
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 трябва да бъдат сглобени.

ДИЗАЙН
Кнут Хагберг 
Мариане Хагберг

 
ПОДДРЪЖКА И 
ПОЧИСТВАНЕ 
Забършете с добре 
изцедена кърпа и 
мек сапунен разтвор. 
Подсушете, като 
забършете с чиста суха 
кърпа. 

БЕЗОПАСНОСТ
Някои от тези артикули 
трябва да се монтират към 
стената, като се използва 
приложеният прикрепващ 
механизъм. Различните 
стенни материали 
изискват различни видове 
прикрепващи елементи. 
Използвайте такива, които 
са подходящи за стените 
във вашия дом (не са 
осигурени).  

BRIMNES

Повече свободно място в спалнята
Със серията за спалня BRIMNES имате предостатъчно 
място за вещите си – дори и ако разполагате с 
ограничено пространство. Леглата са с място за 
съхранение, а в горната табла можете да поставяте 
нещата, които искате да ви бъдат винаги подръка. 
Допълнете с гардероб и скринове по ваш избор.

Серия мебели за спалня и дневна

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ



All the products (shown here) may not be available at the store. Please contact the staff or look at www.ikea.com  
for more information. For more detailed product information, see the pricetag and the Internet. All units require assembly.

BUYING GUIDE

SAFETY
This furniture must be fixed to 
the wall with the enclosed wall 
fastener. 
Different wall materials require 
different types of fixing devices. 
Use fixing devices suitable for 
the walls in your home (not 
included). 
Tempered glass should be hand-
led with care! A damaged edge 
or a scratched surface can cause 
the glass to break suddenly. 
However, only into small pieces, 
never into sharp fragments. 

PRODUCT NAME

BILLY for book lovers
Uga. Namus, seque et qui simolorro id mo que peria delis sa illorrum 
untiatatem estrumquias nihicii ssintiis exped quostia ad mo officid 
icidem. Ihil es quia pelestius, etur mo blamenis volor aceate aut 
laborestia vel mo maximusam, core, quissitate et expe de cusamus 
aut laboreprem qui occumqu asinihic totat. Ex ex exped eicitas et, 
cum etum qui audae liquat accullorem quatias nonseque voluptiam 
estrumquo maximet, evenis nobis doloreprae. Et adit quatur? Quiae 
cum quosa conem.

BILLY for book lovers
Uga. Namus, seque et qui simolorro id mo que peria delis sa illorrum 
untiatatem estrumquias nihicii ssintiis exped quostia ad mo officid 
icidem. Ihil es quia pelestius, etur mo blamenis volor aceate aut 
laborestia vel mo maximusam, core, quissitate et expe de cusamus 
aut laboreprem qui occumqu asinihic totat. Ex ex exped eicitas et, 
cum etum qui audae liquat accullorem quatias nonseque voluptiam 
estrumquo maximet, evenis nobis doloreprae. Et adit quatur? Quiae 
cum quosa conem.

BILLY for book lovers
Uga. Namus, seque et qui simolorro id mo que peria delis sa illorrum 
untiatatem estrumquias nihicii ssintiis exped quostia ad mo officid 
icidem. Ihil es quia pelestius, etur mo blamenis volor aceate aut 
laborestia vel mo maximusam, core, quissitate et expe de cusamus 
aut laboreprem qui occumqu asinihic totat. Ex ex exped eicitas et, 
cum etum qui audae liquat accullorem quatias nonseque voluptiam 
estrumquo maximet, evenis nobis doloreprae. Et adit quatur? Quiae 
cum quosa conem.

Bookcase system
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РЪКОВОДСТВО ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ
В случай, че не виждате вашия материал или имате въпроси, посъветвайте се с местен железарски магазин.

Всички искаме домът ни да е безопасно място. Но 
децата са застрашени от инциденти и тук. Като 
работим заедно, можем да предовратим тези 
инциденти и да направим дома си по-безопасно 
място. 

