел, двулицев, 
бяло/ефект светлосив бетон.
Д119.6×55 см  803.963.99 60 лв.

LYSEKIL стенен панел, ефект 
двулицев бял матиран мрамор/
черно/бял мозаечен мотив.
Д119.6×55 см 404.644.32 60 лв.

LYSEKIL релса за стенен панел, 
алуминий. 
Д119.8×55.4 см 803.351.17 20 лв.

98
99

LYSEKIL стенен панел, ефект 
двулицев бял матиран мрамор/
черно/бял мозаечен мотив.

Ново

LYSEKIL стенен панел, 
двулицев, ефект мед/
неръждаема стомана.
Д119.6×55 см   304.829.74   80 лв.



Мивки

Едно от най-оживените места в кухнята
Мивката и пространството около 
нея са едно от оживените места в 
кухнята. Използваме го постоянно 
– когато приготвяме храна, мием
зеленчуци или съдове. За да може

тези занимания да са по-приятни, 
изберете мивка и аксесоари за нея 
според вашите нужди и начин на 
работа в кухнята. 

Как да изберете мивка

01 02 03

Колко място сте 
определили за мивката? 
Нашите шкафове за 
мивка са с широчина 
40, 60 и 80 см. 

Помислете как 
приготвяте храна и как 
миете съдове – на ръка 
или със съдомиялна 
машина? Колко корита 
ви трябват – едно, две 
или имате нужда и от 
отцедник?

Добавете такива 
аксесоари за мивка, 
които ще ви помогнат 
да организирате тази 
зона според начина си 
на приготвяне на храна 
и миене на съдове.  
(Вижте повече на стр. 
124).

Нашите модели мивки
Единични мивки
Ако мястото е ограничено, единичната мивка е 
добро решение. Освен това в голяма мивка лесно 
можете да миете тигани и тенджери. Комбинирайте 
с аксесоари за мивка, за да я направите възможно 
най-функционална. (Вижте стр. 124)

Двойна мивки
Двойната мивка е идеална, ако трябва да правите 
няколко неща едновременно. Например, ако едната 
е пълна с мръсни чинии, можете да изплакнете 
зеленчуците в другата.

Мивка 1½ 
Тази мивка ви дава същите преимущества като 
двойната, но заема по-малко място.

Мивка с отцедник
Мивката с отцедник е идеална за отцеждане на 
чинии, тъй като наклонената повърхност позволява 
на излишната вода да се оттече обратно. При 
всички наши мивки можете да поставите отцедника 
отляво или отдясно.
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Монтаж на кухня
Можете да спестите ценно време при монтажа на 
кухня ИКЕА, особено при по-сложните елементи. С 
помощта на наш партньор предлагаме избор от 
опции в зависимост от нуждите. Вижте повече за 
нашите услуги на стр. 4.

Всички наши мивки са с 25 години безплатна 
гаранция 
(с изключение на FYNDIG). Вижте повече на стр. 
132.



МивкиМивки

BOHOLMEN мивка за вграждане, 1 корито, 
47×30 см. Може да се допълни с аксесоари за 
мивка GRUNDVATTNET за ефективно използване на 
пространството около мивката.

Неръждаема стомана 991.575.01 99.90 лв.

VATTUDALEN мивка за вграждане, 1½ корито с 
отцедник, 88×53 см. Може да се обръща, така че 
отцедникът да бъде отляво или отдясно. Може да 
се допълни с аксесоари за мивка GRUNDVATTNET 
за ефективно използване на пространството 
около мивката. 

Неръждаема стомана 891.581.91 249 лв.

NORRSJÖN мивка за вграждане, 1 корито, 
37×44 см. Капак LILLVIKEN е включен в цената. 
Може да се допълни с аксесоари за мивка 
NORRSJÖN за ефективно използване на 
пространството около мивката.

Неръждаема стомана 491.576.50 395 лв.

FYNDIG мивка за вграждане, 1 корито, 
46×40 см. Може да се допълни с аксесоари за 
мивка GRUNDVATTNET за ефективно използване 
на пространството около мивката. 

Неръждаема стомана 591.580.03 75,90 лв.

FYNDIG мивка за вграждане, 1 корито с 
отцедник, 70×50 см. Може да се обръща, така че 
отцедникът да бъде отляво или отдясно. Може да 
се допълни с аксесоари за мивка GRUNDVATTNET 
за ефективно използване на пространството около 
мивката. 

Неръждаема стомана 091.581.85 89.90 лв.

NORRSJÖN мивка за вграждане, 1 корито 
54×44 см. Капак LILLVIKEN е включен в цената. 
Може да се допълни с аксесоари за мивка 
NORRSJÖN за ефективно използване на 
пространството около мивката.

Неръждаема стомана 491.579.09 435 лв.

HILLESJÖN мивка за вграждане, 1½ корито, 
58×46 см. Може да се обръща, така че по-голямото 
корито да бъде отляво или отдясно. Може да се 
допълни с аксесоари за мивка GRUNDVATTNET за 
ефективно използване на пространството около 
мивката. 

Неръждаема стомана 491.406.31 209 лв.

BREDSJÖN sink bowl с видимо чело, 60x69 см. 
Капак LILLVIKEN е включен в цената. Изисква 
смесител с минимална дълбочина от 21 см.

Неръждаема стомана 492.895.56 585 лв. 

LÅNGUDDEN мивка за вграждане, 1 корито, 
46×46 см. Може да се допълни с аксесоари за 
мивка GRUNDVATTNET за ефективно използване 
на пространството около мивката. 

Неръждаема стомана 591.573.91 149 лв.

LÅNGUDDEN мивка за вграждане, 1 корито, 
56×53 см. Може да се допълни с аксесоари за 
мивка GRUNDVATTNET за ефективно използване 
на пространството около мивката. 

Неръждаема стомана 291.574.77 199 лв.

VATTUDALEN мивка за вграждане, 1 корито с 
отцедник 69×47 см. Може да се обръща, така че 
отцедникът да бъде отляво или отдясно. Може да 
се допълни с аксесоари за мивка GRUNDVATTNET 
за ефективно използване на пространството 
около мивката. 

Неръждаема стомана 691.581.68 149 лв.

Подходящи за шкафове 40 см Подходящи за шкафове 60 см

HAVSEN мивка за вграждане, 1 корито, 
53×47 см. Може да се допълни с аксесоари за 
мивка GRUNDVATTNET за ефективно използване 
на пространството около мивката. Керамика.  

Бяло 392.537.13 189 лв.

HAVSEN мивка за вграждане с видимо чело, 
62×48 см. Може да се допълни с аксесоари за 
мивка GRUNDVATTNET за ефективно използване 
на пространството около мивката. Керамика. 

Бяло 192.537.14 289 лв.

KILSVIKEN мивка за вграждане, 1 корито, 
56×46 см. Капак LILLVIKEN е включен в цената.

Черен кварцов композит 593.370.24 335 лв.

KILSVIKEN кръгла мивка за вграждане, 1 
корито, Ø47 см. Капак LILLVIKEN е включен в 
цената.

Черно/кварцов композит 293.370.30 295 лв.

KILSVIKEN мивка за вграждане, 1 корито с 
отцедник, 72×46 см. Капак LILLVIKEN е включен в 
цената. Може да се обръща, така че отцедникът 
да бъде отляво или отдясно.

Черно/кварцов композит 893.370.27 335 лв.

Подходящи за шкафове 60 см

KILSVIKEN мивка за вграждане, 1 корито, 
56×46 см. Капак LILLVIKEN е включен в цената.

Сиво/бежов кварцов 
композит 093.370.26 335 лв.
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HILLESJÖN  мивка за вграждане, 1 корито, 
56×46 см. С възможност за монтаж под плота. 
Може да се допълни с аксесоари за мивка 
GRUNDVATTNET за ефективно използване на 
пространството около мивката. 

Неръждаема стомана 805.033.99       139 лв.

BOHOLMEN мивка за вграждане, 1 корито, 
Ø45 см. Артикулът може да се допълни с тапа 
за мивка от серията LILLVIKEN.

Неръждаема стомана 702.134.80 69.90 лв.



HAVSEN мивка с видимо чело, 2 корита, 
82×48 см. Може да се допълни с аксесоари за 
мивка GRUNDVATTNET за ефективно използване 
на пространството около мивката.

бяло 792.502.65 349 лв.

LÅNGUDDEN мивка за вграждане, 2 корита, 
75×53 см. Може да се допълни с аксесоари за 
мивка GRUNDVATTNET за ефективно използване 
на пространството около мивката. 

неръждаема стомана 191.574.87 249 лв.

KILSVIKEN мивка за вграждане, 1 корито, 
72×46 см. Капак LILLVIKEN е включен в цената.

черно/кварцов композит 293.370.25 435 лв.

KILSVIKEN мивка за вграждане, 1 корито, 
72×46 см. Капак LILLVIKEN е включен в цената.

