
Възможно е не всички артикули (показани тук) да са 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

Гардеробът, който расте заедно с детето ви
Децата порастват бързо, но мебелите винаги могат да се пригодят 
към техните нужди. Създадохме системата STUVA, която може да 
се адаптира в зависимост от нуждите на децата. Серията включва 
бебешко креватче, маса за повиване, пейка, скрин, гардероби, 
легло-надстройка, аксесоари и др. Можете да създадете свое 
решение или да изберете готова комбинация – както и да добавите 
още мебели с времето. Серията STUVA е гъвкаво, функционално 
решение, което се предлага в различни цветове и може да се 
използва дълги години, докато детето ви се играе, учи и расте!

ДИЗАЙН
Иба Страндмарк

БЕЗОПАСНОСТ
Безопасността е наш основен 
приоритет! Постоянно 
извършваме анализ на риска 
и тестваме нашите детски 
мебели, за да се уверим, 
че са подходящи за деца. 
Те обичат да се катерят, 
да пълзят и да се играят 
по начини, които често са 
непредвидими. Използвайте 
винаги крепежните елементи, 
за да закрепите мебелите към 
стената, така че да не могат 
да се преобърнат.

ПОДДРЪЖКА И 
ПОЧИСТВАНЕ
Рамките и вратите могат да 
се почистят с кърпа, напоена 
с мек, почистващ препарат и 
да се подсушат с чиста, суха 
кърпа.

STUVA
Система за съхранение
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STUVA РАСТЕ ЗАЕДНО С ДЕТЕТО ВИ

Създадена за деца 
Системата за съхранение STUVA е специално създадена 
за деца! Мебелите са съобразени с височината на 
децата, за да могат да взимат сами своите играчки и 
дрехи. Безопасността е много важна за нас, затова 
ръбовете са гладки, а ъглите заоблени, така че децата 
да не могат да се наранят.

Безброй възможности
STUVA е изключително гъвкава система. Можете 
да изберете рамки, врати, чекмеджета и вътрешни 
аксесоари, за да създадете комбинация, която отговаря 
на нуждите на вашето дете и е подходящо решение 
за пространството ви. Ако не искате да стартирате от 
нулата, можем да ви предложим готови комбинации!

Умни решения за малки пространства
Децата растат, но пространството не винаги може да 
бъде прекроено. Серията STUVA не заема твърде много 
място, а мебелите са мултифункционални и могат да 
се трансформират. С легло-надстройка STUVA, можете 
напълно да обзаведете детската стая заедно с бюро, 
гардероб и рафтове. А масата за повиване STUVA може 
да се преобразува в маса за игра или бюро, на което 
детето да учи, когато порастне.
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КАК ДА СГЛОБИТЕ

Бяло, червено, светлосиньо, светлорозово, черна дъска 
и зелено –  вратите FRITIDS са налични във всички 
тези цветове и в различни размери. Изберете заедно с 
вашето дете тези, които най-много ви харесват. Вратите 
FRITIDS се затварят плътно с помощта на панти за 
плавно затваряне, така че да са напълно безшумни.

Вътрешните аксесоари STUVA GRUNDLIG лесно могат да 
се регулират, за да можете да ги поставите там, където 
ще ви е най-удобно и да ги местите, когато пожелаете.
Използвайте рафт като разделител между модула с 
рафтове и модула за съхранение.

Вратите FÖLJA се продават в к-т от 2-бр. Всяка опаковка 
FÖLJA включва 2 дръжки и лист с 10 кръгли стикера 
– по 2 в синьо, розово, жълто, зелено и оранжево. С 
помощта на стикерите можете да декорирате дръжките. 
Можете дори да пишете върху тях с тебешир.

Вътрешните аксесоари STUVA GRUNDLIG могат да се 
регулират, за да можете да ги поставите там, където 
ще ви е най-удобно и да ги местите, когато пожелате.
Използвайте рафт като разделител между модула с 
рафтове и модула за съхранение.

С врати FRITIDS – панти с плавно затваряне и избор от 6 цвята

С врати FÖLJA – стикери и врати к-т 2-бр.