• Прикрепете мебелите! Използвайте скобите, 
приложени към продукта и подходящите монтажни 
елементи за вашата стена. Повече информация ще 
намерите в ръководството по-долу.

• Никога не слагайте телевизор или други тежки 
предмети върху скрин или върху други мебели, които 
не са предназначени за телевизор.

• Слагайте тежките предмети в най-долните 
чекмеджета.

• Не позволявайте на децата, да се катерят или да се 
провисват на чекмеджета, врати или рафтове.

Стенен материал: Сухо 
строителство или гипсокартон с 
дървена конструкция.
Монтажен елемент: Винтът се 
завинтва директно в гредата. 
Например, 5-милиметров винт 
за дървен материал от комплект 
крепежни елементи IKEA FIXA.

Стенен материал: Сухо 
строителство или гипсокартон без 
дървена конструкция.
Монтажен елемент: Дюбел с винт. 
Например 8-милиметров дюбел, 
който ще намерите в комплекта 
крепежни елементи IKEA FIXA.

Стенен материал: Зидани стени.

Монтажен елемент за масивна 
стена: Дюбел с винт. Например 
8-милиметров дюбел от комплект 
крепежни елементи IKEA FIXA.

Монтажен елемент за куха стена: 
Шарнирен дюбел.



ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

Гардероб с 2 врати 78x50x190 см. *

Бяло 502.180.30 179,00лв.

Гардероб с 3 врати, 117x50x190 cм. *

Бяло 702.458.53 249,00лв.

Стенен шкаф с плъзгаща се врата. 
78x27x30 см.
Бяло 402.180.78 79,90лв.

Легло с място за съхранение, бяло
140x200 см, 
Ш146 см, Д206 см, В47 см 799.029.35 299,00лв.
160x200 см, 
Ш166 см, Д206 см, В47 см 399.029.57 329,00лв.
180x200 см, 
Ш186 см, Д206 см, В47 см 999.029.39 369,00лв.

*В цената е включена централна греда SKORVA (901.245.34), необходимо 
за правилната окомплектовка на леглото.

Горна табла за легло с място за съхранение, бяло
140 см, 
Ш146 см, Д28 см, В111 см 202.287.09 150,00лв.
160 см, 
Ш166 см, Д28 см, В111 см 802.287.11 160,00лв.
180 см, 
Ш186 см, Д28 см, В111 см 602.287.12 170,00лв.

Кушетка с 2 чекмеджета, бяло
80x200 см,
Ш86 см, Д205 см, В57 см 002.287.05 429,00лв.

Нощно шкафче 39x41x53 см. 

Бяло 102.349.42 79,90лв.

BRIMNES тоалетка, 70×42×77 см. *

Бяло 702.904.59 129,00лв.

BRIMNES библиотека, 60×35×190 см. *
Бяло 903.012.25 199,00лв.
Черно 403.012.23 199,00лв.

Скрин с 4 чемеджета, 39x41x129 см. *

Бяло 102.180.27  149,00лв.

Скрин с 3 чемеджета, 78x41x95 см. *

Тъмно зелено-синьо 603.349.77 119,00лв.

Бяло 802.180.24 119,00лв.

Скрин с 4 чемеджета, 78x41x124 см. *

Бяло 502.180.25 199,00лв.

BRIMNES шкаф + врати, 78×41×95 см. *

Стъкло/бяло 503.006.66 199,00лв.
Стъкло/черно 003.006.64 199,00лв.

BRIMNES шкаф + врати, 78×41×95 см. *
Бяло 403.006.62 139,00лв.
Черно 803.006.60 139,00лв.

BRIMNES TV шкаф, 120x41x53 cм.
Бяло 403.376.94 129,00лв.
Черно 503.376.98 149,00лв.

* Тази мебел трябва да се закрепи за стената 
с необходимите крепежни елементи, за да се 
предотврати преобръщането й.