тъмнокафяво/кварцов 
композит 493.370.29      435 лв.

HILLESJÖN мивка за вграждане, 1½ корито, 
75×46 см. Може да се обръща, така че по-голямото 
корито да бъде отляво или отдясно. Може да се 
допълни с аксесоари за мивка GRUNDVATTNET за 
ефективно използване на пространството около 
мивката.

неръждаема стомана 291.711.38 249 лв.

NORRSJÖN мивка за вграждане, 2 корита, 
73×44 см. Капак LILLVIKEN е включен в цената. 
Може да се комбинира с аксесоари за мивка от 
серията NORRSJÖN. 

неръждаема стомана 391.579.19 661 лв.

BREDSJÖN мивка, 2 корита с видимо чело, 
80×69 см. Капак LILLVIKEN е включен в цената. 
Изисква смесител с минимална дълбочина от 
21 см.

неръждаема стомана 592.895.46 761 лв.

LILLVIKEN сифон за 1 корито. Сифон за свързване 
със съдомиялна или пералня. Полипропиленова 
пластмаса. 

103.115.39 30 лв.

LILLVIKEN допълнителен конектор за сифон. 
Позволява ви да свържете допълнителен 
уред към сифон LILLVIKEN. Полипропиленова 
пластмаса. 

403.883.15 7.99 лв.

LILLVIKEN сифон за 2 корита. Сифон за свързване 
със съдомиялна или пералня. Полипропиленова 
пластмаса. 

903.115.40 50 лв.

Подходящи за шкафове 80 см

Сифони

Мивки Мивки

LILLVIKEN капак. Прикрепя се чрез магнит към 
всички мивки със смесител LILLVIKEN и може да 
се използва като дръжка за повдигане на тапата. 
Капакът предпазва от попадането на хранителни 
отпадъци в тапата и така, улеснява почистването 
на мивката.

203.178.52 5.99 лв.
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KILSVIKEN
мивка за вграждане, 1 
корито с отцедник, 
72×46 см.   893.370.27

335лв.
/бр.



Нека винаги да пестим водата
Повърхността на Земята е изобилно 
покрита с вода, но само малка част от 
нея е питейна и достъпна за употреба 
от хората. Водата е невъзобновяем 
ресурс и никой организъм не може 
да оцелее без нея. Непрекъснато я 
рециклираме, но резервите от прясна 
вода не се разпределят равномерно, 
а замърсяванията и климатичните 
промени продължават да оказват 

своето негативно влияние. Затова 
всички наши кухненски смесители 
имат водоспестяващ аератор, който 
намалява разхода на вода до 40%, 
като същевременно поддържа 
същото налягане. Не ние сме
измислили аераторите, но за нас те са 
важен пример как можем заедно да
пестим вода и всички да имат полза 
от това.

Кухненски 
смесители

Монтаж на кухня
Можете да спестите ценно време при монтажа на кухня 
ИКЕА, особено при по-сложните елементи. С помощта на 
наш партньор предлагаме избор от опции в зависимост от 
нуждите. Вижте повече на стр.4.

Кухненските ни смесители имат 
10 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр. 132.
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Кухненски смесителиКухненски смесители

LAGAN кухненски смесител В16 см.  
Въртящ се струйник: 360°.

Хромиран 100.850.27 45.90 лв.

BOSJÖN кухненски смесител 
В32 см. Въртящ се струйник: 120°. 
Цвят неръждаема стомана.

204.573.81 299 лв.

SUNDSVIK кухненски смесител 
В15 см. Въртящ се струйник: 360°. 
Хромиран 800.318.61 59.90 лв.

EDSVIK кухненски смесител с две 
кранчета В32 см. Въртящ се 
струйник: 360°. 

Хромиран 000.318.41 89.90 лв.

YTTRAN кухненски смесител 
В19 см. Въртящият се струйник е 
предварително нагласен на 360°, 
но може да се промени на 120°. 
Наличен и с изтеглящ се струйник.
Хромиран 703.059.41 129 лв.

VATTNET кухненски смесител 
В19 см. Въртящият се струйник е 
предварително нагласен на 360°, но 
може да се промени на 90° или 120°.

Хромиран 703.416.80 99.90 лв.

GLITTRAN кухненски смесител 
В28 см. Въртящ се струйник: 360°. 

Хромиран 902.226.19 199 лв.
Черно 302.256.06 239 лв.
Цвят месинг 104.685.11 199 лв.

GLYPEN смесител В26 см. 
Въртящият се струйник е 
предварително нагласен на 360°, но 
може да се промени на 90° или 120°.
неръждаема 
стомана 304.423.65 99.90 лв.

Кухненски смесители

*За повече информация за кухненските смесители тук, вижте стр. 108.

Функции

Кухненски смесител със сензор
Функцията сензор на кухненския смесител е лесна
и практична – използвайте я, когато искате просто 
да си налеете чаша вода или да изплакнете
ръцете си. 
TÄMNAREN кухненски смесител със сензор*

Кухненски смесител с изтеглящ се струйник
Изплакването на чиниите е по-лесно с този
изтеглящ се струйник. Прибира се сам, тъй като в
другия край има противотежест. 
ÄLMAREN кухненски смесител с изтеглящ се струйник*

Кухненски смесител с подвижна глава
Смесителят работи по два начина, така че да
превключвате между концентрирана водна струя и
по-лека струя за изплакване. 
TOLLSJÖN кухненски смесител с подвижна глава *

Кухненски смесител с нисък струйник
Дръжката на кухненския смесител с нисък струйник
е винаги отгоре, което го прави идеален за малки
мивки.

YTTRAN кухненски смесител*

Кухненски смесител с висок струйник
Високият струйник прави миенето на съдове много
по-лесно. 
INSJÖN кухненски смесител*
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Кухненски смесители

Кухненски смесители с висок струйник

Кухненски смесители с изтеглящ се струйник

YTTRAN кухненски смесител с 
изтеглящ се струйник В18 см. 
Въртящ се струйник 120°. Наличен и 
без изтеглящ се струйник.

ÄLMAREN кухненски смесител 
с изтеглящ се струйник В36 см. 
Въртящ се струйник 120°. Наличен и 
без изтеглящ се струйник.

INSJÖN кухненски смесител с 
изтеглящ се струйник В43 см. 
Въртящ се струйник: 120°. Наличен 
и без изтеглящ се струйник или със 
сензорна функция.

Неръждаема
Хромиран 403.059.47 159 лв. стомана 803.416.46 179 лв. Хромиран 203.418.71 229 лв.

NYVATTNET кухненски смесител 
В40 см. Въртящ се струйник, 
предварително настроен на 360°, но 
може да се промени на 120°. 

ÄLMAREN кухненски смесител 
В36 cm. Въртящ се струйник, 
предварително настроен на 360°, 
но може да се промени на 120°. 
Наличен и с изтеглящ се струйник.

GAMLESJÖN кухненски смесител 
с две кранчета В36 cm. Въртящ се 
струйник 360°.

INSJÖN кухненски смесител В40 cm. 
Въртящ се струйник, предварително 
настроен на 360°, но може да 
се промени на 120°.  Наличен и 
с изтеглящ се струйник или със 
сензорна функция.

Неръждаема
Хромиран 604.896.34 139 лв. стомана 004.551.61 139 лв. Черен метал 203.416.73 199 лв. Хромиран 703.701.25 199 лв.

DELSJÖN кухненски смесител
В36 см. Въртящ се струйник, 
предварително настроен на 360°, 
но може да се промени на 120°. 

Ефект олово 604.887.81   159 лв.
Цвят месинг 104.745.12    159 лв.



111

Кухненски смесители

KNIPEN дозатор за почистващ препарат, 500 мл. 
Монтира се на мивката или кухненския плот, така че 
препаратът за миене на съдове да е винаги под ръка. 
Може да се пълни отгоре.
Неръждаема стомана 703.417.22 19,99 лв.

Смесители с подвижна глава Кухненски смесители със сензор

VIMMERN кухненски смесител с 
подвижна глава В47 см. Въртящ се 
струйник 360°.

Неръждаема

TOLLSJÖN кухненски смесител с 
подвижна глава В46 см. Въртящ се 
струйник, предварително настроен на 
360°, но може да се промени на 120°. 

Черен полиран

TÄMNAREN кухненски смесител със 
сензор В31 см. Въртящ се струйник, 
предварително настроен на 360°, но 
може да се промени на 120°. 

Неръждаема
стомана 903.052.90 359 лв. метал 203.416.92 379 лв. стомана 903.594.95 499 лв.

Хромиран 803.416.94 379 лв.

Смесител с аератор

KALLSJÖN кухненски смесител 
В15 см. Вграден в смесителя 
аератор, който поддържа 
оптимален поток на водата, като 
намалява разхода на вода и 
електричество.

