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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.

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ

Създайте собствен гардероб
Като съчетаете рамки и врати от серията PAX с вътрешни 
аксесоари от серията KOМPLEМENT, можете да създадете 
гардероб, който идеално отговаря на вашите нужди. Или 
пък изберете едно от готовите решения, които предлагаме, 
и добавете или махнете някои аксесоари по своя преценка. 
Което и да изберете, резултатът е гардероб по индивидуален 
проект, подходящ за дома и дрехите ви.

Възползвайте се от програмите ни за проектиране
Вижте как ще изглежда гардеробът ви с помощта на 
програмата ни за проектиране – можете да я използвате в 
магазина или от удобството на своя дом. Просто посетете 
секцията с гардероби PAX в отдел „Спалня“ или www.IKEA.bg 
и създайте един уникален гардероб, направен специално за 
вас – от вас.

Можете и сами. Но можем и ние!
Не е нужно вие да вършите всичко, дори и да можете да се 
справите сами. Позволете ни да ви помогнем да превърнете 
мечтите в реалност с услугите ни – като събиране на 
стоки, доставка до дома, монтаж, финансиране. За повече 
информация посетете www.IKEA.bg. 

Пълни условия на 
www.IKEA.bg

БЕЗОПАСНОСТ
Артикулът трябва да бъде 
монтиран към стената. 
Различните стенни материали 
изискват различни видове 
прикрепващи елементи.
Използвайте такива, които
са подходящи за стените във
вашия дом (не са осигурени).

МОНТИРАНЕ
Мин. височина на тавана: 
Врати с панти:
202 см или 237 см
Плъзгащи врати:
205 см или 240 см
ВАЖНО: За безопасното 
монтиране на този артикул са 
нужни двама души.

Система гардероби
PAX & KOMPLEMENT



ИЗБОР НА ГАРДЕРОБ

1. Изберете рамки. Вземете предвид наличното 
свободно пространство във вашата спалня. 
Важно е да знаете колко висок и широк може да 
бъде вашият гардероб. Не забравяйте, че можете 
да оползотворите неизползваното пространство 
с ъглови модули или стенни шкафове.

2. Изберете своя стил. Какъв цвят искате да 
бъде вашият гардероб? Предлагаме ви широка 
цветова гама от плъзгащи се врати и врати с 
панти. 

3. Изберете вътрешни аксесоари. Помислете 
за вашите
ежедневни нужди. Имате ли много дълги рокли 
или поли? С помощта на допълнителен лост за 
закачалки те ще могат да висят в пълната си 
дължина. Или може би имате много панталони? 
Тогава от полза ще ви е закачалка за панталони. 
Ако съхранявате на едно място летните и 
зимните дрехи, то за тях ще се погрижат 
дълбоките телени кошници. 

След като сте избрали вътрешните аксесоари, 
време е да добавите и финалните елементи. 
Завършете вашия нов гардероб с различни 
видове кутии и органайзери - 
в асортимента ни ще откриете голямо 
разнообразие от такива. 

Когато сте готови с проекта на гардероба 
в програмата за проектиране, можете да 
проверите цените и наличностите на всеки 
артикул, както и да разпечатате списък с желани 
покупки, който ще ви улесни при посещението в 
магазина. 

Можете да използвате програмата за 
проектиране на гардероби PAX в магазина или 
на www.IKEA.bg.

Предлагаме богат избор от комбинации PAX/
KOMPLEMENT. Ако си харесате конфигурация, 
която почти отговаря на нуждите ви, можете да я 
измените с помощта на онлайн програмата ни за 
програмиране. Или пък използвайте програмата, 
за да проектирате уникален гардероб по свой 
дизайн от нулата. 

Без значение дали мислите да създадете своя 
комбинация, или да купите някое от готовите 
ни решения, има 3 лесни стъпки, които да 
следвате. 
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ВСИЧКИ РАМКИ И ЦЕНИ
Ширина х дълбочина х височина

Изберете рамки с височина, дълбочина и ширина, 
които пасват на вашия дом. Може да избирате 
между рамки с височина 201 и 236 см, дълбочина 

35 или 58 см и ширина от 50,75 или 100 см. Може 
също така да избирате между различни цветове.  

Рамка за гардероб 50x35x201 см.

Бяло 602.145.69 90.00лв.
Черно-кафяво 902.602.82 90.00лв.
Избелен дъб 502.734.13 90.00лв.

Рамка за гардероб 50x58x201 см.

Бяло 702.145.59 100.00лв.
Черно-кафяво 501.413.90 100.00лв.
Избелен дъб 202.017.24 100.00лв.
Кафяв байц, еф. ясен 603.960.03 100.00лв.

Рамка за гардероб 100x35x201 см.

Бяло 902.145.63 110.00лв.
Черно-кафяво 102.602.81 110.00лв.
Избелен дъб 302.734.09 110.00лв.

Рамка за гардероб 100x58x201 см.

Бяло 202.145.66 130.00лв.
Черно-кяфяво 301.413.91 130.00лв.
Избелен дъб 402.017.23 130.00лв.
Кафяв байц, еф. ясен 803.960.02 130.00лв.

Рамка за гардероб 50x35x236 см.
Бяло 402.145.65 100.00лв.
Черно-кяфяво 802.468.85 100.00лв.
Избелен дъб 002.734.15 100.00лв.

Рамка за гардероб 50x58x236 см. 

Бяло 802.145.68 120.00лв.
Черно-кяфяво 401.215.85 120.00лв.
Избелен дъб 901.839.91  120.00лв.
Кафяв байц, еф. ясен 403.959.81 120.00лв.

Рамка за гардероб 100x35x236 см.

Бяло 002.145.72 130.00лв.
Черно-кяфяво 002.468.94 130.00лв.
Избелен дъб 902.734.11 130.00лв.

Рамка за гардероб 100x58x236 см.

Бяло 502.145.60 140.00лв.
Черно-кяфяво 901.215.83 140.00лв.
Избелен дъб 301.839.89  140.00лв.
Кафяв байц, еф. ясен 803.959.79 140.00лв.

Дълбочина 35 см., височина 201см.

Дълбочина 58 см., височина 201см.

Дълбочина 35 см., височина 236см.

Дълбочина 58 см., височина 236см.

Рамка за гардероб 75x35x201 см. 

Бяло 402.119.77 100.00лв.
Черно-кафяво 702.586.28 100.00лв.
Избелен дъб 602.734.17 100.00лв.

Рамка за гардероб 75x35x236 см. 

Бяло 802.074.93 120.00лв.
Черно-кафяво 702.468.95 120.00лв.
Избелен дъб 202.734.19 120.00лв.

Рамка за гардероб 75x58x201 см. 