 
2× 

STUVA рамка,  
128 см

2× 
STUVA пейка

1× 
FRITIDS кутия

1× 
FRITIDS врата, 

2-p, 128 см

2× 
FRITIDS  
чело за 

чекмедже, 
32 см

2× 
STUVA GRUNDLIG  

чекмедже без 
чело, 32 см

3× 
STUVA GRUNDLIG 

рафт,  
56×45 см

1× 
STUVA GRUNDLIG  

телен кош

1× 
STUVA GRUNDLIG  
лост за закачалки

   
2× 

STUVA рамка,  
128 см

2× 
STUVA пейка

1× 
FÖLJA кутия

1× 
FÖLJA врата,  
2-p, 128 см

1×  
FÖLJA

чело за 
чекмедже, 2-p, 

32 см

2×  
STUVA GRUNDLIG  

чекмедже без 
чело, 32 см

3× 
STUVA GRUNDLIG 

рафт,  
56×45 см

1× 
STUVA GRUNDLIG  

телен кош

1× 
STUVA GRUNDLIG  
лост за закачалки

Размери: 300×50×128 см

с FÖLJA 591.806.07 477лв.

Размери: 300×50×128 см

с FRITIDS 292.531.34 511лв.
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СЪХРАНЕНИЕ НА ДРЕХИ

Винаги има повече място за игра, когато дрехите не 
са на пода и са подредени. Решенията за съхранение 
на дрехи STUVA имат гъвкави аксесоари като лост за 
закачалки, рафтове и телени кошове, така че децата да 
могат да подредят своите дрехи.

 
Размери: 60×50×192 см. Включени органайзери: 1 лост 
за закачалки, 3 рафта и 1 телен кош.
Тази комбинация

с FRITIDS 292.529.12 278лв.
с FÖLJA 991.805.49  237лв.

  

Размери: 60×50×128 см. Включени органайзери: 1 лост 
за закачалки, 1 рафт и 1 телен кош.

Тази комбинация

с FRITIDS 392.527.56 155лв.
с FÖLJA 391.805.52 135лв.

  
Размери: 60×50×128 см.

Тази комбинация

с FRITIDS 692.527.12 236лв.
с FÖLJA 291.805.43 228лв.

  
Размери: 60×50×192 см. Включени органайзери: 1 лост 

за закачалки, 1 рафт и 1 телен кош.

Тази комбинация

с FÖLJA 291.806.04 175лв.

Размери: 60×50×192 см. Вътрешни органайзери: 1 лост 
за закачалки, 1 рафт и 1 телен кош.

Тази комбинация
с FRITIDS 092.796.63 309лв.

 
Размери: 60×50×192 см. Включени органайзери: 1 лост 
за закачалки, 2 рафтове и 3 телени коша.

Тази комбинация

с FRITIDS 192.528.56 225лв.
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ЗА ЛОСТА ЗА ЗАКАЧАЛКИ

BAGIS детска закачалка, различни цветове, к-т 
8 бр.

300.247.16 2,99лв.

ЗА РАФТОВЕТЕ И ТЕЛЕНИТЕ КОШОВЕ

ANGELÄGEN кутия, пъстро к-т 3 бр.

18×27×17 см 504.179.49 19,99лв.

ANGELÄGEN кутия, жълто.

25×44×17 см 704.179.34 11,99лв.

ANGELÄGEN кутия, черно/бяло.

25×44×25 см 604.179.39 14,99лв.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДРЕХИ – ДОПЪЛВАЩИ 
ПРОДУКТИ 
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СЪХРАНЕНИЕ НА ИГРАЧКИ

Защо да пилеете времето, в което децата могат да 
играят? С правилната комбинация от малки и големи, 
изтеглящи се чекмеджета, рафтове и пейка с място за 
съхранение на играчки, децата бързо ще могат да ги 
намерят.

  

Размери: 90×50×50 см.

Тази комбинация

с FRITIDS 592.526.37 135лв.
с FÖLJA 291.805.24 125лв.

 
Размери: 60×50×128 см.

Тази комбинация

с FRITIDS 892.526.88 173лв.
с FÖLJA 991.805.30 152лв.

 
Размери: 60×50×64 см.

Тази комбинация

с FRITIDS 092.526.73 143лв.
с FÖLJA 591.805.27 156лв.

Размери: 60×50×64 см.

Тази комбинация

с FRITIDS 592.795.85 154лв.

Размери: 150×50×128 см.