Хромиран        304.753.89       79,90лв



Кухненски 
органайзери

Вашите най-добри приятели в кухнята 
Поставките, кутиите, органайзерите и 
кошовете за сортиране на отпадъци 
ви помагат да усвоите максимално 
пространството в шкафовете.

Зоната около мивката е най-
оживеното място. Предлагаме 
ви аксесоари с различни 
предназначения, които ще ви улеснят, 

когато готвите или миете чинии. 

Използвайте цялото пространство 
в кухнята, дори стените. С нашите 
стенни решения за съхранение, 
кухненските пособия ще са ви винаги 
подръка, като същевременно ще 
имате по-голяма работна площ.

Кухня, която прави живота ви по-лесен
Кухнята ви е напълно функционална 
тогава, когато всяко нещо си има свое 
място. С помощта на органайзерите и 

аксесоарите ще намерите каквото ви 
трябва по всяко време. 

113112



115

11

UPPDATERA Поставка за ножове, 20×50 см. 

Антрацит 804.332.07 15 лв.

UPPDATERA Регулиращ се органайзер за чекмедже. 
Антрацит.
60 см 604.600.08 20 лв.

UPPDATERA Регулиращ се органайзер за чекмедже. 
Антрацит.
80 см 004.600.11

10

UPPDATERA Поставка за подправки, 

Антрацит 304.599.78 12 лв.
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Кухненски органайзериКухненски органайзери

По-малко време за търсене, повече време за 
готвене. С помощта на нашите функционални 
вътрешни разделители за чекмеджета готварските 
прибори и приборите за хранене са винаги на 
място и подредени. 

60 см чекмедже 
Вътрешни размери 52 см

40 см чекмедже 
Вътрешни размери 32 см

80 см чекмедже 
Вътрешни размери 72 см

Външни размери 80 см

Създайте идеалната комбинация за вашите чекмеджета

+ +

+

+

+

+ +

+ ++

+

Външни размери 60 смВъншни размери 40 см

02 1× UPPDATERA Поставка за прибори, 20×50 см
10 1× UPPDATERA Поставка за подправки
03 1× UPPDATERA Подвижна доп. поставка, 25×50 см

06 1× UPPDATERA Поставка за прибори, 32×50 см 06 1× UPPDATERA Поставка за прибори, 32×50 см 
02 1× UPPDATERA  Поставка за прибори, 20×50 см

06 1× UPPDATERA Поставка за прибори, 32×50 см 
02 2× UPPDATERA  Поставка за прибори, 20×50 см

06 1× UPPDATERA Поставка за прибори, 32×50 см 
02 1× UPPDATERA Поставка за прибори, 20×50 см 
10  1× UPPDATERA   Поставка за подправки

06 1× UPPDATERA Поставка за прибори, 32×50 см 
02 2× UPPDATERA Поставка за прибори, 20×50 см 
10 1× UPPDATERA Поставка за подправки
11 1× UPPDATERA Поставка за ножове

09 1× UPPDATERA Поставка за прибори, 52×50 см 
05 1× UPPDATERA Поставка за прибори, 20×50 см

09 1× UPPDATERA Поставка за прибори, 52×50 см 
05 1× UPPDATERA Поставка за прибори, 20×50 см 
11  1× UPPDATERA Поставка за ножове

09 1× UPPDATERA Поставка за прибори, 52×50 см

08 1× UPPDATERA Поставка за прибори, 32×50 см 
05 1× UPPDATERA Поставка за прибори, 20×50 см 
11   1× UPPDATERA Поставка за ножове

02 2× UPPDATERA Поставка за прибори, 20×50 см 
11 1× UPPDATERA Поставка за ножове
10 1× UPPDATERA Поставка за подправки

08 1× UPPDATERA Поставка за прибори, 32×50 cm

Един полезен съвет – съхранявайте всичко в 
близост до работното пространство, за да може 
кухненските дейности да протичат гладко.

UPPDATERA вътрешни аксесоари 

Изберете вътрешни аксесоари, подходящи за 
вашето чекмедже и прибори. 

Поставки за прибори

Поставки за прибори

Вътрешни поставки за подправки и ножове

Регулиращ се органайзер за чекмедже

04

UPPDATERA Поставка за прибори, 10×50 см.

Светъл бамбук 004.883.26 20 лв.

03

UPPDATERA Подвижна доп. поставка, 25×50 см. 

Бяло                                    704.888.46                   12лв.

01

UPPDATERA Поставка за прибори, 20×31 см.

Бяло 104.600.15 10 лв.

05

UPPDATERA Поставка за прибори, 20×50 см. 

Светъл бамбук 704.599.76 20 лв.

02

UPPDATERA Поставка за прибори, 20×50 см. 

Бяло 504.600.18 15 лв.

06

UPPDATERA Поставка за прибори, 32×50 см. 

Бяло 104.600.20 20 лв.

09

UPPDATERA Поставка за прибори, 52×50 см.

Светъл бамбук 704.331.04 60 лв.

07

UPPDATERA Поставка за прибори, 32×31 см. 

Бяло 704.600.17 15 лв.

08 

UPPDATERA Поставка за прибори, 32×50 см. 

Светъл бамбук 404.599.73 40 лв.

25 лв.



Кухненски аксесоариКухненски аксесоари

Комбинации за сортиране на отпадъци

Любопитни ли сте да знаете как вашите отпадъци 
могат да се превърнат в нови ресурси? Серията 
HÅLLBAR ви помага да сортирате различните 
материали в отделни кошове – простичко действие, 
но то слага началото на нов живот за отпадъците. 

HÅLLBAR е решение за управление на отпадъците 
за всяка стая в дома ви. То може да се прибере в 
чекмеджета или да стои самостоятелно извън тях, 
както предпочитате. 

Включеният стикер ви позволява да надпишете или нарисувате за 
какво ще се използва този кош. Той може да се залепи на капака 
или отстрани.

Вентилационните отвори на кошовете и формата на дъното 
позволяват на въздуха свободно да преминава и да изсушава 
органичните отпадъци. Това намалява до минимум 
неприятните миризми. 

Специална приставка придържа торбата за коша и не й позволява 
да се мести. Тя е подвижна с цел лесно почистване или за случаите, 
когато не е в употреба.

Високо чекмедже MAXIMERA, ширина 60 см, дълбочина 45 см

Кошовете HÅLLBAR са предназначени да посрещнат 
различни нужди за сортиране. Тази комбинация е 
подходяща, ако разполагате с ограничено място 
вкъщи.

Високо чекмедже MAXIMERA 80 см, дълбочина 45 см

Кошовете HÅLLBAR са предназначени да посрещнат 
различни нужди за сортиране. Тази комбинация е 

подходяща, ако искате да улесните сортирането на 
отпадъците у дома. 

Сгъваемата дръжка на кошовете ви улеснява да ги отнесете до 
контейнерите за събиране на отпадъците.

HÅLLBAR решение за сортиране на отпадъци 
42л за чекмедже METOD, с вентилация/
светлосиво. Комбинация с 1 кош за сортиране 
на консерви и малки опаковки, 1 за картон, 
пластмасови бутилки, буркани и брошури и 1 за 
сортиране на сухи и влажни органични отпадъци.
Обща цена (293.088.29) 66 лв.

HÅLLBAR решение за сортиране на отпадъци 
42л за чекмедже METOD, светлосиво. 
Комбинация от 2 коша за сортиране на картон, 
пластмаса, хартия, бутилки, стъкло, буркани, 
писма и брошури. 
Обща цена (193.088.39) 62 лв.

HÅLLBAR решение за сортиране на отпадъци 
40л за чекмедже METOD, с вентилация/
светлосиво. Комбинация от 3 коша за сортиране 
на консерви и малки опаковки от козметични 
продукти и 1 за сортиране на сухи и влажни 
органични отпадъци. 
Обща цена (393.089.23) 70лв.

Артикули, включени в това 
решение

Артикули, включени в това 
решение

Артикули, включени в това 
решение

HÅLLBAR кош, 10л, светлосиво 803.980.58 1 бр. HÅLLBAR кош, 21 л, светлосиво 204.202.03 2 бр. HÅLLBAR кош, 10 л, светлосиво 803.980.58 3 бр.
HÅLLBAR bin, 21 л, светлосиво 204.202.03 1 бр. HÅLLBAR носеща рамка за кошове за сортиране, HÅLLBAR кош за органични отпадъци,
HÅLLBAR кош за органични отпадъци, 60 см, бяло       804.228.69 1 бр. 10 л, светлосиво 804.338.82 1 бр.
10 л, светлосиво 804.338.82 1 бр. HÅLLBAR носеща рамка за кошове за сортиране, 
HÅLLBAR носеща рамка за кошове за сортиране, 60 см, бяло 804.228.69 1 бр.
60 см, бяло       804.228.69 1 бр.