Бяло 702.145.64 120.00лв.
Черно-кафяво 701.413.89 120.00лв.
Избелен дъб 902.017.25 120.00лв.
Кафяв байц, еф. ясен 403.960.04 120.00лв.

Рамка за гардероб 75x58x236 см.

Бяло 202.145.71 130.00лв.
Черно-кафяво 701.215.84 130.00лв.
Избелен дъб 501.839.93 130.00лв.
Кафяв байц, еф. ясен 203.959.82 130.00лв.
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РАМКИ - КАК ДА СЪЧЕТАЕТЕ

Комбинация 150 см
75+75 см

Комбинация 200 см 
100+100 см
Алтернативи: 
100+50+50 см, 50+50+100 см, 
50+50+50+50 см

Комбинация 300 см
75+75+75+75 см
Забележка: За комбинация с широчина 
300 см са необходими две двойки 
плъзгащи се врати с широчина 150 см

По-долу вижте как са създадени различни ширини чрез комбиниране на рамки.
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Допълнителен ъглов модул, 53х35х201 см. 

Бяло 403.469.38 200.00лв.
Черно-кяфяво 203.469.44 200.00лв.
Избелен дъб 603.469.56 200.00лв.

С този допълнителен ъглов модул, можете да използвате 
ефикасно ъглите при монтирането на вашия гардероб. Може да 
се съчетае с всички рамки от системата за гардероби PAX, така 
че трябва само да комбинирате модула с подходяща рамка. 

Независимо от дълбочината и височината на модула, към всеки 
един са включени 4 подвижни рафта. Можете да допълните с 
вътрешни органайзери от серията KOMPLEMENT, за да създадете 
мечтания гардероб.

ЪГЛОВИ РАМКИ И ЦЕНИ

Допълнителен ъглов модул, 53х35x236 см. 

Бяло 803.469.41 210.00лв.
Черно-кяфяво 503.469.47 210.00лв.
Избелен дъб 003.469.64 210.00лв.

Допълнителен ъглов модул, 53х58x201 см. 

Бяло 703.469.32 210.00лв.
Черно-кяфяво 903.469.50 210.00лв.
Избелен дъб 203.469.58 210.00лв.
Кафяв байц, еф. ясен 003.469.78 210.00лв.

Допълнителен ъглов модул 53х58x236 см. 

Бяло 303.469.34 230.00лв.
Черно-кяфяво 303.469.53 230.00лв.
Избелен дъб 803.469.60 230.00лв.
Кафяв байц, еф. ясен 403.469.81 230.00лв.
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Ъглов модул с дълбочина 35 см в комбинация с рамка 75х35 см

Предложение за вътрешни аксесоари, които да се 
използват в тази комбинация.

Стандартна рамка 75х35 см: 
Лост за закачалки 75х35 см.
Рафт 75х35 см.
Рафт за обувки 75х35 см.
Мултифункционална закачалка 35 см.

Допълнителен ъглов модул:
KOMPLEMENT вътрешни органазйери с дълбочина 35 см.

Предложение за вътрешни аксесоари, които да се 
използват в тази комбинация.

Стандартна рамка 100х35 см: 
Лост за закачалки 100х35 см.
Рафт 100х35 см.
Рафт за обувки 100х35 см.
Мултифункционална закачалка 35 см.

Допълнителен ъглов модул:
KOMPLEMENT вътрешни органазйери с дълбочина 35 см.
Лост за закачалки 50х58см (завъртете крепежните елементи на 
обратно).

Предложение за вътрешни аксесоари, които да се 
използват в тази комбинация.

Стандартна рамка 75х58 см: 
Лост за закачалки 75х58 см.
Рафт 75х58 см.
Мултифункционална закачалка 58 см.

Допълнителен ъглов модул:
KOMPLEMENT вътрешни органазйери с дълбочина 35 см.

Предложение за вътрешни аксесоари, които да се 
използват в тази комбинация.

Стандартна рамка 100х58 см: 
Лост за закачалки 100х58 см.
Рафт 100х58 см.
Разделител за рамка 50 см с избор на изтеглящи вътрешни 
органайзери по ваш вкус.
Мултифункционална закачалка 58 см.

Допълнителен ъглов модул:
KOMPLEMENT вътрешни органазйери с дълбочина 35 см.
Лост за закачалки 50х58 см (завъртете крепежните елементи на 
обратно).

Ъглов модул с дълбочина 58 см в комбинация с рамка 100х35 см Ъглов модул с дълбочина 58 см в комбинация с рамка 100х58 см

Ъглов модул с дълбочина 35 см в комбинация с рамка 75х58 см

88 см

88 см

88 см

110,5 см

110,5 см

110,5 см

110,5 см

88 см

КАК ДА СГЛОБИТЕ
Вижте как допълнителният ъглов модул може да се 
използва с други рамки. Примерите показани тук са 
комбинации, които могат да се съчетаят с врати на 

панти.  За открити решения , има и още варианти - 
разгледайте на www.IKEA.bg или попитайте сътрудник в 
най-близкия до вас магазин IKEA.

Ъглов 
модул

Ъглов 
модул

Ъглов 
модул

Ъглов 
модул
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ВСИЧКИ ВРАТИ С ПАНТИ И ЦЕНИ

Ако имате собствена визия за това как трябва да 
изглежда гардеробът ви, това е списъкът за вас. 
Тук ще намерите всичко необходимо за създаване 
на желания гардероб. Започнете с избора на 

рамки, продължете с врати,     
а за финал – аксесоари, които подхождат на 
дрехите ви. Добавете панти за плавно затваряне 
и вратите ще се затварят леко и безшумно. 

Дръжките се продават отделно.

FORSAND врата.

Бяло
25x195 см 204.236.02 35.00лв.
25x229 см 804.236.04 40.00лв.
50x229 см 104.423.85 50.00лв.

BERGSBO врата.

Бяло
50x195 см 202.074.10 50.00лв.
50x229 см 301.604.07 55.00лв.
Черно-кяфяво
50x229 см 002.234.92 55.00лв.

BERGSBO стъклена врата.
Бяло/матирано стъкло

50x229 см 501.604.06 80.00лв.

VIKEDAL огледална врата с дръжка.

25x195 см 403.011.24 60.00лв.

25x229 см 103.011.25 70.00лв.

50x195 см 700.233.19 85.00лв.

50x229 см 300.233.21 95.00лв.

FARDAL врата, гланц.

Бяло
50x195 см 901.905.24 140.00лв.
25x229 см 503.446.27 80.00лв.

50x229 см 801.905.29 150.00лв.

UNDREDAL врата, черно/стъкло
50х229 см 803.292.01 175.00лв.

TYSSEDAL врата, бяло.

50x195 см 902.981.24 140.00лв.
50x229 см 402.981.26 150.00лв.