Тази комбинация

с FRITIDS 992.796.30 269лв.

  

Тази комбинация с FRITIDS

60×30×64 см 992.767.35 85лв.
60×50×64 см 692.794.91 105лв.
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ЗА РАФТОВЕТЕ

ANGELÄGEN кутия, пъстро к-т 3 бр.

18×27×17 см 504.179.49 19,99лв.

ANGELÄGEN кутия, жълто.

25×44×17 см 704.179.34 11,99лв.

ANGELÄGEN кутия, черно/бяло.

25×44×25 см 604.179.39 14,99лв.

ЗА ГОЛЯМАТА КУТИЯ И ПЕЙКАТА

ANGELÄGEN кутия, червено

38×42×33 см 604.179.44 19,99лв.

HEMMAHOS възглавница за пейка 90x49x3 см. 
Подходяща за пейка STUVA; превръща пейката в 
удобно място за сядане.
Черно и бяло 003.323.68 25лв.
Розово и бяло 603.378.29  25лв.

СЪХРАНЕНИЕ НА ИГРАЧКИ – ДОПЪЛВАЩИ 
ПРОДУКТИ
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КОМБИНАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Децата могат лесно да съхраняват своите вещи в 
комбинация за съхранение с гардероб за дрехи, голяма 
кутия за играчки и чекмеджета за химикалки и хартия.

 
Размери: 150×50×192 см. Включени органайзери: 1 лост 
за закачалки, 3 рафта и 1 телен кош

Тази комбинация

с FRITIDS 592.530.43 413лв.
с FÖLJA 891.962.30 362лв.

 
Размери: 120x50x192 см. Включени органайзери: 1 лост 
за закачалки, 4 рафта и 3 телени шкафа.

Тази комбинация

с FRITIDS 192.750.75 501лв.

  

Размери: 300×50×128 см. Включени органайзери: 1 лост 
за закачалки, 3 рафта и 1 телен кош

Тази комбинация

с FRITIDS 292.531.34 511лв.
с FÖLJA 591.806.07 477лв.
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ЗА ЛОСТА ЗА ЗАКАЧАЛКИ

BAGIS детска закачалка, различни цветове, к-т 
8-бр.

300.247.16 2,99лв.

ЗА РАФТОВЕТЕ

ANGELÄGEN кутия, пъстро к-т 3 бр.

18×27×17 см 504.179.49 19,99лв.

ANGELÄGEN кутия, жълто.

25×44×17 см 704.179.34 11,99лв.

ANGELÄGEN кутия, черно/
бяло.

25×44×25 см 604.179.39 14,99лв.

ЗА ГОЛЯМАТА КУТИЯ И ПЕЙКАТА

ANGELÄGEN кутия, червено.

38×42×33 604.179.44 19,99лв.

HEMMAHOS възглавница за пейка 90x49x3 см. 
Подходяща за пейка STUVA; превръща пейката в 
удобно място за сядане.
Черно и бяло 003.323.68 25лв.
Розово и бяло 603.378.29  25лв.

СЪХРАНЕНИЕ – ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ
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STUVA креватче

1. Когато бебето е много малко, 
поставете подматрачната рамка в 
по-високата позиция.

2. Когато бебето започне да 
се изправя само, поставете 
подматрачната рамка в по-
ниската позиция..

3. Когато детето е достатъчно 
голямо, за да влиза само в 
леглото, можете да махнете 
едната преграда.

С  чекмеджета FRITIDS

С чекмеджета FÖLJA

1

1

2

2

3

3

КРЕВАТЧЕ STUVA – ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ
PLUTTIG. За изработката на матрака е използвана 
пяна с дебелина 5 см. Матракът има еднакво гладка 
повърхност от двете страни. Лесно можете да го 
обърнете. Калъфът може да се почисти, но не може 
да се сваля.
60×120 см    003.145.81 39,90лв.

KRUMMELUR. Този матрак с дебелина 8 см има две 
различни повърхности ‒ средно твърда, вълниста 
страна и по-твърда, гладка страна. Структурата на 
пяната прави матрака удобен и позволява добра 
вентилация, което осигурява добра опора на тялото 
и приятна среда за спане. Калъфът лесно се сваля и 
е подходящ за машинно пране при 60°C.

60×120 см  003.210.15 99,90лв.