HÅLLBAR решение за сортиране на отпадъци 
55л за чекмедже METOD с вентилация/
светлосиво. Комбинация от 4 коша за сортиране 
на всичко от картон, бутилки и консерви до малки 
опаковки, крушки и батерии и 1 за сортиране на 
сухи и влажни органични отпадъци.
Обща цена (693.089.26) 93 лв.

HÅLLBAR решение за сортиране на отпадъци 
57л за чекмедже METOD/светлосиво. 
Комбинация от 4 коша за сортиране на всичко от 
картон, бутилки и консерви до малки опаковки, 
крушки и батерии.
Обща цена (993.096.94) 89 лв.

HÅLLBAR решение за сортиране на отпадъци 53 
л за чекмедже METOD с вентилация/светлосиво. 
Комбинация от 5 коша за сортиране на всичко 
от картон и консерви до малки опаковки, крушки 
и батерии и 1 за сортиране на сухи и влажни 
органични отпадъци.
Обща цена (093.096.98) 97 лв.

Артикули, включени в това 
решение

Артикули, включени в това 
решение

Артикули, включени в това 
решение

HÅLLBAR кош, 10 л, светлосиво               803.980.58 2 бр. HÅLLBAR кош, 10 л, светлосиво               803.980.58 1 бр. HÅLLBAR кош 10 л, светлосиво               803.980.58 4 бр.
HÅLLBAR кош, 21 л, светлосиво               204.202.03 1 бр. HÅLLBAR кош 21 л, светлосиво              204.202.03 2 бр. HÅLLBAR кош 3 л, светлосиво               904.321.94 1 бр.
HÅLLBAR кош, 3 л, светлосиво               904.321.94 1 бр. HÅLLBAR кош 3 л, светлосиво              904.321.94 1 бр. HÅLLBAR кош за органични отпадъци,
HÅLLBAR кош за органични отпадъци, HÅLLBAR носеща рамка за кошове за сортиране, 10 л, светлосиво       804.338.82 1 бр.
10 л, светлосиво 804.338.82 1 бр. 80 см, бяло       604.228.70 1 бр. HÅLLBAR носеща рамка за кошове за сортиране,
HÅLLBAR носеща рамка за кошове за сортиране, 80 см, бяло       604.228.70 1 бр.
80 см, бяло       604.228.70 1 бр.
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HÅLLBAR носеща рамка за кошове за 
сортиране, Ш80 см, бяло. Можете да скриете 
кошовете за отпадъци HÅLLBAR, като ги 
монтирате във високо чекмедже MAXIMERA. 
Рамката ви дава обстоен поглед върху 
сортираните отпадъци и поддържа коша 
стабилен. 
Подходяща за монтаж във високо чекмедже 
MAXIMERA 80×60 см или MAXIMERA 80×45 см, за 
да оставите място за тръби зад него.
Артилулът е подходящ за кошове HÅLLBAR с 
изключение на този от 35 л. 

604.228.70 40 лв.

HÅLLBAR изтегляща се рамка за сортиране 
на отпадъци, светлосиво. Монтирайте я в 
шкафа, за да приберете кошовете за отпадъци. 
Лесна за монтаж и употреба във всички 
шкафове у дома. Изтеглящата се рамка ви дава 
бърз поглед върху сортираните отпадъци и 
поддържа коша стабилен. 

204.228.53 40 лв.

HÅLLBAR кош, 35 л, светлосиво. Идеален за 
сортиране на картон, бутилки и вестници и по-
обемисти предмети.

504.202.06 25.90 лв.

HÅLLBAR кош, 22 л, светлосиво. Идеален 
за сортиране на картон, пластмаса, хартия, 
бутилки, стъкло, консерви, пликове и 
брошури.

204.202.03 15.99 лв.

HÅLLBAR кош за органични отпадъци, 10 
л, светлосиво. Идеален за сортиране на сухи 
и влажни органични отпадъци като смляно 
кафе и обелки от плодове и зеленчуци. 
Вентилационните отвори и формата на 
дъното позволяват на въздуха да изсушава 
влагата и да намалява нежеланите миризми.

804.338.82 9.99 лв.

HÅLLBAR кош, 10 л, светлосиво. Този кош е 
идеален за сортиране на консерви, малки 
опаковки от козметични продукти, кухненски 
ролки или торби за пазаруване.

803.980.58 9.99 лв.

HÅLLBAR кош, 3 л, светлосиво. Този кош е 
идеален за сортиране на използвани батерии и 
крушки или малки предмети като гъби, кърпи, 
чаени свещи и пастели.

904.321.94 6.99 лв.

HÅLLBAR носеща рамка за кошове за 
сортиране, Ш60 см, бяло. Можете да скриете 
кошовете за отпадъци HÅLLBAR, като ги 
монтирате във високо чекмедже MAXIMERA. 
Рамката ви дава обстоен поглед върху 
сортираните отпадъци и поддържа коша 
стабилен. 
Подходяща за монтаж във високо чекмедже 
MAXIMERA 60×60 см или MAXIMERA 60×45 см, за 
да оставите място за тръби зад него. Артилулът 
е подходящ за кошове HÅLLBAR с изключение 
на тези от 3 л и 35 л. 

804.228.69 30 лв.

KNODD кош/капак, сиво.

16 л 603.122.49 20.99 лв.
40 л 903.153.12 32.90 лв.

GIGANTISK кош за отпадъци, тъмносиво.

60 л 203.140.71 65.90 лв.

MJÖSA кош с педал, тъмносиво.

12 л 104.228.44 45.90 лв.
30 л 004.228.54 85.90 лв.

SORTERA кош за сортиране на отпадъци/
капак, бяло.
37 л 102.558.97 16.99 лв.
60 л 702.558.99 20.99 лв.

Други артикули за сортиране на отпадъци

Инсталирайте тази изтегляща се приставка в шкафа, за да скриете 
кошовете за отпадъци. Лесна за монтаж и употреба в шкафове – 
просто изтеглете, за да използвате, и върнете обратно, когато 
сте приключили.

С цел заемане на по-малко място, кошовете HÅLLBAR са стифиращи 
се. Поставете еднакви по размер един върху друг или по-малките 
върху по-големите от тях. 

HÅLLBAR решение за сортиране на отпадъци 
20 л с изтеглящ се механизъм/светлосиво. 
Комбинация с 2 коша, идеална за сортиране на 
консерви и малки опаковки.
Обща цена (793.088.03) 60 лв.

HÅLLBAR решение за сортиране на отпадъци 
20 л с изтеглящ се механизъм и вентилация/
светлосиво. Комбинация с 1 кош за сортиране на 
консерви и малки опаковки и 1 за сортиране на 
сухи и влажни отпадъци.
Обща цена (993.088.16) 60 лв.

HÅLLBAR решение за сортиране на отпадъци 
22 л с изтеглящ се механизъм/светлосиво. 
Кощовете HÅLLBAR са проектирани да 
посрещат различни нужди за сортиране на 
отпадъци. Този кош е идеален за сортиране 
на картон, пластмаса, хартия, бутилки, стъкло, 
буркани, писма и брошури. 
Обща цена (093.088.25) 56 лв.

Артикули, включени в това 
решение

Артикули, включени в това 
решение

Артикули, включени в това 
решение

HÅLLBAR кош, 10 л, светлосиво 803.980.58 2 бр. HÅLLBAR кош за органични 
отпадъци, 10 л, HÅLLBAR кош 21 л, светлосиво               204.202.03 1 бр.

HÅLLBAR изтегляща се рамка за кошове за 
сортиране, светлосиво светлосиво    804.338.82 1 бр. HÅLLBAR изтегляща се рамка за кошове за 

сортиране,  
204.228.53 1 бр. HÅLLBAR кош 10 л, светлосиво               803.980.58 1 бр. светлосиво      204.228.53 1 бр.

HÅLLBAR изтегляща се рамка 
за кошове за сортиране,   
светлосиво    204.228.53 1 бр.

Кухненски аксесоари

Комбинации за сортиране на отпадъци

Изваждащи се приставки HÅLLBAR
Кошовете HÅLLBAR са предназначени да посрещнат 
различни нужди за сортиране. Тази комбинация е 
подходяща, ако разполагате с ограничено място 
вкъщи.

Кухненски аксесоари

Кошовете могат да бъдат поставени навсякъде в 
дома или да бъдат прибрани в шкаф или чекмедже.

С цел заемане на по-малко място, кошовете 
HÅLLBAR са стифиращи се. Поставете еднакви по 
размер един върху друг или по-малките върху 
по-големите от тях.

Всеки от тях има и капак, за да скриете отпадъците. 
Той е отделен от коша за по-лесно почистване или 
ако предпочитате кошът да стои отворен.

Включеният стикер ви позволява да надпишете 
или нарисувате за какво ще се използва този кош. 
Той може да се залепи на капака или отстрани. 
Дизайнът на тази серия е със заоблени ръбове, 
което я прави лесна за поддръжка. Сгъваемата 
дръжка улеснява пренасянето до контейнера за 
събиране на отпадъци. Специална приставка 
придържа торбата за коша и не й позволява да се 
мести. Тя е подвижна с цел лесно почистване или за 
случаите, когато не е в употреба. 

