
Не всички артикули (показани тук) могат да бъдат налични в магазина. Моля, свържете се с 
персонала или
потърсете повече информация на www.IKEA.bg. За повече продуктова информация вижте етикета 
и в интернет.
Всички елементи изискват сглобяване.

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

ЕЛЕМЕНТИ
Скоба за стена/таван
Държач за корниз
Корниз
Накрайник
Ъглов модул

 

BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD
Скоба за стена/таван и корниз

Семпли и разнообразни решения
Всички имаме различни нужди и предпочитания по 
отношение на аксесоарите за прозорци в дома ни. 
Независимо какъв стил ще изберете, ще са ви нужни 
основни елементи като скоби, корнизи, накрайници и 
аксесоари.

Можете да съчетаете различните елементи в 
асортимента ни, за да създадете решение, което 
идеално да отговаря на вашите нужди. Можете да 
монтирате корниз на стената или тавана, ако желаете 
един ред завеси. Или да добавите допълнителни 
корнизи с държачи за великолепна 2-редова или 
3-редова комбинация за големите прозорци.
 
Скобата и корнизът се предлагат в черно, бяло и 
сиво. За да освежите прозорците си, просто сменете 
декоративните накрайници. Можете да ги подменяте 
толкова често, колкото ви се иска -  забавно е, лесно е 
и внася осезаема промяна!
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Скобите могат да се монтират на стената или на 
тавана. Положението на държача се регулира, за 
да окачите завесите по-близо до прозореца или 
на известно разстояние.

Корнизите се предлагат в два различни 
диаметъра, три дължини и три цвята. Всички се 
регулират на дължина.

За да окачите няколко реда завеси, монтирайте 
допълнителни държачи за корниз върху скобите. 
След което добавете още корнизи.
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КАК ДА СЪЧЕТАЕТЕ

1.

2.

Един ред завеси, до 140 см. 
Нужни са две скоби за стена/таван.

Два реда завеси (тънки пердета от вътрешната 
страна и плътни завеси от външната), до 280 см.
Нужни са 3 скоби за стена/таван и 3 държачи за корнизи. 
Скобата в средата осигурява допълнителна опора.

BETYDLIG скоба
Подходяща за стенен и таванен 
монтаж

3 дължини
70-120 см - RÄCKA (само)
120-210 см- RÄCKA и HUGAD
210-385 см- RÄCKA и HUGAD

2 диаметъра
RÄCKA корниз ø19 мм
HUGAD корниз ø28 мм

BETYDLIG държач за корниз
Подходящ за корнизи с голям 
и малък диаметър

стена таван

3.

4.

5.
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КАК ДА СЪЧЕТАЕТЕ

Завеси с метални халки

Могат да се закачат директно на корниза.

Завеси с гайки

Могат да се закачат директно на корниза.

Завеси с перделък

Могат да се закачат на корниз с помощта на халки 
и кукички.

Завеси със скрити гайки и набрано 
окачване

Могат да се закачат директно на 
корниза по този начин:

Завеси с набрано окачване

Могат да се закачат директно на корниза. Могат да се закачат на корниз с помощта на 
халки и клипсове.



ИДЕИ ЗА КОМБИНИРАНЕ

2. Таванно окачване
За да скриете открити рафтове или ако не е възможен стенен 
монтаж, поставете скобите на тавана.

Комбинацията включва

RÄCKA корниз 120–210 см 
черно

302.171.59 5.99лв. за 1 бр.

BETYDLIG скоба за стена/
таван черно

602.172.28 9.98лв. за 2 бр.

RAFFIG накрайник 2 бр. 
черно

202.199.36 4.99лв. за 1 бр.

Тази комбинация 20.96лв. (Цената не включва завесите.)

1. Стенно окачване
Прозорец с дължина 130 см, един ред завеси

Комбинацията включва

RÄCKA корниз 120–210 см 
черно

302.171.59 5.99лв. за 1 бр.

BETYDLIG скоба за стена/
таван черно 

602.172.28 9.98лв. за 2 бр.

RAFFIG накрайник 2 бр. 
черно

202.199.36 4.99лв. за 1 бр.

Тази комбинация 20.96лв. (Цената не включва завесите и 
халките за окачване)
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ИДЕИ ЗА КОМБИНИРАНЕ

4. Стенно окачване
Голям прозорец, например 320 см, с три реда завеси. В тази 
комбинация е предвидено място за тънки пердета и плътни 
завеси. 
За корнизи с дължина над 280 см са нужни 4 скоби за 
стена/таван BETYDLIG за повече стабилност.

Комбинацията включва

RÄCKA корниз 210–385 см 
черно

702.171.57 19.98лв. за 2 бр.

HUGAD корниз 210–385 см 
черно

502.171.39 12.99лв. за 1 бр.

BETYDLIG скоба за стена/
таван черно

602.172.28 19.96лв. за 4 бр.

BETYDLIG държач за 
корниз

502.198.93 15.92лв. за 8 бр.

RAFFIG накрайник 2 бр. 202.199.36 4.99лв. за 1 бр.

Тази комбинация 73.84лв. (Цената не включва завесите 
и халките за окачване.)

3. Стенно окачване
Широк прозорец, например 280 см, с два реда завеси 
‒ тънки пердета от вътрешната страна и по-плътни от 
външната. 
За корнизи от 140 до 280 см са нужни 3 скоби за стена/
таван BETYDLIG за повече стабилност. 

