
Liatorp 

Традиция среща технология!
Не се подлъгвайте от извитите крака, изящните корнизи 
и интересни сглобки. LIATORP има класическа визия, 
но познава чудесата на технологията. Серията включва 
маси, шкафове и рафтове за книги. Подходящи са за 
всичко - от DVD плейъри и CD дискове, до чиниите на 
баба и детските рисунки. С LIATORP ще декорирате в 
рустикален стил вашата кухня, дневна или домашен 
офис – без да правите компромис с новите традиции на 
семейството.

Последният детайл
Декоративната лайстна на библиотеката е един от 
детайлите, които придават на LIATORP отличителния 
рустикален стил. Но лайстните имат и практическа 
функция. Използвайте ги, за да свържете две или 
повече библиотеки, за да изглеждат като една цяла с 
дълга декоративна лайстна, сякаш изработена 
от дърводелец по поръчка. 

ДИЗАЙН
Карина Бенгс
  
ИНСТРУКЦИИ ЗА 
ПОДДРЪЖКА
Избършете с кърпа, 
напоена с мек почистващ 
препарат. Подсушете като 
забършете с чиста кърпа.

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ
Бъдете внимателни 
при работа с предмети 
от закалено стъкло. 
Повреден ръб или 
надраскана повърхност 
могат да предизвикат 
внезапно счупване, но 
само на ситни парченца, 
никога на остри късове. 
Измерете дълбочината 
и ширината на вашия 
телевизор. Трябва да 
са по-малки от тези на 
секцията.
За сглобяването на този 
артикул са нужни двама 
души.

БЕЗОПАСНОСТ
Артикулът трябва да се 
монтира 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 
включени в комплекта). 

Design and Quality 
IKEA of Sweden 

 

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.

http://www.ikea.com


КАК ДА СГЛОБИТЕ

Първо помислете какво имате и колко ви трябва 
за съхранение – книги, CD дискове, фотоалбуми 
и др. След това изберете една, два или повече 

библиотеки. Те са подходящи както за спалнята, 
така и за домашния офис. Съчетайте с врати, за 
да паснат на нуждите и предпочитанията ви.

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ

1. Декоративен корниз и цокъл ви помагат да 
създадете координирана визия, когато два или 
повече модула се съединят.

2. Подвижни рафтове; нагласете разстоянието 
според нуждите си.

3. Регулируеми крака; стоят стабилно дори и на 
неравен под.

4. Изход за кабели на гърба; държи кабелите на 
място.

5. Врати предпазват книгите от прах и светлина и 
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КОМБИНАЦИИ

С просторното решение за съхранение всичко си има място; 
прави лесно намирането на вещите.
Общи мерки: 288х214 см
Тази комбинация: 1797,00лв. (098.504.21)

Семпъл модул може да бъде достатъчно място за съхранение в 
ограничено пространство или основа за по-голямо решение за 
съхранение, ако нуждите ви се променят. Панелните/стъклени 
врати предоставят място за съхранение без прах и позволяват 
да скриете или покажете вещите според нуждите.
Общи мерки: 96х214 см
Тази комбинация: 599,00лв. (298.426.23)

Стенният/свързващ рафт съединява две секции и осигурява 
място за голям телевизор с плосък екран; може да се окачи 
самостоятелно на стената. Измерете дълбочината и ширината на 
вашия телевизор. Трябва да са по-малки от тези на секцията. 
Големи чекмеджета за телевизионни игри и други аксесоари.
Общи мерки: 331х214 см.
Тази комбинация: 1827,00лв. (598.799.74)

Декоративен корниз и цокъл ви помагат да създадете 
координирана визия, когато два или повече модула се съединят. 
Комбинирайте с отворено или затворено място за съхранение; 
покажете вещите, които искате, оставете останалото зад 
затворените врати.
Общи мерки: 288х214 см
Тази комбинация: 1397,00лв. (398.504.10)



ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

Бюфет 145x48x87 см. Макс. тежест 100 кг. 
Дистанционното управление работи през 
стъклото; настройте силата на звука при 
затворена врата. Изход за кабелите на гърба; 
държи кабелите на място. Самостоятелен модул; 
не може да се свърже с други елементи от тази 
серия.
Бяло 704.397.28 499,00лв.

 
 

Конзолна маса 133x37x75 см. Поставете зад диван 
или до стена за ваше удобство.
Бяло/стъкло 001.050.64 299,00лв.

Холна маса 93x93x51 см. Удобно място за 
съхранение под масата.
Бяло/стъкло 500.870.72 349,00лв.

Помощна масичка 57x40x60 см. Отделен рафт 
за списания и т.н.; държи вещите подредени, а 
горната част на масата – чиста.

Бяло/стъкло 401.730.65 199,00лв.

Витрина 96×42×215 см. 3 подвижни стъклени 
рафта; нагласете разстоянието според нуждите 
си. 2 неподвижни рафта за по-голяма стабилност. 
Със закалените стъклени врати вещите ви са 
защитени от прах без да ги скриват от поглед. 

Бяло 304.397.29 649,00лв.

Библиотека 96x34x214 см. Максимално 
натоварване на рафт 35 кг. 4 подвижни рафта; 
нагласете разстоянието според нуждите си. 2 
неподвижни рафта за по-голяма стабилност. Може 
да съчетаете с врати LIATORP; 44х198 см.
Бяло 001.165.95 399,00лв.
Зелено 004.180.22 399,00лв.

Панелна/стъклена врата 44x198 см. К-т 2 броя. С 
панелни/стъклени врати вещите ви са защитени 
от прах и се виждат или не според нуждите ви. 
Подходящи са за библиотеката LIATORP
96x214 см.
Бяло 502.790.66 200,00лв.

Зелено 204.180.21 200,00лв.

Стенен/свързващ рафт 145x23x47 см. Макс. 
тежест/рафт 15 кг. Съединява 2 секции и 
предоставя място, например за голям телевизор. 
Може също да се окачи на стена.
Бяло 601.165.97 200,00лв.

TV шкаф 145x49x45 см. Макс. тежест 100 кг. Макс. 
размер на телевизор с плосък екран 50”. Изход 
за кабелите на гърба; държи кабелите на място. 
Плавно движещи се чекмеджета със стопери.
Бяло 801.166.00 429,00лв.

ИКЕА България не носи отговорност за допуснати печатни 
грешки. 

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

Зелено 404.180.20 499,00лв.