HÅLLBAR свободно стоящи комбинации за сортиране на отпадъци
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Малките детайли имат значение
Дръжките създават крайния 
ефект. Подчертайте любимия си стил, 
освежете вида на вратите и 
чекмеджетата, съчетайте с останалата 
част от интериора – или просто 
внесете промени за удоволствие.

Дръжките изглеждат малък детайл, 
но с тях можете да придадете 
завършен вид на кухнята си в по-
традиционен или по-модерен стил. 
Комбинирайте ги по различен начин, 
докато не създадете най-подходящия 
облик на вашата мечтана кухня.

Дръжки

FIXA Шаблон за пробиване на 
отвори
С помощта на този шаблон лесно и точно 
маркирате местата, на които искате да 
поставите дръжки. Може да го закупите онлайн 
или на място в магазин ИКЕА.



Дръжки

BJÄRRED дръжка, неръждаема стомана черно, 
кожа.
Д175 мм 703.488.94 16.99 лв./к-т 2 бр.

KALLRÖR дръжка, неръждаема стомана. 

Д213 мм 503.570.02 12.99 лв./к-т 2 бр.
Д405 мм 103.570.04 16.99 лв./к-т 2 бр.
Д597 мм 303.570.03 20.90 лв./к-т 2 бр.

BORGHAMN дръжка, стомана.

Д40 мм 003.160.47 10.99 лв./к-т 2 бр.
Д170 мм 203.160.46 16.99 лв./к-т 2 бр.
Д426 мм 403.189.78 29.90 лв./к-т 2 бр.

HISHULT дръжка, порцелананово бяло.

Д140 мм 902.652.46 16.99 лв./к-т 2 бр.

HISHULT дръжка, порцелананово бяло.

Ø23 мм 202.731.41 7.59 лв./к-т 2 бр.
Ø30 мм 502.652.48 8.59 лв./к-т 2 бр.

Дръжки 

ENERYDA cup дръжка, черно. ENERYDA cup дръжка, цвят - месинг. ENERYDA cup дръжка, хромирано.

Д89 мм 503.475.17 10.99 лв./к-т 2 бр. Д89 мм 903.475.15 10.99 лв./к-т 2 бр. Д89 мм 403.475.13 10.99 лв./к-т 2 бр.

ENERYDA дръжка, черно. ENERYDA дръжка, цвят - месинг. ENERYDA дръжка, хромирано.

Д112 мм 703.475.16 12.99 лв./к-т 2 бр. Д112 мм 203.475.14 12.99 лв./к-т 2 бр. Д112 мм 603.475.12 12.99 лв./к-т 2 бр.

ENERYDA дръжка, черно. ENERYDA дръжка, цвят - месинг. ENERYDA дръжка, хромирано.

Ø20 мм 303.475.04 5.59 лв./к-т 2 бр. Ø20 мм 203.475.09 5.59 лв./к-т 2 бр. Ø20 мм 503.475.03 5.59 лв./к-т 2 бр.
Ø27 мм 803.475.06 6.59 лв./к-т 2 бр. Ø27 мм 403.475.08 6.59 лв./к-т 2 бр. Ø27 мм 003.475.10 6.59 лв./к-т 2 бр.
Ø35 мм 003.475.05 7.59 лв./к-т 2 бр. Ø35 мм 603.475.07 7.59 лв./к-т 2 бр. Ø35 мм 803.475.11 7.59 лв./к-т 2 бр.

BAGGANÄS дръжка, черно. BAGGANÄS дръжка, цвят - месинг. BAGGANÄS дръжка, неръждаема стомана.

Ø13 мм 303.384.15 5.59 лв./к-т 2 бр. Ø13 мм 603.384.09       5.59 лв./к-т 2 бр. Ø13 мм 303.384.20       5.59 лв./к-т 2 бр.
Ø20 мм 103.384.16 7.59 лв./к-т 2 бр. Ø20 мм 803.384.08       7.59 лв./к-т 2 бр. Ø20 мм 103.384.21 7.59 лв./к-т 2 бр.
Ø21 мм 903.384.17 8.59 лв./к-т 2 бр. Ø21 мм 003.384.12 8.59 лв./к-т 2 бр. Ø21 мм 903.384.22 8.59 лв./к-т 2 бр.

BAGGANÄS дръжка, черно. BAGGANÄS дръжка, цвят - месинг. BAGGANÄS дръжка, неръждаема стомана.

Д143 мм 803.384.13 7.59 лв./к-т 2 бр. Д143 мм 003.384.07 7.59 лв./к-т 2 бр. Д143 мм 703.384.18 7.59 лв./к-т 2 бр.
Д335 мм 603.384.14 10.99 лв./к-т 2 бр. Д335 мм 203.384.11 10.99 лв./к-т 2 бр. Д335 мм 503.384.19 10.99 лв./к-т 2 бр.

ORRNÄS дръжка, цвят неръждаема стомана.

Д170 мм 702.361.51 16.99 лв./к-т 2 бр.
Д234 мм 802.254.11 19.99 лв./к-т 2 бр.
Д330 мм 402.254.13 25.90 лв./к-т 2 бр.

ORRNÄS дръжка, цвят неръждаема стомана.

Ø17 мм 302.361.53 8.59 лв./к-т 2 бр.

GUBBARP дръжка, бяло.

Д116 мм 003.364.32 0.99 лв./к-т 2 бр.

GUBBARP дръжка, бяло.

Ø21 мм 803.364.33 0.99 лв./к-т 2 бр.

HACKÅS дръжка, антрацит.

Д100 мм 303.424.79 10.99 лв./к-т 2 бр.
Д300 мм 503.424.78 20.90 лв./к-т 2 бр.

HACKÅS дръжка, антрацит.

Ø15 мм 803.397.90 5.59 лв./к-т 2 бр.

BILLSBRO дръжка, бяло.

Д40мм 203.343.14 6.59 лв./к-т 2 бр.
Д120мм 503.343.03 10.90 лв./к-т 2 бр.
Д320мм 603.343.12 12.99 лв./к-т 2 бр.
Д520мм 503.343.17 16.99 лв./к-т 2 бр.
Д720мм 103.343.19 19.99 лв./к-т 2 бр.

BILLSBRO дръжка, цвят неръждаема стомана. 
Д40мм 603.235.92 6.59 лв./к-т 2 бр.
Д120мм 703.236.00 10.99 лв./к-т 2 бр.
Д320мм 503.235.97 12.99 лв./к-т 2 бр.
Д520мм 403.235.93 16.99 лв./к-т 2 бр.
Д720мм 703.235.96 19.99 лв./к-т 2 бр.

HACKÅS дръжка, бяло.

Д100 мм 304.086.82 10.99 лв./к-т 2 бр.
Д300 мм 104.086.83 20.90 лв./к-т 2 бр.

HACKÅS дръжка, бяло.

Ø15 мм 604.086.85 5.59 лв./к-т 2 бр.

NYDALA дръжка, бронзово. 

Д154 мм 204.057.59 16.99 лв./к-т 2 бр.
Д346 мм 604.057.57 29.90 лв./к-т 2 бр.

NYDALA дръжка, бронзово.

Ø16 мм 404.057.58 12.99 лв./к-т 2 бр.

ÖSTERNÄS дръжка, кожа телесен цвят.

Д153 мм 403.488.95 20.90 лв./к-т 2 бр.
Д65 мм 203.488.96 16.99 лв./к-т 2 бр.

VINNÄSET дръжка. Ø37 мм.

504.342.94 11.99 лв./к-т 2 бр.
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НовоНово
SKRUVSHULT 
дръжка. Антрацит.
152 мм 505.059.55    10,99 лв/к-т 2 бр

SKRUVSHULT дръжка. 
АнтрацАит.
18 мм 805.074.82    4,59 лв./к-т 2 бр
26 мм 705.074.87    10,99 лв./к-т 2 бр



Кухненски острови, 
колички и столчета-стълби
Те са лесно допълнение в дизайна 
на всяка кухня. Кухненският остров 
служи като допълнителен работен 
плот и често се превръща в любимо 
място за оживени разговори, лека 
закуска или работа. Количките са 
удобство на колела, което можем да 
преместим, където ни е необходимо. 
Столчето-стълба е задължителен 
елемент за всяка кухня – когато 
трябва да стигнем нещо нависоко, да 
приобщим децата към заниманията 
на плота или като допълнително 
място за сядане около масата.