BRIMNES легло с място за вещи и горна табла, 4 
чекмеджета

Бяло

140×200 см 590.991.36 449,00лв.

160×200 см 590.991.55 489,00лв.

180×200 см 190.991.57 539,00лв.

BRIMNES витрина, 80x35x190 см.
Бяло 904.098.72 299,00лв.
Черно 104.098.71 299,00лв.

BRIMNES TV шкаф, 180x41x53 cм.
Бяло 504.098.74 259,00лв.
Черно 704.098.73 259,00лв.
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GRUA огледало, 45х55 см

Черно 102.920.22 29,90 лв.

SKUBB кутия за съхранение, 44×55×19 cм. 

Бяло 302.903.62 11.99лв.
Черно 902.903.64 11.99лв.

SKUBB кутия за обувки, 22×34×16 cм, 4 бр 

Бяло 901.863.91 17.99лв.
Черно 301.933.75 17.99лв.

SKUBB органайзер с 6 отделения, 35×45×125 cм. 

Бяло 002.458.80 16.99лв.
Черно 802.458.76 16.99лв.

NISSEDAL, огледало 40х150 cм. 

Бяло 303.203.16 39.90лв.
Черно 303.203.21 39.90лв.
Избелен дъб 803.908.68 39.90лв.

NISSEDAL, огледало 65х150 cм. 

Бяло 103.203.17 89.90лв.
Черно 703.203.19 89.90лв.
Избелен дъб 203.908.71 89.90лв.

NISSEDAL, огледало 65х65 cм.  

Бяло 203.203.12 49.90лв.
Черно 503.203.20 49.90лв.
Избелен дъб 603.908.74 49.90лв.

ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ

TJENA кутия с капак, 18×25×15 cм. 

Бяло 103.954.21 3.99лв.
Черно 603.954.85 3.99лв.
Бяло черно/розово 703.982.14 3.99лв.
Розово 004.038.17 3,99лв.

TJENA кутия с капак, 25×35×10 cм.  

Бяло 903.954.22 5.99лв.
Черно 403.954.86 5.99лв.

TJENA кутия с капак, 25×35×20 cм. 

Бяло 603.954.28 6.99лв.
Черно 303.954.77 6.99лв.
Розово 404.038.15 6.99лв.
Бяло черно/розово 403.982.15 6.99лв.

TJENA класьор за списания, 2бр. в к-т.

Бяло 103.954.16 5.99лв.
Черно 003.954.74 5.99лв.
Розово/черно 503.982.10 3.99лв.

KUGGIS кутия с капак, бяло.

18×26×8 см 202.802.07 5.99лв.
26×35×8 см 502.823.04 12.99лв.
26×35×15 см 602.802.05 15.99лв.
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ALL PARTS AND PRICES

© Inter IKEA Systems B.V. 20XX Prices are valid until 31 August 20XX

BESTÅ bed frame 70x160 cm, height 70 cm.

Blue 700.991.49 €000
Pink 500.991.50 €000

Wardrobe 84x186 cm, depth 50 cm.

Blue 800.991.63 €000
Red 000.991.62 €000

Bedside table 47x37 cm, depth 37 cm. 

Blue 900.991.67 €000
Red 100.991.66 €000

Shelf

Blue 800.991.77 €000
Red 600.991.78 €000
Green 000.991.76 €000

Chest of drawers with 3 drawers 77x70 cm, 
depth 45 cm.
Blue 900.991.53 €000
Red 700.991.54 €000
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Pink 500.991.50 €000

Wardrobe 84x186 cm, depth 50 cm.

Blue 800.991.63 €000
Red 000.991.62 €000

Bedside table 47x37 cm, depth 37 cm. 

Blue 900.991.67 €000
Red 100.991.66 €000

Shelf
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depth 45 cm.
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ИКЕА България не носи отговорност за допуснати печатни грешки. 
© Inter IKEA Systems B.V. 2019

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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