LENAST протектор за матрак 60x120. Предпазва 
матрака от мръсотия и разлети течности.
Бяло 703.731.00 19,99лв.

LEN чаршаф с ластик 60×120 см. Ластикът 
придържа чаршафа на място, така че детето ви да 
спи спокойно.
Бяло 501.139.38 14,99лв.

Размери: 126×66×86 см (за матрак с размери: 60×120  см).

с FRITIDS 892.531.69 309лв.

Размери: 126×66×86 см (за матрак с размери: 60×120 см).

с FÖLJA 391.805.66 307лв.
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STUVA МАСА ЗА ПОВИВАНЕ/БЮРО

STUVA МАСА ЗА ПОВИВАНЕ/БЮРО –  
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ

С чекмеджета FRITIDS

С чекмеджета FÖLJA

1

1

2

2

3

3

1. На пръв поглед, това е обикновена маса за повиване, 
на която да споделяте приятните моменти с вашето 
бебе.

2. Когато то порастне, можете да свалите горния рафт 
на по-ниско ниво и да се използва като маса за игри, 

на която детето да поставя своите играчки. 
3. След време можете да преместите рафта на по-горна 

позиция и да се превърне в удобно бюро, на което 
детето ще може да пише домашните си.

SKÖTSAM постелка за повиване, 53×80×2 см. 

502.517.98 14,99лв.

ÖNSKLIG кошове за маса за повиване, 
27×23×26 см. 

301.992.83 14,99лв.

SKÖTSAM калъф, 55×83 см. 

003.604.79 9,99лв.

ANGELÄGEN кутия, черно/бяло. 
Подходяща за рафтовете.
25×44×25 см 604.179.39 14,99лв.

SLÄKTING кутия с отделения, сиво/тюркоаз, к-т 2 
бр. Подходящ за 32см STUVA чекмедже.
25×41×16 см 203.279.31 19,99лв.

Размери: 90×79×102 см

с FRITIDS 692.531.46 282лв.

Размери: 90×79×102 см

с FÖLJA 391.808.30 295лв.



12
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STUVA ЛЕГЛО-НАДСТРОЙКА

STUVA легло-надстройка с бюро и гардероб

Бюрото е поставено успоредно на леглото, а 
достъпът до вратите на гардероба е от външната 
страна. Можете да монтирате легло-надстройка STUVA 
така, че бюрото да се вмества идеално под леглото. 
Поставете вратите на гардероба от външната страна на 
леглото-надстройка. Размери: 207×99×182 см

Бюрото е поставено перпендикулярно на 
леглото и достъпът до вратите на гардероба е 
от вътрешната страна. Ако стаята е тясна, можете 
да монтирате бюрото перпендикулярно на леглото-
надстройка. По този начин ще имате достъп до 
бюрото и леглото от една и съща страна. Размери: 
207×155×182 см

Бюрото е поставено перпендикулярно на леглото 
и достъпът до вратите на гардероба е от външната 
страна. Ако пространството ви не е ограничено, можете 
да монтирате бюрото перпендикулярно на леглото-
надстройка и достъпът до вратите на гардероба щe бъде 
от външната страна. Размери: 207×155×182 см

Свободностоящо бюро до леглото. Бюрото може 
да е свободностоящо, като добавите 2 крака ADILS от 
асортимента на ИКЕА.

• Двуетажните легла и леглата-надстройки се 
препоръчват за деца над 6 години. 

• Минимална височина на тавана: 240 см.
• Препоръчваме ви да използвате матрак с дебелина 

поне 20 см.
• Стълбата се окачва от дясната страна на леглото.
• Размери с бюрото, сглобено успоредно с леглото:  

207×99×182 см
• Размери с бюрото, поставено перпендикулярно на 

леглото:  207×155×193 см

Леглото-надстройка STUVA може да бъде монтирано 
по-различни начини, както е показано по-долу. Можете 
да добавите врати, чекмеджета и вътрешни органайзери 
в зависимост от нуждите. Бюрото е със система за 
съхранение на кабели, а стъпалата имат нехлъзгаво 
покритие и са достатъчно големи, за да може детето 
да се държи за тях. Най-отгоре на стълбата има две 
дръжки, които улесняват качването и слизането.
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STUVA КОМБИНАЦИИ С ЛЕГЛО-НАДСТРОЙКА

Размери: 207×99×182 см (за матрак с размери: 
90×200 см).
Включени органайзери: 1 лост за закачалки и 1 рафт

Тази комбинация 

с FRITIDS 292.621.62 714лв.