Независимо дали имате нова, красиво 
проектирана кухня или просто 
търсите начин да подобрите тази, 
която вече имате – има няколко 
детайла в нея ще направят живота 
ви по-лесен и по-приятен. Например, 
практичните органайзери ви дават 
място за съхранение на прибори за 
готвене, за да може цялото семейство 
да знае къде да ги намери – и къде 
да ги прибере след това. Подносите, 
кутиите и кошовете поддържат реда 

в шкафовете и чекмеджетата, като 
по този начин ви позволяват да 
използвате мястото си функционално. 
А стенните органайзери ви служат 
най-добре, когато държите на тях 
купите и приборите, които използвате 
най-често. Докато приготвяте храна 
или миете съдове, те ще ви бъдат 
подръка и ще ви улеснят максимално 
в моментите, когато сте най-заети. 

Кухненски
аксесоари

С етажерки, кукички, 
релси и рафтове можете 
да създадете собствена 
комбинация, която ви 
позволява да обхванете 
с един поглед всичко 
в кухнята. Вдъхновени 
от ресторантските 
кухни, ние създадохме 
серията стенни 
етажерки и аксесоари 
KUNGSFORS, за да се 
чувствате като майстор-
готвач и всичко
да ви е подръка.

Да можеш да виждаш всичко си има своите 
предимства
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*Прочетете повече за KUNGSFORS в ръководството за закупуване KUNGSFORS.

Стенни аксесоариСтенни аксесоари  

Стенни аксесоари

KUNGSFORS рафт*, Ш60×Д30 см. 

Фурнир ясен 903.712.23 32.90 лв.
Неръждаема стомана 503.349.25 45.90 лв.
Бамбук 004.017.81 39.90 лв.

KUNGSFORS сушилник за съдове*, 
Ш60×Д30×В10 см.

Прахово боядисана стомана/
неръждаема стомана 403.712.25 65.90 лв.

KUNGSFORS релса за окачване с рафт/релса/
стенна решетка/рафт от фурнир ясен*, 
Ш184×Д32×В80 см. 
Неръждаема стомана/
фурнир ясен 592.848.79      447 лв.

KUNGSFORS релса за окачване с рафт/
поставка/сушилник за съдове*, 
Ш64×Д32×В80 см. 
Фурнир ясен/неръждаема стомана/ прахово
боядисана стомана 092.543.23      264 лв.

KUNGSFORS стенна решетка*, Ш56×В26.5 см.

Неръждаема стомана 803.349.19       32.90 лв.

KUNGSFORS релса за окачване/рафт/
сушилник за съдове/релса/стенна решетка*, 
Ш184×Д32×В80 см. 
Фурнир ясен/неръждаема стомана/прахово
боядисана стомана 892.543.38      467 лв.

KUNGSFORS релса за окачване с рафт/магнитна 
поставка за ножове/стенна решетка/рафт от 
фурнир ясен*,  Ш124×Д32×В80 см. 
Неръждаема стомана/
фурнир ясен 392.848.80       275 лв.

KUNGSFORS релса за окачване с рафт/стенна 
решетка*, Ш64×Д32×В80 см. 
Неръждаема стомана 192.543.32 142 лв.

VADHOLMA кухненски остров, 79×63×90 см.

Черно/дъб 403.661.15 499 лв.

TORNVIKEN кухненски остров, 72×52×90 см.

Сиво/дъб 203.916.58 399 лв.
Екрю/дъб 003.933.71 399 лв.

VADHOLMA кухненски остров, 126×79×90 см.

Черно/дъб 203.591.54 799 лв.

TORNVIKEN кухненски остров, 126×77×90 см.

Сиво/дъб 803.933.72 599 лв.
Екрю/дъб 403.916.57 599 лв.

VADHOLMA кухненски остров със стойка, 
126×79×193 см. 
Черно/дъб 592.762.28 958 лв.

KUNGSFORS вертикална релса за окачване*, 
Д80 см.

Неръждаема стомана 803.348.58     16.99 лв.

KUNGSFORS релса за окачване с рафт/стенна 
решетка*, Ш184×Д32×В160 см. 
Неръждаема стомана/
фурнир ясен 292.543.41       846 лв.

KUNGSFORS релса за окачване/рафт/сушилник 
за съдове/стенна решетка*, Ш124×Д32×В80 см.
Фурнир ясен/неръждаема стомана/прахово
боядисана стомана 492.543.35       308 лв.

KUNGSFORS релса за окачване с рафт/магнитна 
поставка за ножове*, Ш64×Д32×В80 см. 
Фурнир ясен/
неръждаема стомана 392.543.26       166 лв.

Кухненски острови
Увеличете мястото за съхранение и 
функционалността на кухнята си, като добавите 
кухненски остров в нея. Освен това той е и 
притегателен център за весели разговори и 
сбирки с приятели и семейството. 

BOTKYRKA стенен рафт, 80×20 см, бяло.

402.797.31        65.90 лв.

TORNVIKEN стенен рафт, 120 см.

Екрю 603.916.61 75 лв.

TORNVIKEN етажерка за съдове, 80×100 см.

Екрю 603.916.56 95 лв.

TORNVIKEN стенен рафт, 50 см.

Сиво 803.592.12 55 лв.
Екрю 803.935.17 55 лв.
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Аксесоари

KUNGSFORS релса*, неръждаема 
стомана. Може да се използва като 
поставка за кърпи или капаци на 
тенджери.
Ш40 см 004.424.99  5,59 лв.
Ш56 см 403.349.16  8,59 лв.

KUNGSFORS s-образна закачалка*, 
В6 см, неръждаема стомана, 5 бр. 
Съхранявайте готварските прибори 
на стената, за да имате повече място в 
шкафовете и чекмеджетата.

203.349.22  3,59 лв.

KUNGSFORS поставка за таблет*, 
Ш26×Д13×В12 см, неръждаема стомана. 
Може да се закачи върху релса 
KUNGSFORS, за да освободите място 
върху плота

203.349.17  16,99 лв.

KUNGSFORS кукичка*, В8 см, 
неръждаема стомана, 3 бр. 
Изчистената форма ви позволява да 
закачите няколко кухненски прибора 
на една кука. Така ще освободите 
повече място върху плота.

703.796.92  4,59 лв.

KUNGSFORS магнитна поставка 
за ножове*, Ш56 см, неръждаема 
стомана. Монтира се директно на 
стената или с помощта на релса за 
окачване от серията.

403.349.21  32,90 лв.

KUNGSFORS магнитен клипс*, В8 см, 
неръждаема стомана, 3 бр. Освободете 
място върху плота, като закачите 
рецепти, списъци за пазаруване или 
снимки.

003.349.23  8,59 лв.

VIVALLA поставка за таблет, 26×17 см, 
фурнир бамбук. Поставете на плота или 
окачете на стената, когато се нуждаете 
от повече пространство за готвене. 
Поставката е подходяща както за книги, 
така и за таблети.

104.014.84  20,99 лв.

KUNGSFORS мрежеста торба, екрю, 
к-т 2 бр. Идеална за съхранение 
на храна. Запазва плодовете и 
зеленчуците свежи за по-дълго, 
благодарение на свободно 
цикрулиращия въздух.

203.728.34 9,99 лв.

Релси и аксесоари

Нашата селекция от кухненски помощници ви 
осигурява повече работно пространство и място за 

съхранение, без да се налага да правите мащабни 
промени и ремонти.

HULTARP релса, 60 см.

Черно 004.487.69  13,99 лв.
Никел 404.628.24  13,99 лв.
Полиран/
цвят месинг 504.487.76  16,99 лв.

HULTARP релса, 80 см. 

Черно 204.487.73  16,99 лв.
Никел 904.444.32  16,99 лв.
Полиран/
цвят месинг 304.487.77  19,99  лв.

HULTARP сушилник за съдове. 

Черно 604.487.66  32,90 лв.
Никел 204.444.35  32,90 лв.

HULTARP контейнер, 14×16 см.

Черно 304.444.54  13,99 лв.
Зелено/
никел 904.444.51   13,99 лв.
Бяло/Полиран
цвят месинг 104.628.30   16,99 лв.

HULTARP контейнер, черно/мрежа.

14×16 см 704.628.27    13,99 лв.
31×16 см 204.488.34   32,90 лв.

HULTARP кука, 11 см, 2 бр.

Черно 804.488.31  6,59 лв.
Никел 604.444.57  6,59 лв.
Полиран/
цвят месинг 904.488.40  7,59 лв.

HULTARP кукичка, 7 см, 5 бр.

Черно 104.444.45   6,59 лв.
Никел 504.488.37   6,59 лв.
Полиран/
цвят месинг 104.487.78   10,99 лв.

HULTARP магнитна поставка за 
ножове, 38 см.
Черно 804.444.42   20,90 лв.

HULTARP поставка за кухненска 
хартия.
Черно 604.444.38   8,59 лв.
Никел 604.628.37   8,59 лв.
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Аксесоари

С помощта на функционални контейнери и 
кутии в чекмеджетата и шкафовете, както и на 
стената, вещите ви ще бъдат подредени и лесни 

за намиране. Един полезен съвет - съхранявайте 
всичко в близост до работното пространство, за да 
тече необезпокоявано работата в кухнята.