TYSSEDAL врата, бяло/стъкло
50x229 см 803.291.97 175.00лв.

VINTERBRO врата. бяло.

50x229 см 902.690.51 190.00лв.

VIKANES врата, с вградена дръжка

Бяло

50x229 см 503.115.61 150.00лв.
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GRIMO врата, бяло  
50x195 см 403.434.64 55,00 лв.
50x229 см 903.434.66 60,00 лв.
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ВСИЧКИ ВРАТИ С ПАНТИ И ЦЕНИ

KOMPLEMENT панти с плавно затваряне.

К-т 3 бр. 002.145.05 20.00лв.
За врати с височина 229 см
К-т 4 бр. 302.145.04 25.00лв.

ДРЪЖКИ И ЦЕНИ

LANSA дръжка, неръждаема стоманаl, 1 бр.
111 мм 702.865.08 11,99 лв.
214 мм 902.865.07 19,99 лв.
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MERÅKER врата.
Тъмносиво
50x229 см 103.115.77 190,00 лв.

MARNARDAL врата.
Мотив цветя
50х229 см 203.445.20 65,00 лв.

KOMPLEMENT панти с плавно затваряне за 
допълнителен ъглов модул
За врати с височина  195 см.
6 бр./к-т 103.684.89 50,00 лв.
За врати с височина  229 см.
8 бр./к-т 503.684.92 60,00 лв.

REINSVOLL врата, сиво - зелено.
50x229 см 903.737.93 120,00 лв.

FLISBERGET врата.
Светло бежово
50x229 см 603.447.35 55,00 лв.

Дръжките по-долу са разработени специално да отговарят на вратите за 
гардероби PAX. Можете да откриете повече модели на www.IKEA.bg

BLANKETT дръжка, алуминий, 1 бр.
120 мм 502.877.97 25,90 лв.
220 мм 302.877.98 35,90 лв.

FORSAND врата.

50х229 см
Кафяв байц-Ясен 204.349.69 50,00 лв.
Избелен дъб 304.349.64 50,00 лв.
Черно-кафяво 304.348.17 50,00 лв.

KIRKENES врата.
50х195 см.
Фурнир корк 004.254.47 139,00лв.
За врати с височина 229 см
Фурнир корк 404.254.50 149,00лв.

FORSAND врата.

50х195 см. 
Избелен дъб 904.349.61 45,00 лв.
Кафяв байц-Ясен 604.349.67 45,00 лв.
Черно-кафяво 704.348.15 45,00 лв.

FLORNES врата.

Тъмносиво 304.254.79 169,00 лв.
За врати с височина 229 см
Тъмносиво 704.254.82 179,00лв.

За врати с височина  195 см.

HAMNÅS врата.

Черно-синьо 904.254.95 169,00 лв.
За врати с височина 229 см
Черно-синьо 304.254.98 179,00лв.

За врати с височина  195 см.
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 ВСИЧКИ ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ И ЦЕНИ
Плъзгащите се врати се продават по двойки. Посочените 
размери и цени са за комбинацията от две врати.
Важно: Ако ширината е 300 см, препоръчваме комбинация

  

от рамки, широки 75+75+75+75 см. и 2 к-тa. плъзгащи врати 
от 150 см. Може да добавите механизъм за плавно затваряне, 
така че вратите да се затварят леко, плавно и безшумно.

HASVIK плъзгащи се врати, к-т 2 бр.

Бяло
150x201 см 803.911.32 220.00лв.
200x201 см 903.911.36 270.00лв.
150x236 см 403.911.34 230.00лв.
200x236 см 503.911.38 310.00лв.
Бял гланц
150x236 см 203.914.08 570.00лв.
200x236 см 903.914.57 650.00лв.

AULI плъзгащи се огледални врати, к-т 2 бр. 
Огледално стъкло с рамка от анодиран метал. ВАЖНО: 
Вратата е опакована в три пакета. Моля, уверете 
се, че сте взели целия комплект, състоящ се от една 
рамка за врата и два пакета панели.
150x201 см 098.987.72 330.00лв.
200x201 см 498.987.70 420.00лв.
150x236 см 698.987.69 390.00лв.
200x236 см 298.987.71 480.00лв.

FÄRVIK плъзгащи се стъклени врати, к-т 2 бр. 
Бяло стъкло с бяла метална рамка. ВАЖНО: Вратата 
е опакована в три пакета. Моля, уверете се, че сте 
взели целия комплект, състоящ се от една рамка за 
врата и два пакета панели.
150x236 см 399.304.45 590.00лв.
200x236 см 799.304.48 680.00лв.

AULI/FÄRVIK, плъзгащи се врати, огледално/
бяло, к-т 2 бр. Огледално/бяло стъкло с бяла метална 
рамка. ВАЖНО: Вратата е опакована в три пакета. 
Моля, уверете се, че сте взели целия комплект, 
състоящ се от една рамка за врата и два пакета 
панели.
150x236 см 899.303.82 490.00лв.
200x236 см 199.303.85 580.00лв.

ILSENG плъзгащи се врати, фурнир, к-т 2 бр. 
ВАЖНО: Вратата е опакована в три пакета. Моля, 
уверете се, че сте взели целия комплект, състоящ се 
от една рамка за врата и два пакета панели.
Черно-кафяво с черна метална рамка.
150x236 см 399.303.27 450.00лв.
200x236 см 799.303.30 540.00лв.
Черно-кафяво с рамка от анодиран метал.
150x236 см 299.324.35 450.00лв.
200x236 см 699.324.38 540.00лв.
Избелен дъб с рамка от анодиран метал.
150x236 см 699.302.60 450.00лв.
200x236 см 099.302.63 540.00лв.

AULI/ILSENG плъзгащи се врати, огледало/
фурнир, к-т 2 бр. ВАЖНО: Вратата е опакована в 
три пакета. Моля, уверете се, че сте взели целия 
комплект, състоящ се от една рамка за врата и два 
пакета панели.
Огледалo/черно-кафяво с черна метална рамка.
150x236 см 599.303.45 420.00лв.
200x236 см 999.303.48 510.00лв.
Огледалo/черно-кафяво с рамка от анодиран метал.
150x236 см 899.324.23 420.00лв.
200x236 см 199.324.26 510.00лв.
Огледалo/избелен дъб с рамка от анодиран метал.
150x236 см 399.302.90 420.00лв.
200x236 см 799.302.93 510.00лв.

SEKKEN плъзгащи се стъклени врати, к-т 2 бр. 
Матирано стъкло с рамка от анодиран метал. ВАЖНО: 
Вратата е опакована в три пакета. Моля, уверете 
се, че сте взели целия комплект, състоящ се от една 
рамка за врата и два пакета панели.
150x236 см 799.303.11 310.00лв.
200x236 см 199.303.14 400.00лв.