Размери: 207×99×182 см (за матрак с размери: 
90×200 см).
Включени органайзери: 1 лост за закачалки и 1 рафт

Тази комбинация 

с FRITIDS 792.532.59 697лв.

Размери: 207×99×182 см (за матрак с размери: 
90×200 см).
Включени органайзери: 5 рафта

Тази комбинация 

с STUVA GRUNDLIG 192.687.63 589лв.

Размери: 207×99×182 см (за матрак с размери: 90×200 
см).
Включени органайзери: 1 лост за закачалки и 1 рафт

Тази комбинация 

с FÖLJA 992.752.41 690лв.

Размери: 207×99×182 см (за матрак с размери: 90×200 
см).
Включени органайзери: 1 лост за закачалки и 1 рафт

Тази комбинация

с FÖLJA 892.752.65 656лв.
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ЗА ЛЕГЛОТО

MALFORS матрак от пяна. 

90×200 см 202.723.11 119лв.

MOSHULT матрак от пяна.

90×200 см 302.723.39 109лв.

ЗА РАФТОВЕТЕ

ANGELÄGEN кутия, пъстра, к-т 3 бр.

18×27×17 см 504.179.49 19,99лв

ANGELÄGEN кутия, жълто.

25×44×17 см 704.179.34 11,99лв

ЗА ЛОСТА ЗА ЗАКАЧАЛКИ

BAGIS детска закачалка, различни цветове, к-т 
8 бр.

300.247.16 2,99лв.

ЗА БЮРОТО

ADILS крак, височина 70см

Черно 702.179.73 5лв.

Синьо 203.262.91 5лв.
Бяло 902.179.72 5лв.
Бежово 803.537.43 5лв.

RÄLLEN вградено USB зарядно. Ø 8,5см, дължина 
на кабела 1,9 м. Подходящо за STUVA бюро за 
легло-надстройка. Зарядното има 3 индивидуални 
USB входа. Препоръчително е да се използва от 
деца над 8 години.

Бяло 303.602.51 25,90лв.

Черно 403.602.60 25,90лв.

ÖRFJÄLL детски стол за бюро 

Бяло/Vissle светлосиво 303.202.36 69,90лв.
Бяло/Vissle светлосиньо 703.250.29 69,90лв.
Бяло/Vissle светлозелено 603.208.24 69,90лв.
Бяло/Vissle розово 903.250.33 69,90лв.

FUBBLA работна лампа. Препоръчва се за деца 
над 8 години.

Бяло 403.257.09 59,90лв.

STUVA ЛЕГЛО-НАДСТРОЙКА – ДОПЪЛВАЩИ 
ПРОДУКТИ
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ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

STUVA РАМКИ

STUVA рамка 60×50×192 см*.

Бяло 301.573.77 90лв.

STUVA рамка 60×50×128 см*.

Бяло 001.286.21 70лв.

STUVA рамка 60×50×64 см*. Може да се окачи на 
стената. 
Бяло 301.281.77 60лв.

STUVA рамка 60×30×64 см*. Може да се окачи на 
стената.
Бяло 201.286.20 40лв.

STUVA пейка 90×50×50 см.

Бяло 301.286.29 65лв.

STUVA бебешко легло 126×66×86 см. 

Бяло 602.486.06 259лв.

STUVA маса за повиване/рамка за бюро. 
90×79×102 см.
Бяло 202.253.34 199лв.

STUVA рамка за легло-надстройка. 
207×99×182 см
Бяло 903.449.13 539лв.

STUVA рамка с кутия на колелца 50x60x64.*

Бяло 003.869.88 129лв.

FRITIDS ВРАТИ И ЧЕКМЕДЖЕТА

FRITIDS врата 60×192 см. к-т 2 бр. Включени са 
панти с плавно затваряне.

Бяло 003.786.05 80лв.
Червено 303.786.04 80лв.
Светлосиньо 703.785.98 80лв.
Светлорозово 503.786.03 80лв.
Повърхност черна дъска 503.785.99 80лв.
Зелено 903.786.01 80лв.