RISATORP кош, Д25×Ш26×В18 см. 
Осигурява лесен достъп и преглед на 
плодовете и зеленчуците, като добавя 
декоративен щрих към кухнята.
Бяло 902.816.18    15,99 лв.
Червено 204.108.12    15,99 лв.

VARIERA кутия, Ш33.5×Д24×В14.5 см, 
бяло. Лесна за почистване, със 
заоблени ръбове. 
Бяло 701.772.55 8,99 лв.

VARIERA кутия, Ш10×Д12 см, зелено/
сиво, 2 бр. Поставете една в друга 
за компактно съхранение, когато не 
използвате.

903.351.07 5,99 лв.

VARIERA кутия, Ш10×Д12 см, бяло. 
Организирайте и намирайте по-лесно 
малките предмети от ежедневна 
необходимост.

503.351.09 2,99 лв.

VARIERA кутия, Ш24×Д17×В10.5 см. 
Лесна за пренасяне и изваждане от 
кухненските чекмеджета и рафтове, 
благодарение на двете удобни и 
стабилни дръжки.
Бяло 301.550.19 6,99 лв.
Черно 804.710.44 6,99 лв.
Зелено 104.710.47 6,99 лв.
Сиво 504.710.50 6,99 лв.

Релси и аксесоари

*Повече за KUNGSFORS в ръководството за закупуване на серията KUNGSFORS.

Контейнери

NEREBY релса, бреза.

40 см 004.673.00  8,59 лв.
60 см 904.763.43  10,99 лв.

NEREBY s-образна кука, 5 бр

Бяло 204.763.51   5,59 лв.

NEREBY контейнер.

Натурално 904.290.97   6,59 лв.

NEREBY чанта, натурален цвят

Натурално 504.667.32   15,99 лв.

NEREBY стенен рафт 40×10 см.

Бреза 904.659.24   15,99 лв.

Бледосиньо 505.200.84   15,99 лв.

KUNGSFORS контейнер*, 
Ш24×Д12×В26.5 см. Контейнерът 
запазва приборите сухи, 
благодарение на подвижната 
приставка на дъното, която събира 
водата при отцеждане. 
Неръждаема
стомана 603.349.20  45,90 лв. 
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Аксесоари

VARIERA стелка за чекмедже. Приглушава 
шума и предпазва чекмеджетата и рафтовете от 
надраскване.
Прозрачно 800.128.53 4,99 лв.
Бяло 002.388.65 4,99 лв.

UTRUSTA ключалка за кухненски 
чекмеджета/шкафове, 4 бр. Децата са 
любопитни и могат да сътворят неща, 
които дори не сте си представяли в кухнята.
Ключалката ви позволява лесно да ограничите 
достъпа им до чекмеджета и шкафове – без да 
спирате естественото им любопитство.
Черно 804.536.10 5,99 лв.

Протектори

KNIPEN дозатор за почистващ препарат, 500 
мл. Монтира се на мивката или кухненския 
плот, така че препаратът за миене на съдове да 
е винаги под ръка. Може да се пълни отгоре. 
Неръждаема стомана/полипропиленова 
пластмаса.

703.417.22 19,99 лв.

Нашите аксесоари за мивка ви помагат във всички 
дейности, свързани с мивката или около нея, 
когато приготвяте храна, или миете съдовете.

Освен с това, с тях пестите вода и пространство.

Стелките за чекмеджета и протекторите за 
рафтове приглушават шума и предпазват 
повърхностите от надраскване. А ключалката за 

кухненски чекмеджета и шкафове е лесен начин 
да направите кухнята по-безопасна за вашите 
деца.

Аксесоари за мивка

PASSARP стелка за чекмедже, сиво. Приглушава 
шума и предпазва чекмеджетата и рафтовете от 
надраскване.
48 см 504.715.59 9,99 лв.
96 см 203.159.66 15,99 лв.

GRUNDVATTNET гевгир, Д46×Д16×В9 см. 
Използвайте за изплакване на зеленчуци и салата 
или за отцеждане на паста. Гевгирът може да 
служи и за сушилник за съдове, за да освободите 
място на плота. Полипропиленова пластмаса. 
Сиво 903.142.80 5,99 лв.

NORRSJÖN гевгир, Д42×Ш19×В9 см. Проектиран 
така, че да се захване стабилно за ръбовете на 
мивката. За изплакване на зеленчуци, салата или 
отцеждане на паста. Подходящ за всички мивки 
NORRSJÖN, 37×44 см или по-големи. 

003.397.13 39,90 лв.

NORRSJÖN дъска за рязане, Д44×Ш42 см. Поставете 
дъската над мивката, за да създадете повече 
пространство на плота и да скриете мръсните 
съдове. Подходяща за мивки NORRSJÖN с размери 
54×44 см или 73×44 см. Масив дъб. 

403.397.11 29,90 лв.

GRUNDVATTNET леген за миене на съдове, 
Д39×Д23×В16 см. Легенът може да се използва 
като разделител за мивка с едно корито, така 
че да получите две. Спестете вода, миейки 
съдовете в легена, а не под течащата вода. Сиво. 
Полипропиленова пластмаса. 

803.142.85 15,99 лв.
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Аксесоари

GRUBBAN столче-стълба, Ш40×Д45×В43 см. Макс. 
натоваране 100 кг.
Черно/бреза 504.729.50 29,90 лв.

BEKVÄM стълба, 3 стъпала, В63 см. Макс. 
натоварване 100 кг. 

Черно 902.198.29 59,90 лв.

MÄSTERBY столче-стълба, Ш43×Д40×В50 см. 
Макс. натоварване 100 кг.
Бежово 403.320.74 49,90 лв.

Столчета-стълби

RISATORP количка, Д57×Ш39×В86 см, бяло. 
Триъгълната форма на количката и кошовете 
ѝ правят достъпа до съдържанието и 
преглеждането му по-лесно.

202.816.31 119 лв.

RÅSKOG количка, Д35×Ш45×В78 см. 
Благодарение на регулируемия среден рафт, 
количката може да се адаптира лесно към всички 
предмети, които желаете да съхранявате. 

Черно 903.339.76 69,90 лв.
Бяло 203.829.32 69,90 лв.

NISSAFORS количка, Д50.5×Ш30×В83 см. 
Стабилната конструкция и четирите колелца 
улесняват преместването и ви позволяват да 
я използвате, където желаете. Заради малките 
размерию, се побира и в тесни пространства.
Черно 203.997.77 49,40 лв.
Бяло 404.657.33 49,90 лв.
Червено 804.657.45 49,90 лв.

BEKVÄM кухненска количка, Д58×Ш50×В85 см, 
бреза. Осигурява допълнително, подвижно 
пространство за съхранение и работа.

302.403.48 99,90 лв.

FLYTTA кухненска количка, Д98×Ш57×В86 см, 
неръждаема стомана. Заключващи се колелца за 
по-голяма стабилност. 

000.584.87 259 лв.

STENSTORP кухненска количка, Ш43×В90 см. 
Мин. дълбочина 45 см, макс. дълбочина 62 см. 
С 2 регулируеми рафта от дъбов масив, с 
вдлъбнатини за съхранение на бутилки. 
Бяло/дъб 402.019.16 279 лв.

FÖRHÖJA кухненска количка, Д100×Ш43×В90 см, 
бреза. Открито пространство за съхранение с 
място за 9 бутилки на всеки рафт. 

800.359.20 199 лв.

Колички

Количката е бързо и лесно решение на достъпна 
цена, което ви предлага повече гъвкаво

пространство за съхранение. 

Понякога се нуждаете от малко помощ. Нашите 
столчета-стълби ви помагат с лекота да достигате

горните рафтове.

BEKVÄM столче-стълба, Ш43×Д39×В50 см. Макс. 
натоварване 100 кг.

Черно 301.788.84 35,90 лв.
Бяло 401.788.88 35,90 лв.
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Гаранции
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Кухненската система METOD, както и 
плотовете имат 25-годишна гаранция.

Кухненската система ENHET, както и кухненските 
смесители имат 10-годишна гаранция.

Гаранции

Гаранции
Кухните ИКЕА са направени така, че да издържат теста на 
времето и натовареното ежедневие у дома. Ден след ден, 
година след година. Всъщност, ние сме толкова сигурни 
в качеството на продуктите, че предлагаме щедри 
гаранции за нашите кухни, плотове, уреди и смесители, 
напълно безплатно.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДСТВОТО ЗА 
ЗАКУПУВАНЕ НА КУХНИ

Цените в ръководството за закупуване на кухни 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). 
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:
Гаранциите са валидни от датата на закупуване. 
За удостоверяване на покупката е необходима оригиналната 
касова бележка.