AULI/SEKKEN плъзгащи се стъклени врати, к-т 
2 бр. Огледално стъкло/матирано стъкло с рамка 
от анодиран метал. ВАЖНО: Вратата е опакована 
в три пакета. Моля, уверете се, че сте взели целия 
комплект, състоящ се от една рамка за врата и два 
пакета панели.
150x236 см 899.303.58  350.00лв.
200x236 см 299.303.61 440.00лв.
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SVORKMO плъзгащи се врати, к-т 2 бр.
Райе бяло/бежово
150x236 см 003.958.84 260,00 лв.
200х236 см 303.958.92 370,00 лв.
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ВСИЧКИ ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ И ЦЕНИ
Плъзгащите се врати се продават по двойки. Посочените 
размери и цени са за комбинацията от две врати.
Важно: Ако ширината е 300 см, препоръчваме комбинация от 

рамки, широки 75+75+75+75 см. Може да 
добавите механизъм за плавно затваряне, така че 
вратите да се затварят леко, плавно и безшумно. 

UGGDAL плъзгащи се стъклени врати, к-т 2 бр. 
Сиво стъкло с рамка от анодиран метал. ВАЖНО: 
Вратата е опакована в три пакета. Моля, уверете 
се, че сте взели целия комплект, състоящ се от една 
рамка за врата и два пакета панели.
150x236 см 699.301.80 610.00лв.
200x236 см 099.301.83  680.00лв.

AULI/UGGDAL плъзгащи се стъклени врати, 
к-т 2 бр. Огледално стъкло/сиво стъкло с рамка от 
анодиран метал. ВАЖНО: Вратата е опакована в 
три пакета. Моля, уверете се, че сте взели целия 
комплект, състоящ се от една рамка за врата и два 
пакета панели.
150x236 см 699.301.61 500.00лв.
200x236 см 099.301.64 580.00лв.

MEHAMN плъзгащи се врати, фолио, к-т 2 бр. 
Бяло с бяла метална рамка. ВАЖНО: Вратата е 
опакована в три пакета. Моля, уверете се, че сте 
взели целия комплект, състоящ се от една рамка за 
врата и два пакета панели.
150x236 см 799.303.92   330.00лв.
200x236 см 099.303.95 420.00лв.

AULI/MEHAMN плъзгащи се врати, огледално/
фолио, к-т 2 бр. Огледално стъкло/бяло с бяла 
метална рамка. ВАЖНО: Вратата е опакована в 
три пакета. Моля, уверете се, че сте взели целия 
комплект, състоящ се от една рамка за врата и два 
пакета панели.
150x236 см 099.304.04  360.00лв.
200x236 см 599.304.06 450.00лв.

KOMPLEMENT механизъм за плавно затваряне. 
Подходящ за всички плъзгащи се врати, проектирани 
за рамки PAX, с изключение на HASVIK, BERGSFJORD и 
HURDAL
к-т 2 бр. 503.274.54 50.00лв.

Можете също така да изберете своя собствена 
комбинация от метални рамки и панели за 
вашите плъзгащи се врати. Металната рамка се 
предлага в бяло, черно и алуминий, а панелите в 
разнообразие от материали и цветове. Изберете 
един комплект рамка и два комплекта панели за 
вашите плъзгащи се врати. Можете да разгледате 
всички рамки и панели за плъзгащи се врати на: 
www.IKEA.bg

Можете също така да създатете свойте плъзгащи 
се врати в програма за проектиране на гардероби, 
намираща се на сайта или да се обърнете към 
персонала в магазина за повече информация.

СЪЗДАЙТЕ ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ  
ПО ВАШ ВКУС
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HOKKSUND плъзгащи се врати, к-т 2 бр.

ВАЖНО: Вратата е опакована в три пакета. Моля, 
уверете се, че сте взели целия комплект, състоящ се от 
една рамка за врата и два пакета панели.

Тъмносиньо с рамка от анодиран метал.
150х236 см 692.195.53 470,00 лв.
200х236 см 792.195.57 580,00 лв.
Тъмнозелено с рамка от анодиран метал.
150х236 см 492.201.71 470,00 лв.
200х236 см 192.201.77 580,00 лв.
Светлобежово с бяла метална рамка.
150х236 см 992.202.01 470,00 лв.
200х236 см 692.202.07 580,00 лв.
Светлосиво с рамка от анодиран метал.
150х236 см 892.202.25 470,00 лв.
200х236 см 692.202.31 580,00 лв.
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KOMPLEMENT рафт. 100x35 см

черно-кафяво 302.779.97 18.00лв.
бяло 002.779.89 18.00лв.
избелен дъб 102.735.04 18.00лв.

KOMPLEMENT рафт. 75x35 см

черно-кафяво 902.780.03 15.00лв.
бяло 702.779.95 15.00лв.
избелен дъб 502.735.02 15.00лв.

KOMPLEMENT рафт. 50x35 см

черно-кафяво 502.780.00 10.00лв.
бяло 402.779.92 10.00лв.
избелен дъб 802.735.05 10.00лв.

KOMPLEMENT подвижен лост за закачалки. 
100х35 см.

тъмносиво 302.569.66 20.00лв.
бяло 202.569.00 20.00лв.

KOMPLEMENT подвижен лост за закачалки. 
75х35 см.

тъмносиво 502.569.70 15.00лв.
бяло 602.569.03 15.00лв.

KOMPLEMENT подвижен лост за закачалки. 
50х35 см. 

тъмносиво 902.569.68 10.00лв.
бяло 402.569.04 10.00лв.

KOMPLEMENT чекмедже. 100x35 см

черно-кафяво 802.467.53 50.00лв.
бяло 702.467.58 50.00лв.
избелен дъб 602.728.37 50.00лв.

KOMPLEMENT чекмедже. 75x35 см

черно-кафяво 802.467.48 40.00лв.
бяло 702.467.44 40.00лв.
избелен дъб 802.728.41 40.00лв.

KOMPLEMENT чекмедже. 50x35 см

черно-кафяво 502.467.16 30.00лв.
бяло 302.467.22 30.00лв.
избелен дъб 202.728.39 30.00лв.

KOMPLEMENT телена кошница. 100x35 см. 
Комбинирайте с изтегляща се релса за кошници 
KOMPLEMENT 35 см. (продава се отделно)

тъмносиво 002.572.79 17.00лв.
бяло 802.572.75 17.00лв.

KOMPLEMENT телена кошница. 75x35 см. 
Комбинирайте с изтегляща се релса за кошници 
KOMPLEMENT 35 см. (продава се отделно)

тъмносиво 102.572.88 12.00лв.
бяло 402.572.77 12.00лв.

