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Кухни

Цените в тази брошура са валидни до 15.08.2022 г.  
Възможно е някои от продуктите в брошура Кухни да не са налични 
към определен момент. Актуална информация за наличностите на 
IKEA.bg. Пълна информация за цените и други условия – вижте стр.64.

METOD/FRÖJERED
долен шкаф за мивка с 2 чела 
и 2 чекмеджета. Виж стр.6

375лв/бр

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове 
имат 25 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



Освободете си време за весели вечери с приятели или заслужена 
чаша топла напитка. Когато кухнята е организирана добре, 
рутинните задължения се извършват бързо и ви остава повече 
време да се фокусирате върху истински стойностните неща 
в живота. 

Вашите желания и мечти, мястото, с което разполагате, какъв стил 
и цвят предпочитате – много са нещата, които оказват влияние 
върху избора на кухня. За щастие имаме богат асортимент, от 
който да избирате и решение за всеки вкус и бюджет.

Наслаждавайте се на 
сърцето на дома си



Кухни ИКЕА
Как да закупите кухня ИКЕА

Врати и чела METOD
Изберете фаворитите си за своята 
кухня METOD

Модулни идеи
Възползвайте се от 
архитектурните особености на 
дома си с кухни METOD

SUNNERSTA
Бюджетна мини кухня

METOD
Създайте уникална кухня в 
изцяло свой стил

ENHET
Наслаждавайте се на творчески 
семпъл дизайн с готовите ни 
комбинации

KNOXHULT
Кухня за основните нужди за 
готвене и съхранение

Вашата кухня,                
вашият стил
Видна разлика със смяна на плот, 
мивка, смесител и дръжки

Гаранции
Останете доволни от своята 
покупка

Услуги
На ваше разположение сме

4

48

34

62

6

52 60

46

64 66

Ако се нуждаете от помощ как 
да създадете перфектната за 
вас кухня, ние сме тук, за да ви 
подкрепим през всеки етап на 
това вълнуващо приключение. 
От нашата онлайн програма за 
проектиране до изготвяне на 
индивидуален проект и съвет от 
специалистите в отдел „Кухня“ 
на магазин ИКЕА – ние сме се 
погрижили за вас. 

Съдържание

Търсите вдъхновение?
Вижте още идеи за кухнята на 
IKEA.bg!



Кухните на ИКЕА
Независимо дали търсите кухнята на мечтите 
си, пасваща идеално на дома и стила ви, или 
такава, която само да покрива основните 
функции, да се купува лесно и да се монтира 
бързо – ние имаме кухня за всеки вкус, нужда 
и бюджет. Разгледайте различните кухненски 
системи на ИКЕА и открийте тази, която 
посреща нуждите ви по най-добрия начин. 
Вижте повече на IKEA.bg.

Безкрайни възможности с METOD

Ако искате кухня изцяло според своите 
предпочитания и дизайн, с богат асортимент от 
цветове и стилове на врати и чела за чекмеджета, 
както и от вътрешни органайзери, кухненска система 
METOD е вашият избор. Изисква се прецизност, 
когато стане дума за взимане на размери и 
планиране, но наградата е кухня с точните функции и 
облик, търсени от вас.

KNOXHULT за основните нужди

Когато просто имате нужда от кухня, покриваща 
основните ви нужди за готвене и съхранение, без 
да се налага да взимате хиляди решения, свързани 
с нея, KNOXHULT ви предлага бързо и лесно да 
получите необходимото. На вас остава да добавите 
мивка, смесител, електроуреди и дръжки, каквито 
желаете.

Творчески семплата ENHET

Открийте възможностите на отворените и 
затворени решения за съхранение и прекарайте 
по-малко време в планиране, пазаруване 
и монтаж. Изберете една от готовите ни 
комбинации или създайте своя собствена кухня 
ENHET според нуждите и пространството у дома.

Мини кухня 
SUNNERSTA

Ако търсите кухня за 
малко пространство, 
SUNNERSTA ще ви се 
притече на помощ. 
А ако решите да се 
преместите, тази 
достъпна и лесна за 
монтаж кухня може да 
си тръгне с вас.
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По пътя до своята 
кухня-мечта
Направете процеса на избиране, проектиране и монтиране 
на новата си кухня възможно най-лесен. Ние разполагаме с 
всичко необходимо за неговото начало и успешен край. Просто 
последвайте стъпките по-долу, а за повече информация за 
различните кухни и услуги на ИКЕА, моля, свържете се с нашите 
експерти в магазини ИКЕА или на IKEA.bg.