Изключения: Гаранциите не важат за артикули, 

• Рамки за шкафове (с изключение на открити шкафове
TUTEMO и HÖRDA) • Лицеви плоскости • Панти UTRUSTA
• Чекмеджета с пълно изтегляне MAXIMERA • Рафтове от

Кухни ENHET

10 години гаранция

Какво покрива гаранцията? Гаранцията важи 
само при употреба на кухните в домашни условия и в 
съответствие с общите условия, описани на тази 
страница. Гаранцията покрива всички елементи на 
кухненска система ENHET.

Кухненски смесители
10 години гаранция
Какво покрива гаранцията? Десетгодишната (10) 
гаранция важи за всички кухненски смесители ИКЕА. 
Гаранцията покрива дефекти в материалите и 
изработката и важи само при употреба в домашни 
условия и в съответствие с общите условия, описани 
на тази страница. 
Какво не покрива гаранцията? Гаранцията не важи, 
ако артикулът е използван в корозионна среда. 
Гаранцията също така не покрива филтъра/аератора 
на смесителите, който трябва да се почиства редовно и 
да се подменя, когато се износи. Гаранцията също така 
не покрива филтъра/аератора на смесителите, който 
трябва да се почиства редовно и да се подменя, когато 
се износи. Смесители закупени преди 1 септември 
2014г. имат пет (5) години гаранция. Пълна и най-
актуална информация за гаранцион-ните условия 
ще намерите в магазин ИКЕА или на www.IKEA.bg

които са били неправилно съхранявани или сглобени, 
използвани не по предназначение, видоизменяни, 
почиствани по неподходящ начин или с неподходящи 
препарати. Гаранциите не покриват нормалното 
износване, нарязване и издраскване, както и повреди, 
възникнали вследствие на механичен удар или друго 
външно въздействие. Гаранциите не важат, ако 
артикулите са използвани на открито, във влажни 
помещения или извън домашна среда (освен ако не е 
посочено друго). Гаранциите не покривате не покр 
случайна повреда, настъпила след изтичане
на 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 

ТЪРГОВСКИ ГАРАНЦИИ

Кухни METOD

25 години гаранция

Срок на гаранцията
Гаранцията важи в рамките на двадесет и пет (25) 
години от датата на закупуване на кухня METOD 
от магазинИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД).
За удостоверяване на покупката е необходима 
оригиналната касова бележка.

Какво покрива гаранцията?
Гаранцията е валидна от датата на закупуване 
от магазин ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД). 
Гаранцията важи само при употреба в домашни 
условия и покрива дефекти в материалите или в 
изработката на кухни METOD.

Кои артикули покрива гаранцията?

закалено стъкло и меламин UTRUSTA • Крака • Покривни
панели • Цокли • Декоративни лайстни/корнизи •
Плотове (с изключение на LILLTRÄSK) • Мивки (с
изключение на FYNDIG). Мивки закупени преди 1
септември 2016 г. имат две (2) години гаранция. • Стенна
релса • EXEPTIONELL изтеглящ се органайзер

Продукти, които не се покриват от тази гаранция: 

Дръжки. Плъзгащи панти за полувградена съдомиялна и 
плъзгащи панти BEHJÄLPLIG за вградена съдомиялна. 
Сифони LILLVIKEN. Push-бутони.  Плотове LILLTRÄSK. •  
Чекмеджета FÖRVARA, телени кошове UTRUSTA, 
TORNVIKEN, VADHOLMA и TUTEMO имат 10-годишна 
гаранция. •  Мивки закупени преди 1 септември 2016г. 
имат две (2) години гаранция. Кухните KNOXHULT и 
SUNNERSTA са с 2 години гаранция. UTRUSTA 
електрически Push-бутон има пет (5) години гаранция.

VasilevV
Highlight
тези също трябва да отпаднат. Има ги описани в условията



Как да закупим кухня ИКЕАКак да закупим кухня ИКЕА

Открийте своя стил
Началото е време да помечтаете, да 
потърсите идеи, да се замислите за 
нуждите си и да решите какво означава 
идеалната кухня за вас. Тази брошура 
показва някои от възможностите, но те 
не спират до тук. Ще откриете още много 
вдъхновение на IKEA.bg  или в магазин 
ИКЕА.

Измерете
Измерването на кухненското помещение 
не е сложно, но е важно да не допуснете 
грешка, защото проектът на кухнята ще 
бъде изготвен въз основа на взетите 
размери. Вижте повече на IKEA.bg

Кухните ИКЕА са проектирани за 
самостоятелен монтаж – ето няколко 
стъпки, с които целият процес 
ще протече по-гладко. Ако имате 
въпроси, не се притеснявайте да 
се обърнете към специалистите от 
отдел „Кухня“ в магазин ИКЕА или 
вижте как да се свържете с нас на 
IKEA.bg

Поръчайте
Когато сте приключили с проектирането, 
си запазете час на IKEA.bg и посетете 
магазин ИКЕА, за да разговаряте с нашите 
специалисти от отдел „Кухни“. Те ще 
обсъдят с вас вашия план и ще ви помогнат 
за всичко, за което не сте сигурни. Когато 
сте готови, можете да поръчате и ние ще ви 
помогнем с доставката.

Проектирайте
Започнете да проектирате кухнята си, 
когато вече сте избистрили представата 
си за нея. Използвайте нашата онлайн 
Програма за проектиране, за да започнете 
да й придавате форма. А ако имате нужда 
от помощ, вижте какво е необходимо за 
изготвяне на индивидуален проект на 
IKEA.bg.

Как да закупим кухня ИКЕА

Монтирайте
Кухните ИКЕА са предназначени за 
самостоятелен монтаж, но ако искате, 
можем да ви помогнем.

Допълнителни насоки и упътвания

Ръководство за 
закупуване на 
електроуреди
Електроуредите ни си 
подхождат идеално с 
кухните ни. Вижте повече 
за стиловете, фунциите и 
цените им в магазин ИКЕА 
или на IKEA.bg

Ръководство за 
монтаж
Нашето Ръководство за 
монтаж на кухня ви съ-
ветва и упътва с полезна 
информация как правил-
но да монтирате своята 
нова кухня ИКЕА. Вижте 
повече на 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

Кухни ENHET 
В това ръководство 
за закупуване можете 
да намерите всичко 
необходимо как да 
планувате вътрешността 
на шкафове и чекмеджета 
по най-ефективния начин.
Вижте повече на IKEA.bg

МОНТАЖ НА 
КУХНЯ

134 135

Проектиране на
кухня

Ако предпочитате, можете да оставите 
проектирането на нас – нужно е само да 
запазите час за изготвяне на индивидуален 
проект. Донесете размерите
на помещението и ние ще ви помогнем с 
вдъхновение и функционални решения за 
всичко от разпределението
на шкафовете, уредите и артикулите за 
съхранение до осветлението и мивките.

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

Програми за проектиране 
на кухни ИКЕА
Желаете кухня, която да пасва идеално на 
вашето индивидуално пространство? 
Проектирайте кухнята METOD на вашите 
мечти в 3D среда. Нашата безплатна 
програма за проектиране на кухни и 
вашето въображение ще ви помогнат да 
реализирате перфектната кухня. Можем да 
ви покажем реалистичен образ на това как 
да създадете пространство, подходящо за 
вас. Принтирайте вашия проект и списък с 
продукти у дома или ги запазете в уеб 
страницата на ИКЕА. В магазин ИКЕА може 
да обсъдите вашия проект и да получите 
много съвети и насоки от нашите 
кухненски експерти. Научете повече на 
IKEA.bg



©
 Inter IK

EA System
s B.V. 2018/2022


	Upload_20210218-181841.pdf
	Upload_20210218-170821.pdf
	Upload_20210218-154556.pdf
	BG_IKEA_kitchen_system_bg_pg_12_13.pdf
	9ca2da14-87c9-491d-91b4-0dc776b50ebb.pdf
	Upload_20210218-154556.pdf
	BG_IKEA_kitchen_system_bg_pg_26_27 v2.pdf
	BG_IKEA_kitchen_system_bg_pg_28_29.pdf
	BG_IKEA_kitchen_system_bg_pg_30_31.pdf
	BG_IKEA_kitchen_system_bg_pg_32_33.pdf
	Upload_20210218-154556.pdf
	BG_IKEA_kitchen_system_bg_pg_80_81.pdf



	01-136 Kitchen Buying Guide merged copy.pdf�
	Upload_20210218-154556.pdf

	Upload_20210218-181841.pdf�
	Upload_20210218-170821.pdf�
	BG_IKEA_kitchen_system_bg_pg_126_127.pdf
	Upload_20210218-170821.pdf�
	IKEA_kitchen_system_bg_pg_140_141 = 126-127 updated Toni.pdf
	Upload_20210218-170821.pdf�
	BG_IKEA_kitchen_system_bg_pg_144_145.pdf
	BG_IKEA_kitchen_system_bg_pg_146_147.pdf

	Blank Page
	Blank Page