KOMPLEMENT телена кошница. 50x35 см. 
Комбинирайте с изтегляща се релса за кошници 
KOMPLEMENT 35 см. (продава се отделно)

тъмносиво 002.572.84 9.00лв.
бяло 902.572.70 9.00лв.

KOMPLEMENT релса за кошница. 35 см, 2 бр. к-т.

тъмносиво 902.632.33 7.00лв.
бяло 602.632.44 7.00лв.

KOMPLEMENT издърпваща се закачалка. 35 см

тъмносиво 702.571.86 20.00лв.
бяло 302.569.09 20.00лв.

KOMPLEMENT рафт за обувки. 50х35 см
тъмносиво 002.572.55 10.00лв.
бяло 602.572.57 10.00лв.

KOMPLEMENT рафт за обувки. 75х35 см

тъмно-сиво 202.572.59 15.00лв.
бяло 802.572.61 15.00лв.

KOMPLEMENT рафт за обувки. 100х35 см
тъмносиво 902.572.51 20.00лв.

бяло 502.572.53 20.00лв.

KOMPLEMENT външна закачалка. 17x5 см

тъмносиво 602.571.82 5.00лв.
бяло 702.569.31 5.00лв.

KOMPLEMENT мека стелка за дъно на 
чекмедже. Лесно може да се отреже до желания 
размер.

светлосиво 304.055.65 15.00лв.

ВЪТРЕШНИ ОРГАНАЙЗЕРИ 
ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
Подредете всички обувки, вратовръзки, спално бельо, бельо, 
шалове, панталони, чанти, бижута и т.н. Асортиментът на 
KOMPLEMENT пасва идеално на различните врати и рамки  
от серията PAX. 

Дълбочина на рамката - 35 см.
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KOMPLEMENT разделител за рамка. 
100x58x81,5 см
черно-кафяво 402.464.20 70.00лв.
бяло 002.464.17 70.00лв.
избелен дъб 602.464.19 70.00лв.

KOMPLEMENT разделител за рамка. 50x58x81,5 
см
черно-кафяво 802.463.95 60.00лв.
бяло 602.463.96 60.00лв.
избелен дъб 202.464.02 60.00лв.
кафяв байц, еф. ясен 203.959.63 60.00лв.

KOMPLEMENT рафт. 100x58 см

черно-кафяво 802.779.71 20.00лв.
бяло 702.779.57 20.00лв.
избелен дъб 102.779.84 20.00лв.
кафяв байц, еф. ясен 403.959.76 20.00лв.

KOMPLEMENT рафт. 75x58 см

черно-кафяво 002.779.65 18.00лв.
бяло 902.779.61 18.00лв.
избелен дъб 502.779.77 18.00лв.
кафяв байц, еф. ясен 003.959.78 18.00лв.

KOMPLEMENT рафт. 50x58 см

черно-кафяво 402.779.68 15.00лв.
бяло 302.779.59 15.00лв.
избелен дъб 702.779.81 15.00лв.
кафяв байц, еф. ясен 203.959.77 15.00лв.

KOMPLEMENT стъклен рафт. 100x58 см

черно-кафяво 402.576.49 50.00лв.
бяло 702.576.38 50.00лв.
избелен дъб 602.576.48 50.00лв.
кафяв байц, еф. ясен 303.959.67 50.00лв.

KOMPLEMENT стъклен рафт. 75x58 см

черно-кафяво 702.576.62 40.00лв.
бяло 802.576.47 40.00лв.
избелен дъб 102.576.60 40.00лв.
кафяв байц, еф. ясен 903.959.69 40.00лв.

KOMPLEMENT стъклен рафт. 50x58 см

черно-кафяво 902.576.56 30.00лв.
бяло 002.576.46 30.00лв.
избелен дъб 402.576.54 30.00лв.
кафяв байц, еф. ясен 103.959.68 30.00лв.

ВЪТРЕШНИ ОРГАНАЙЗЕРИ 
ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

Дълбочина на рамката - 58 см.

KOMPLEMENT подвижна поставка. 100x58 см. 
Може да се съчетае с различни поставки и 
разделители.

черно-кафяво 002.463.80 50.00лв.
бяло 702.463.86 50.00лв.
избелен дъб 302.463.88 50.00лв.
кафяв байц, еф. ясен 103.959.73 50.00лв.

KOMPLEMENT подвижна поставка. 75x58 см. 
Може да се съчетае с различни поставки и 
разделители.

черно-кафяво 502.463.68 40.00лв.
бяло 302.463.74 40.00лв.
избелен дъб 802.463.76 40.00лв.
кафяв байц, еф. ясен 603.959.75 40.00лв.

KOMPLEMENT подвижна поставка. 50x58 см. 
Може да се съчетае с различни поставки и 
разделители.

черно-кафяво 802.463.62 30.00лв.
бяло 202.463.60 30.00лв.
избелен дъб 002.463.56 30.00лв.
кафяв байц, еф. ясен 903.959.74 30.00лв.

KOMPLEMENT лост за закачалки. 100 см

тъмно-сиво 802.569.40 10.00лв.
бяло 302.568.91 10.00лв.

KOMPLEMENT лост за закачалки. 75 см
.

тъмно-сиво 002.569.44 9.00лв.
бяло 402.568.95 9.00лв.

KOMPLEMENT лост за закачалки. 50 см

тъмно-сиво 402.569.42 6.00лв.
бяло 902.568.93 6.00лв.

KOMPLEMENT  чекмедже. 100x58 см

черно-кафяво 002.463.42 70.00лв.
бяло 902.463.52 70.00лв.
избелен дъб 702.463.48 70.00лв.
кафяв байц, еф. ясен 703.959.70 70.00лв.

KOMPLEMENT  чекмедже. 75x58 см

черно-кафяво 202.463.22 60.00лв.
бяло 102.463.32 60.00лв.
избелен дъб 902.463.28 60.00лв.
кафяв байц, еф. ясен 303.959.72 60.00лв.

KOMPLEMENT чекмедже. 50x58 см

черно-кафяво 802.463.00 50.00лв.
бяло 102.463.08 50.00лв.
избелен дъб 502.463.06 50.00лв.
кафяв байц, еф. ясен 503.959.71 50.00лв.

KOMPLEMENT чекмедже със стъкл. чело. 
100x58 см
черно-кафяво 402.467.12 80.00лв.
бяло 202.467.08 80.00лв.
избелен дъб 002.467.14 80.00лв.
кафяв байц, еф. ясен 003.959.64 80.00лв.

KOMPLEMENT чекмедже със стъкл. чело. 
75x58 см
черно-кафяво 602.466.93 70.00лв.
бяло 102.466.95 70.00лв.
избелен дъб 502.467.02 70.00лв.
кафяв байц, еф. ясен 503.959.66 70.00лв.

KOMPLEMENT чекмедже със стъкл. чело. 
50x58 см
черно-кафяво 602.466.88 60.00лв.
бяло 702.466.83 60.00лв.
избелен дъб 102.466.81 60.00лв.
кафяв байц, еф. ясен 703.959.65 60.00лв.
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ВЪТРЕШНИ ОРГАНАЙЗЕРИ 
ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

Дълбочина на рамката - 58 см.

KOMPLEMENT телена кошница. 100x58 см. 
Комбинирайте с изтегляща се релса за кошници 
KOMPLEMENT 58 см. (продава се отделно)

тъмно сиво 402.572.82 18.00лв.
бяло 502.572.72 18.00лв.

KOMPLEMENT метален кош с мотиви, 50х58 см
Комбинирайте с изтегляща се релса за кошници 
KOMPLEMENT 58 см. (продава се отделно)

тъмно сиво 302.573.29 30.00лв.
бяло 902.573.31 30.00лв.

KOMPLEMENT метален кош с мотиви, 75х58 см
Комбинирайте с изтегляща се релса за кошници 
KOMPLEMENT 58 см. (продава се отделно)

тъмно сиво 602.573.37 40.00лв.
бяло 202.573.39 40.00лв.

KOMPLEMENT метален кош с мотиви, 100х58 см
Комбинирайте с изтегляща се релса за кошници 
KOMPLEMENT 58 см. (продава се отделно)

тъмно сиво 002.573.21 50.00лв.

бяло 602.573.23 50.00лв.

KOMPLEMENT телена кошница. 75x58 см. 
Комбинирайте с изтегляща се релса за кошници 
KOMPLEMENT 58 см. (продава се отделно)

тъмно сиво 702.572.90 14.00лв.
бяло 102.572.74 14.00лв.

KOMPLEMENT телена кошница. 50x58 см. 
Комбинирайте с изтегляща се релса за кошници 
KOMPLEMENT 58 см. (продава се отделно)

тъмно сиво 502.572.86 10.00лв.
бяло 502.572.67 10.00лв.

KOMPLEMENT външна закачалка. 17x5 см

тъмно сиво 602.571.82 5.00лв.
бяло 702.569.31 5.00лв.

KOMPLEMENT приставка за подвижна 
поставка, светло-сиво. 

15х53 см с 4 отделения 704.040.26 20.00лв.
25х53 см с 4 отделения 504.040.32 30.00лв.
25х53 см за бижута 304.040.28 30.00лв.
40х53 см с отделения 504.040.27 40.00лв.

KOMPLEMENT мека стелка за дъно на 
чекмедже. 90х53 см
Лесно може да се отреже до желания размер.

светло-сиво 304.055.65 15.00лв.

KOMPLEMENT изтегляща се торба за 
съхранение. 50х58х48 см

бяло 404.060.55 100.00лв.

KOMPLEMENT кутия, светло-сиво.

15х27х12 104.040.53 10.00лв.
25х27х12 404.057.77 15.00лв.

KOMPLEMENT издърпваща се закачалка. 58 см
тъмно сиво 202.624.87 25.00лв.

бяло 802.624.89 25.00лв.

KOMPLEMENT релса за кошница. 58 см, 2 бр. к-т.
тъмно сиво 102.632.32 9.00лв.

бяло 302.632.45 9.00лв.

KOMPLEMENT изтегляща се закачалка за 
панталон. 50х58 см

тъмно сиво 102.573.68 40.00лв.

бяло 902.573.50 40.00лв.

KOMPLEMENT изтегляща се закачалка за 
панталон. 75х58 см

тъмно сиво 302.573.72 50.00лв.

бяло 602.573.56 50.00лв.

KOMPLEMENT изтегляща се закачалка за 
панталон. 100х58 см

тъмно сиво 002.573.64 60.00лв.

бяло 702.573.51 60.00лв.

KOMPLEMENT издърп. се рафт за обувки. 50х58 см
тъмно сиво 702.574.69 35.00лв.
бяло 802.574.64 35.00лв.

KOMPLEMENT издърп. се рафт за обувки. 75х58 см

тъмно сиво 302.574.71 45.00лв.

бяло 302.574.66 45.00лв.

KOMPLEMENT издърп. се рафт за обувки. 100х58 см

тъмно сиво 102.574.67 55.00лв.

бяло 002.574.63 55.00лв.

KOMPLEMENT разделител за подвижна 
поставка, прозрачно.

50х58 см 202.467.89 5.00лв.
75х58 см 802.467.91 10.00лв.
100х58 см 602.467.92 15.00лв.

10
години

БЕЗПЛАТНА
гаранция

KOMPLEMENT допълнителен лост за закачалки, 
54-77 см
Бяло 003.249.24 12,00лв.
Сиво 203.249.23 12,00лв.

KOMPLEMENT издърпващ се лост за закачалки, 
75-100 см
Бяло 704.170.76 65,00лв.
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KOMPLEMENT изтеглящо се огледало 25×4х75 cм.
Бяло 504.040.51 90,00лв.



SKUBB кутии за обувки, 22x34x16 см, к-т 4 бр. 

бяло 901.863.91 17,99лв.
черно 301.933.75 17,99лв.

SKUBB кутия 31x34x33 см, к-т 3 бр. 

бяло 001.863.95 29,90лв.
черно 402.105.34 29,90лв.

SKUBB кутия с отделения, 44x34x11 см. 

бяло 101.855.93 11,99лв.
черно 602.105.52 11,99лв.

ВЪТРЕШНИ АКСЕСОАРИ 

Подходящи за рамка с дълбочина - 35 см.

KOMPLEMENT мултифункционална закачалка, 
32×72 cm
Бяло 603.872.11 9,99 лв.

RAGGISAR кош, сиво 3 бр. 
(2бр. 19х13х18, 1бр. 25х25х18)

903.480.15 9,99 лв.

RAGGISAR поставка, тъмносиво 

20х30 см 303.480.18 12,99 лв.
30х40 см 103.480.19 15,99 лв.

TJENA кутия с капак

18х25х15 см

Бяло 103.954.21 3,99лв.

Черно 603.954.85 3,99лв.

25х35х10 см

Бяло 903.954.22 5,99лв.

Черно 403.954.86 5,99лв.

25х35х20 см

Бяло 603.954.28 6,99лв.

Черно 303.954.77 6,99лв.

Бяло-черно/розово403.982.15 6,99лв.

Розово 303.954.77 6,99лв.

30х30х30

Бяло 503.954.19 9,99лв.

Черно 503.954.76 9,99лв.

Бяло-черно/розово203.982.21 9,99лв.

Розово 704.038.09 9,99лв.

FJÄLLA кутия с капак. 
18×26×15 cм
Тъмносиво 703.956.73 7,99лв.
Бяло 403.956.79 7,99лв.
25х36х20 см
Тъмно сиво 003.956.76 11,99лв.
Бяло 603.956.83 11,99лв.
30×31×30 cм
Тъмно сиво 204.040.19 14,99лв.