Комбинацията включва

RÄCKA корниз 210–385 см 
черно

702.171.57 9.99лв. за 1 бр.

HUGAD корниз 210–385 см 
черно

502.171.39 12.99лв. за 1 бр.

BETYDLIG скоба за стена/
таван черно

602.172.28 14.97лв. за 3 бр.

BETYDLIG държач за 
корниз

502.198.93 5.97лв. за 3 бр.

RAFFIG накрайник 2 бр. 202.199.36 4.99лв. за 1 бр.

Тази комбинация 48.91лв. (Цената не включва завесите 
и халките за окачване.)

Max. 140 cm Max. 140 cm
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ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

BETYDLIG скоба за стена/таван

Черно 602.172.28 4.99лв.
Сребристо 102.198.90 4.99лв.
Бяло 302.198.89 4.99лв.

BETYDLIG държач за корниз

Черно 502.198.93 1.99лв.
Сребристо 002.198.95 1.99лв.
Бяло 602.198.97 1.99лв.

RÄCKA корниз, 70-120 см. 

Черно 002.171.65 3.99лв.
Сребристо 002.213.94 3.99лв.
Бяло 702.213.95 3.99лв.

RÄCKA корниз, 120-210 см. 

Черно 302.171.59 5.99лв.
Сребристо 102.171.60 5.99лв.
Бяло 902.171.61 5.99лв.

RÄCKA корниз, 210-385 см. 

Черно 702.171.57 9.99лв.
Сребристо 702.171.62 9.99лв.
Бяло 402.171.49 9.99лв.

HUGAD корниз, 120-210 см. 

Черно 302.171.35 7.99лв.
Сребристо 902.171.37 7.99лв.
Бяло 102.171.41 7.99лв.

HUGAD корниз, 210-385 см. 

Черно 502.171.39 12.99лв.
Сребристо 702.171.38 12.99лв.
Бяло 302.171.40 12.99лв.

 
BLÅST накрайник, 2 бр./опаковка

Черно 402.172.48    14.99лв.

RAFFIG накрайник, 2 бр./опаковка

Черно 202.199.36 4.99лв.
Сребристо 002.199.37 4.99лв.
Бяло 502.171.82 4.99лв.

VÄSENTLIG накрайник, 2 бр./опаковка

Бяло                           002.171.94  5.99лв.

  

SYRLIG халка за завеси с клипс и кука, 
Ø25 мм, 10 бр./опаковка

Черно  102.172.40 5.99лв.
Сребристо             202.172.25     5.99лв.
Бяло                     402.240.98     5.99лв.

SYRLIG халка за завеси с клипс и кука, 
Ø38 мм,  
10 бр./опаковка
Черно 802.240.96 7.99лв.
Сребристо 502.199.54 7.99лв.
Бяло 502.172.38 7.99лв.
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MORGONMÅL накрайник, 2 бр./опаковка
Черно 403.005.96 5.99лв.
Бяло 903.005.94 5.99лв.

HÖGTIDLIG накрайник, 2 бр./опаковка

Черно 102.199.27 5.99лв.
Бяло 102.172.21 5.99лв.

FÖRRÄTT накрайник, 2 бр./опаковка 

Бяло 003.005.98 14.99лв.



ИЗМЕРЕТЕ ПРОЗОРЕЦА

10 cm 10 cm

10
 cm

1. Широчината. Тя определя широчината на 
корниза. Измерете
широчината на прозореца. 
Прибавете поне по 10 см от всяка страна, за да    
имате правилната ширина за вашия корниз.

2. Височината. Тя определя дължината на 
завесите.

Измерете разстоянието от горния ръб на 
дограмата до там, докъдето желаете да стигат 
завесите. 
Прибавете 10 см към размера, за да има място и 
за корниза.       
Добавете още няколко сантиметра, защото 
платът на завесите може да се свие при пране.

Първо вземете размерите на вашия прозорец.

b

a

a

b
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ИКЕА България не носи отговорност за допуснати 
печатни грешки. 
© Inter IKEA Systems B.V. 2017/2018

ИКЕА България си запазва правото да прави 
промени в съдържанието и цените.

Можете и сами. 
Но можем и ние!

ФИНАНСОВА УСЛУГА
В магазин ИКЕА може да закупите желаните от вас продукти на 
изплащане на равни месечни вноски при изгодни условия.
Започнете да обзавеждате своя дом-мечта още от днес.
Повече информация можете да получите в зона Финансова 
услуга.

СЪБИРАНЕ НА СТОКИ И ДОСТАВКА
Запишете желаните артикули в списъка си с покупки и 
оставете търсенето и транспорта на нас – ще ги вземем от 
Залата за самообслужване и наш партньор ще достави всичко 
директно до дома или офиса ви.  

ДОСТАВКА ДО ДОМА
Повечето от продуктите ни са с дизайн и опаковка, които 
ви позволяват да ги отнесете лесно вкъщи сами. Но ако 
предпочитате, можем да препоръчаме наш партньор, който да 
достави покупките ви директно до дома или офиса. 

Има моменти, когато просто нямаме време или енергия. Когато ни е нужна 
малко помощ. Затова предлагаме допълнителни услуги, като събиране на 
стоки, доставка и монтаж. Вижте повече на последната страница на това 
ръководство или на www.IKEA.bg.

МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ
Стоките на ИКЕА са предназначени за самостоятелен монтаж
– по този начин спестявате най-много. Но можем и да
препоръчаме наш партньор, който да сглоби покупките за
дома или офиса ви.
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