FRITIDS врата 60×128 см. к-т 2 бр. Включени са 
панти с плавно затваряне.
Бяло 903.785.97 60лв.
Червено 303.785.95 60лв.
Светлосиньо 203.785.91 60лв.
Светлорозово 103.785.96 60лв.
Повърхност черна дъска 803.785.93 60лв.
Зелено 603.785.94 60лв.

FRITIDS врата 60×64 см. к-т 2 бр. Включени са 
панти с плавно затваряне.
Бяло 203.786.14 35лв.
Червено 703.786.16 35лв.
Светлосиньо 403.786.13 35лв.
Светлорозово 903.786.15 35лв.
Повърхност черна дъска 303.786.18 35лв.
Зелено 503.786.17 35лв.

FRITIDS кутия, 90×49×48 см. Fits с STUVA bench. 

Бяло 203.869.11 70лв.
Червено 003.869.07 70лв.
Светлосиньо 303.869.01 70лв.
Светлорозово 703.869.04 70лв.
Повърхност черна дъска 703.868.95 70лв.
Зелено 103.868.98 70лв.

FRITIDS чело на чекмедже 60×16 см. 

Бяло 403.786.27 10лв.
Червено 603.786.26 10лв.
Светлосиньо 103.786.24 10лв.
Светлорозово 803.786.25 10лв.
Повърхност черна дъска 503.786.22 10лв.
Зелено 303.786.23 10лв.

FRITIDS чело на чекмедже 60×32 см. 

Бяло 804.021.97 13лв.
Червено 504.021.94 13лв.
Светлосиньо 704.021.88 13лв.
Светлорозово 104.021.91 13лв.
Повърхност черна дъска 004.021.82 13лв.
Зелено 304.021.85 13лв.

FRITIDS чело на чекмедже 60x64 см.

Бяло 403.868.87 25лв.

Червено 103.868.84 25лв.
Светлосиньо 303.868.78 25лв.
Светлорозово 703.868.81 25лв.
Повърхност черна дъска 603.868.72 25лв.
Зелено 903.868.75 25лв.

* Тази мебел трябва да бъде закрепена към стената.
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FÖLJA ВРАТИ И ЧЕКМЕДЖЕТА

Чела FÖLJA са подходящи за рамки STUVA и се продават в 
к-т 2 бр. Всяка опаковка FÖLJA включва 2 дръжки и лист с 
10 кръгли стикера за дръжките.

FÖLJA врата 60×192 см, к-т 2 бр.

Бяло 703.207.53 60лв.
Бреза 604.514.43 60лв.

FÖLJA врата 60×128 к-т 2 бр.

Бяло 103.207.51 40лв.
Бреза 404.514.39 40лв.

FÖLJA врата 60×64 к-т 2 бр.

Бяло 203.207.55 30лв.
Бреза 704.514.47 30лв.

FÖLJA кутия 90×49×48 см.

Бяло 503.207.49 60лв.
Бреза 004.514.36 60лв.

FÖLJA чело за чекмедже 60×16 к-т 2 бр.

Бяло 803.207.57 18лв.
Бреза 704.514.52 18лв.

FÖLJA чело за чекмедже 60×32 к-т 2 бр.

Бяло 403.207.59 22лв.
Бреза 004.514.55 22лв.

STUVA GRUNDLIG

STUVA GRUNDLIG чекмедже без чело 16 см.  
Да се допълни с чело, продава се отделно.
Бяло 701.286.89 15лв.

STUVA GRUNDLIG чекмедже без чело 32 см.  
Да се допълни с чело, продава се отделно.
Бяло 901.286.88 20лв.

STUVA GRUNDLIG рафт, бяло. Необходим е рафт, 
който да се използва като разделител между 
модула с рафтове и чекмеджетата в решението за 
съхранение; продава се отделно. 
56×26 см 201.286.96 10лв.
56×45 см 001.286.97 10лв.

STUVA GRUNDLIG лост за закачалки. 56 см.

Бяло 801.286.98 5лв.

STUVA GRUNDLIG телен кош 60×49x13 см.

Бяло 301.286.91 10лв.

STUVA GRUNDLIG крак, к-т 2 бр. Мин. височина 
10.5 см, макс. височина 12.5 см.

Бяло 003.207.42 10лв.

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ


