
Трябва ви повече място?
Като съчетаете елементите на системата за съхранение 
IVAR ще оползотворите по най-добрия начин 
пространството. Разширявайте я нагоре или настрани, 
използвайте ъглите и съчетавайте с шкафове и врати. 
Свържете два странични модула с дълъг рафт помежду 
им и сложете леглото си отдолу. Пробийте дупки в 
страничните модули от масивна дървесина и сложете 
закачалки. Боядисайте или лакирайте в цвят, който 
наистина ви харесва. Възможностите са много – дори 
ако мястото е ограничено.

Добър служител
Уморихте ли се от кутии и вещи, разпилени из целия 
офис? 
Със системата за съхранение IVAR ще може бързо да 
подредите всички офис материали на тяхното място, 
куповете хартия в бюрото, а папките в архива. Първо 
помислете за нуждите и мястото, което имате. След 
това съчетайте различни височини и дълбочини, 
използвайте ъгли и добавете шкафове и врати за 
финален щрих. Ще се изненадате колко лесно всичко 
ще си дойде на мястото. Успех!

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.

ИНСТРУКЦИИ ЗА 
ПОДДРЪЖКА
Повърхността ще бъде 
издръжлива и лесна 
за поддържане, ако я 
обработвате с масло, 
восък, лак, боя или 
лазурен лак.

ОКОЛНА СРЕДА
Възобновяем материал 
(дървени влакна). 
Възобновяем материал 
(дървесина). Дървесина 
масив - не е от естествени 
гори. Този артикул 
може да се рециклира. 
Поинтересувайте се за 
правилата и съоръженията 
за рециклиране във 
вашата област.

БЕЗОПАСНОСТ
Препоръчваме ви да 
закрепите артикула за 
стената с приложената 
предпазна конзола, за да 
предотвратите неговото 
прекатурване в случай, 
че дете се покатери или 
увеси на него. Различните 
стенни материали 
изискват различни видове 
прикрепващи елементи. 
Използвайте такива, които 
са подходящи за стените 
във вашия дом (не са 
включени в комплекта). 
За по-голяма стабилност 
на всеки втори елемент 
поставете кръстовидна 
напречна греда.

IVAR 



КАК ДА СЪЧЕТАЕТЕ

Първо помислете какво имате и ви се налага 
да приберете – книги, CD дискове, класьори. 
Съчетайте страничните модули с рафтове. 
За първата секция ви трябват два странични 
модула, рафтове и кръстовидна напречна греда. 
Разширявайте настрани – на същата височина 

или на различна. За всяка допълнителна секция 
ви трябва един страничен модул, който свързвате 
към вече съществуващия с рафтове или шкаф. 
За да си гарантирате стабилност препоръчваме 
да използвате кръстовидна напречна греда към 
всяка нова секция.
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КОМБИНАЦИИ

Първо помислете от какво се нуждаете; след 
това е лесно да създадете система за съхранение 
само за вас. Единичният модул е достатъчен за 
съхранение на вещи в малки пространства или за 
основа на по-голяма система, според нуждите ви. 
Общи мерки: 89x179 см
Тази комбинация: 104,00лв. (498.243.26)

Единичен модул 30x179 см 837.566.09 2 бр.
Рафт 83x30 см 101.665.75 5 бр.
Кръстовидна напречна греда 
100 см 877.496.00 1 бр.



КОМБИНАЦИИ

Всичко се побира в просторното място за 
съхранение; така лесно откривате това, което ви 
трябва.
Общи мерки: 255x179 см
Тази комбинация:268,00лв. (698.509.46).

Съчетайте отвореното и затворено пространство; 
на показ ще бъдат вещите, които искате, а 
останалите приберете зад затворени врати.
Общи мерки: 166x179 см
Тази комбинация: 375,50лв. (998.722.49)

Страничен модул 30x179 см 837.566.09 3 бр.
Рафт 83x30 см 101.665.75 6 бр.
Шкаф 80x30x83 см 400.337.63 2 бр.
Кръстовидна напречна греда 
100 см 877.496.00 1 бр.

Страничен модул 30x179 см 837.566.09 4 бр.
Рафт 83x30 см 101.665.75 15 бр.
Кръстовидна напречна греда 
100 см 877.496.00 2 бр.

Ако изберете различни височини, ще може да се 
възползвате от неизползваемото пространство под 
стълби или скосени тавани.
Общи мерки: 249x124–226 см
Тази комбинация: 368,00лв. (298.718.04).

Страничен модул 50x124 см 537.558.09 1 бр.
Страничен модул 50x179 см 637.567.09 1 бр.
Страничен модул 50x226 см 874.894.09 2 бр.
Рафт 42x50 см 401.665.74 17 бр.
Кръстовидна напречна греда 
70 см 677.973.00 2 бр.



ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

Страничен модул, иглолистна дървесина

30x124 см 737.557.09 15,00лв.
30x179 см 837.566.09 20,00лв.
30x226 см 574.895.09 25,00лв.
50x124 см 537.558.09 20,00лв.
50x179 см 637.567.09 25,00лв.
50x226 см 874.894.09 30,00лв.
Ъглова подпора
226 см 27489609 15,00лв

OBSERVATÖR кръстовидна напречна греда 
поцинкована. Поддържа рафта изправен и 
стабилен. За по-голяма стабилност добавете към 
всяка втора част греда. Кръстовидна напречна 
греда с дължина 100 см, е подходяща за секция 
със ширина 80 см.

100 см 877.496.00 4,00лв.

Рафт, иглолистна дървесина. Допълнителните 
рафтове създават място за нови вещи на вашата 
библиотека. Добавяйте ги, когато нуждите ви се 
променят. С включени подпори за рафта.

Макс. тежест 18 кг.
42x30 см 103.181.59 9,00лв.
Макс. тежест 30 кг.
42x50 см 703.181.61 15,00лв.
Макс. тежест 35 кг.
83x30 см 303.181.63 12,00лв.
Макс. тежест 45 кг.

83x50 см 803.181.65 20,00лв.

Метален рафт
83x50 см 904.223.26 20,00лв

Ъглов рафт
56х56х30 см 937.636.09 25,00лв

Шкаф, иглолистна дървесина. Вратата има 
предварително пробити дупки за панти от двете 
страни; може да се монтира отляво или отдясно. 
Регулируеми рафтове. Нагласете разстоянието 
според нуждите си.
80x30x83 см 400.337.63 120,00лв.
80x50x83 см 700.337.66 150,00лв.

IVAR шкаф с врати 
149,00лв.

IVAR шкаф с врати, бяло

40×30×160 cm 503.815.92 159,00лв.

        Телена кошница с приставка, сиво-кафява
        31x30x18 см 203.124.92 5,00лв.

         Поставка за бутилки,
        83x30х3 см сиво 403.102.08 20,00лв.
       42×30 cm сиво 403.047.78 14,99лв.

         Поставка за етикет за рафт 
6х3х2 см бяло 603.815.96 1,99лв.

         Закачалка за рафт
        2х3х7 см бяло 103.815.94 2,99лв.

         Закачалка за страничен модул 
        2x3х7см сиво 003.047.80 3,99лв.

2х3х7 см бяло 803.815.95 3,99лв.

         Чекмедже за рафт, 
39х30х14 см бяло 803.853.48 30лв.

Протектро за страничен модул, 2бр. в к-т

103.252.92 1,99лв.
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80x83 см бяло          303.815.93

 Шкаф със сгъваема маса

80x30-104x155 см 003.191.35 249,00лв