Бяло 104.040.29 14,99лв.
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ВЪТРЕШНИ АКСЕСОАРИ 
Подходящи за рамка с дълбочина - 58 см.

SKUBB калъф за дрехи, к-т 3 бр.
Размери: 2 бр. 60х105см. и 1 бр. 60х135см.

SKUBB висящ органайзер за обувки, с 16 джоба.

Бяло 702.508.54 11,99лв.
Черно 202.519.74 11,99лв.

SKUBB кутия, 44x55x19 см.

Бяло 302.903.62 11,99лв.
Черно 902.903.64 11,99лв.

SKUBB кутия с отделения, 44x34x11 см. 

бяло 101.855.93 11,99лв.
Черно 602.105.52 11,99лв.

SKUBB кутия 31x55x33 см, к-т 3 бр. Трите кутии 
поставени една до друга пасват на рамка с 
широчина 100 см.
Бяло 602.903.70 29,90лв.

Черно 002.903.68 29,90лв.

SKUBB чанта за пране със стойка, 22x55x65 см, 
80 л.
Черно 302.240.46 17,99лв.
Бяло 902.240.48 17,99лв.

Бяло 501.794.63 17,99лв.
Черно 801.933.73 17,99лв.

SKUBB висящ органайзер със 6 отделения, 
35x45x125 см, 
Бяло 002.458.80 16,99лв.
Черно 802.458.76 16,99лв.

SKUBB кутия, 
93x55x19 см, 
Бяло 702.903.60 17,99лв.
Черно 402.903.66 17,99лв.

SKUBB кутии за обувки, 22x34x16 см, к-т 4 бр. 

Черно 901.863.91 17,99лв.
Бяло 301.933.75 17,99лв.

SKUBB кутия, 69x55x19 см

Бяло 902.949.89 15,99лв.
Черно 302.949.87 15,99лв.
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RAGGISAR кош, сиво 3 бр. 
(2бр. 19х13х18, 1бр. 25х25х18)

903.480.15 9,99 лв.

RAGGISAR поставка, тъмносиво 

20х30 см 303.480.18 12,99 лв.
30х40 см 103.480.19 15,99 лв.

KOMPLEMENT мултифункционална закачалка, 
32×72 cm
Бяло 603.872.11 9,99лв.

TJENA кутия с капак

18х25х15 см

Бяло 103.954.21 3,99лв.

Черно 603.954.85 3,99лв.

Бяло-черно/розово703.982.14 3,99лв.

Розово 004.038.17 3,99лв.

25х35х10 см

Бяло 903.954.22 5,99лв.

Черно 403.954.86 5,99лв.

25х35х20 см

Бяло 603.954.28 6,99лв.

Черно 303.954.77 6,99лв.

Бяло-черно/розово403.982.15 6,99лв.

Розово 303.954.77 6,99лв.

30х30х30

Бяло 503.954.19 9,99лв.

Черно 503.954.76 9,99лв.

Бяло-черно/розово203.982.21 9,99лв.

Розово 704.038.09 9,99лв.

ВЪТРЕШНИ АКСЕСОАРИ 
Подходящи за рамка с дълбочина - 58 см.

FJÄLLA кутия с капак. 
18×26×15 cм
Тъмно сиво 703.956.73 7,99лв.
Бяло 403.956.79 7,99лв.
25х36х20 см
Тъмно сиво 003.956.76 11,99лв.
Бяло 603.956.83 11,99лв.
30×31×30 cм
Тъмно сиво 204.040.19 14,99лв.

Бяло 104.040.29 14,99лв.

35х56х30 см
Тъмно сиво 503.956.69 24,90лв.
Бяло 803.956.77 24,90лв.
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TRÅDFRI входно-изходно устройство, бяло. 
С TRÅDFRI входно-изходно устройство и приложение 
можете да контролирате всеки един светлинен 
източник, да създавате различни видове настройки 
за осветление - и да ги контролирате чрез 
дистанционното или приложението. 

403.378.06 65.00лв.

*Тези осветителни тела съдържат вградени LED 
лампи от енергийни класове А++ към А. Лампите в 
осветителното тяло не могат да бъдат сменяни.
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ВГРАДЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ 
ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
 

NORRFLY LED лента. Цвят - алуминий. Да се 
допълни с TRÅDFRI LED трансформатор и FÖRNIMMA 
захранващ кабел, продава се отделно. Димира 
се с TRÅDFRI безжичен димер и TRÅDFRI входно-
изходно устройство, продава се отделно. *Тези 
осветителни тела съдържат вградени LED крушки 
от енергиен клас A++ to A. Крушките не могат да 
бъдат сменяни в осветителното тяло.
42 см* 603.322.52 25,90 лв.
67 см* 203.322.54 35,90 лв.
92 см* 903.322.55 39,90 лв.

STÖTTA LED лента. Бяло. Може лесно да се 
разположи навсякъде, защото работи на батерии 
и не е необходима електрическа инсталация. 
Автоматично включване и изключване на 
осветлението при отваряне и затваряне на вратата, 
енергоспестяващо. Батериите се продават отделно; 
нужни са 4 бр. AA. ИКЕА препоръчва зареждащи се 
батерии LADDA.
32 см 103.600.87 15.99лв.
52 см 503.600.90 25.90лв.
72 см 903.600.93 29.90лв.

STÖTTA LED спот лампа Работи на батерии. 
Автоматично включване и изключване на 
осветлението чрез сензор за движение. Батериите 
се продават отделно; нужни са 4 бр. AA. ИКЕА 
препоръчва зареждащи се батерии LADDA.
Бяло 502.771.33 15.99лв.

LINDSHULT LED осветление за шкаф. 
Осигурява насочена светлина, която е подходяща 
за осветяване на малка площ. Допълнете със 
захранващ кабел FÖRNIMMA и TRÅDFRI LED 
трансформатор, продават се отделно. Възможност 
за димиране с TRÅDFRI безжичен димер и 
TRÅDFRI входно-изходно устройство, продават се 
отделно. Това осветително тяло съдържа вградени 
светодиодни лампи, енергиен клас A++ до A. 
Лампите в осветителното тяло не могат да бъдат 
сменяни. Консумация на енергия 2W.
Никелирано 102.604.36 29.90лв.

URSHULT LED осветление за шкаф. Осигурява 
насочена светлина, която е подходяща за 
осветяване на малка площ. Допълнете със 
захранващ кабел FÖRNIMMA и TRÅDFRI LED 
трансформатор, продават се отделно. Възможност 
за димиране с TRÅDFRI безжичен димер и 
TRÅDFRI входно-изходно устройство, продават се 
отделно. Това осветително тяло съдържа вградени 
светодиодни лампи, енергиен клас A++ до A. 
Лампите в осветителното тяло не могат да бъдат 
сменяни. Консумация на енергия 2W.
Никелирано 302.604.02 29.90лв.

FORMAT LED осветление за шкаф. Осигурява 
насочена светлина, която е подходяща за 
осветяване на малка площ. Допълнете със 
захранващ кабел FÖRNIMMA и TRÅDFRI LED 
трансформатор, продават се отделно. Възможност 
за димиране с TRÅDFRI безжичен димер и 
TRÅDFRI входно-изходно устройство, продават се 
отделно. Това осветително тяло съдържа вградени 
светодиодни лампи, енергиен клас A++ до A. 
Лампите в осветителното тяло не могат да бъдат 
сменяни. Консумация на енергия 2W.
Никелирано 302.603.84 29.90лв.

MAGLEHULT LED осветление за шкаф/картина. 
Допълнете със захранващ кабел FÖRNIMMA и 
TRÅDFRI LED трансформатор, продават се отделно. 
Възможност за димиране с TRÅDFRI безжичен димер 
и TRÅDFRI входно-изходно устройство, продават се 
отделно. Това осветително тяло съдържа вградени 
светодиодни лампи, енергиен клас A++ до A. 
Лампите в осветителното тяло не могат да бъдат 
сменяни. Консумация на енергия 2.8W.
Алуминий 302.771.29 29.90лв.

TRÅDFRI безжичен димер. С TRÅDFRI безжичен 
димер можете да димирате TRÅDFRI свързано 
осветление без кабелна инсталация.
Бяло 003.478.31 19.99лв.

TRÅDFRI LED трансформатор. Да се допълни с 
FÖRNIMMA захранващ кабел, продава се отделно. 
Може да се използва с TRÅDFRI безжичен димер и 
TRÅDFRI входно-изходно устройство.
До 10W, свържете до 3 
елемента

503.561.87 29.90лв.

До 30W, свържете до 9 
елемента 

603.426.56 49.90лв.

FÖRNIMMA захранващ кабел 3.5 м. за свързване 
с TRÅDFRI LED трансформатор; включете и 
изключете лампите с едно завъртане.

503.946.98 6.00лв.

FÖRNIMMA свързващ кабел, 2.0 м. Може да се 
използва като директна връзка между TRÅDFRI LED 
драйвери, напр. между два стенни шкафа, с една 
връзка до захранващата мрежа. 

303.946.99 4.00лв.
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ВГРАДЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ

Сега не трябва да се безпокоите, че ще бъдете 
заслепени от ярка светлина или ще събудите партньора 
си, когато търсите дрехи в гардероба. Вместо това 
започвате деня, отваряйки гардероба и меката светлина 
от нашите LED осветителни ленти се включва. Другата 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

NORRFLY или STÖTTA  
LED осветителни ленти. 

Осветление за шкаф, FORMAT, 
URSHULT, LINDSHULT, 
MAGLEHULT.

LED трансформатор. Захранващ и свързващ кабел. TRÅDFRI безжичен димер

възможност е да изберете осветление псотавено върху 
гардероба, за да ви помогне да видите какво има на 
горния рафт, и което също осигурява приятна и уютна 
атмосфера в цялата стая, когато вратите на гардероба 
са затворени. Дори можете да свържете IKEA SMART 
lighting използвайки входно-изходното устройство 
TRÅDFRI. 
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1. 10W, 3 свързващи гнезда.

2. 30W, 9 свързващи гнезда.

1 2

Има два LED трансформатора. Изберете въз основа 
на това колко осветителни тела искате да свържете. 
Можете да свържете до 3 елемента към 10W LED 
трансформатор, при условие че общата мощност не 
надвишава 10W. LED трансформатора от 30W може 
да поддържа до 9 светещи тела, като максималната 
мощност не трябва да надвишава 30W. Също така 
можете да свържете до 10 трансформатора в една 
верига. Мигащите светлини показват, че максималната 
мощност на LED трансформатора е превишена. Ако 

искате да използвате повече от 1 трансформатор, не 
забравяйте да синхронизирате всеки с безжичен димер 
TRÅDFRI, така че цялата комбинация да може да бъде 
димирана по едно и също време. Направете си SMART 
осветление за гардероб, като добавите входно-изходно 
устройство TRÅDFRI. С него можете да контролирате 
осветлението си през TRÅDFRI приложението и да 
създадете повече настроение заедно с останалото 
TRÅDFRI осветление.

КАК ДА ИЗБЕРЕМ ТРАНСФОРМАТОР

ВГРАДЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
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КОМБИНАЦИИ

NORRFLY LED лента е идеално решение, за да виждате 
какво сте прибрали в гардероба си. Сложете LED 
лентата от долната страна на тавана на гардероба 
или под рафт, за да може светлината да осветява 
надолу. Освен LED лента можете да добавите и външно 
осветление, ако искате - функционално е и осигурява 
приятна светлина в стаята, когато гардеробът е 
затворен. 

Списък с продукти Количество

NORRFLY LED осв. лента, цвят алуминий, 92 cm, 5W 903.322.55 1 бр.
URSHULT LED осветление за шкаф, никелирано, 2W 302.604.02 1 бр.
TRÅDFRI LED трансформатор, 10W 503.561.87 1 бр.

ВРАТИ С ПАНТИ ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ

Ако в гардеробът ви с плъзгащи врати има механизъм 
за плавно затваряне, прикрепен за тавана, то ви трябва 
LED лента със специфична дължина. Механизмът за 
плавно затваряне заема 18 см, а за да се постави в 
гардероба, LED лентата трябва да е по-къса. За рамки 
с широчина 75 см ви е необходима LED лента дълга 
42 см, а за рамка широка 100 см, избирате 67 см LED 
лента. Когато поставяте LED осветлението на рафт, 
използвайте нормалния й размер.

Списък с продукти Количество

NORRFLY LED осв. лента, цвят алуминий, 67 cm, 3,5W 203.322.54 2 бр.
осветление за шкаф, никелирано, 2W 302.604.02 2 бр.
TRÅDFRI LED трансформатор, 30W 603.426.56 1 бр.
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ФИНАНСОВА УСЛУГА
В магазин ИКЕА може да закупите желаните от вас продукти на 
изплащане на равни месечни вноски при изгодни условия.
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СЪБИРАНЕ НА СТОКИ И ДОСТАВКА
Запишете желаните артикули в списъка си с покупки и 
оставете търсенето и транспорта на нас – ще ги вземем от 
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директно до дома или офиса ви.  
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малко помощ. Затова предлагаме допълнителни услуги, като събиране на 
стоки, доставка и монтаж. Вижте повече на последната страница на това 
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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
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