Проектиране
Дори и за големите проекти, 
малките неща са от значение. 
Обсъдете идеите си с наш 
интериорен консултант и ще ви 
помогнем да реализирате всичко 
до най-малкия детайл. Запазете си 
час за изготвяне на индивидуален 
проект на IKEA.bg 

Ще ви предложим вдъхновяващи 
и функционални решения 
за всичко – от това къде да 
поставите шкафовете и уредите до 
осветлението и мивките.

Ако имате нужда от помощ с 
взимането на размери, ние можем 
да препоръчаме наш партньор, 
който да измери помещението и 
ние да проверим дали избраният 
модел кухня ще пасне.

Открийте своя стил
Време е да помечтаете, да обмислите нуждите си и да решите какво искате от кухнята 
си. Разгледайте тази брошура Кухни и Ръководството за закупуване на Кухни ИКЕА, 
намерете още вдъхновение на IKEA.bg или на място в магазини ИКЕА от безкрайните 
възможности на METOD, готовите комбинации на ЕNHET или кухните, покриващи 
основни функции като KNOXHULT и SUNNERSTA.

Измерете
Вземането на мерки е в основата на проектирането. Уверете се, че избраната от вас 
кухня се вмества в помещението. Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с 
нашите консултанти в магазин ИКЕА.

Проектирайте
Започнете да проектирате кухнята си, когато вече сте избистрили представата си 
за нея. Използвайте нашата онлайн Програма за проектиране, за да започнете да 
й придавате форма. А ако имате нужда от помощ, вижте какво е необходимо за 
изготвяне на индивидуален проект на IKEA.bg. 

Поръчайте
Когато сте приключили с проектирането, си запазете час на IKEA.bg и посетете 
магазин ИКЕА, за да разговаряте с нашите специалисти от отдел „Кухни“. Те ще 
обсъдят с вас вашия план и ще ви помогнат за всичко, за което не сте сигурни. Когато 
сте готови, можете да поръчате и ние ще ви помогнем с доставката.

Монтирайте
Кухните ИКЕА са предназначени за самостоятелен монтаж, но ако искате, можем да 
ви помогнем.

Научете повече за нашите 
услуги на IKEA.bg

Избрали сте своята 
кухня-мечта, но не ви се 
занимава с монтирането 
й? Вижте повече за 
нашата услуга Монтаж на 
IKEA.bg или сканирайте 
QR кода за повече 
информация.



1 EFTERSMAK
фурна с горещ въздух

899лв

2 METOD
долен шкаф за мивка 
с 2 чела и 2 чекмеджета

375лв/бр

Кухненската система METOD има 25 години 
безплатна гаранция. Вижте повече на стр. 64-65.



METOD/FRÖJERED/KUNGSBACKA кухня 
Какво включва цената на кухнята, вижте 
на стр. 64-65. 

7329лв
Електроуреди 5154лв

За повече информация или допълнителни 
услуги, вижте стр. 66.

Място за всеки 
скъп момент
Дали ще е закуска набързо сутрин или вкусна вечеря 
с приятели на гости – приготвяйте ги в кухня според 
нуждите си. Кухненска система METOD предлага почти 
безкрайни възможности от комбинации за съхранение 
и стилово разнообразие.

  Кухня METOD с чела за чекмеджета FRÖJERED 
светъл бамбук, врати и чела KUNGSBACKA 
антрацит, и чекмеджета с плавно затваряне 
MAXIMERA 6875лв. Шкафове METOD с 
меламиново фолио. Чела за чекмеджета 
FRÖJERED бамбук с безцветен лак. Врати и 
чела KUNGSBACKA с покритие от рециклирано 
фолио. Чекмеджета MAXIMERA, прахово 
боядисана стомана и меламиново фолио. 
Ламиниран плот SÄLJAN ефект черен минерал.

 1 EFTERSMAK фурна с горещ въздух 899лв. Клас 
енергийна ефективност: А+. Волтаж: 220-240V. 
Комплектът включва: 1 бр. метална етажерка, 1 
бр. форма за печене и 1 бр. грил. Ш59.4×Д56.7, 
В58.9см. Черно. 704.117.29

 2 METOD/FRÖJERED долен шкаф за мивка с 
2 чела и 2 чекмеджета 375лв/бр. Бамбук с 
безцветен лак. Ш60×Д61.6, В88см. Бяло/светъл 
бамбук. Краката, плотът, цокълът се продават 
отделно. 693.302.44

 3 ново UPPDATERA табла за прибори 20лв/бр. 
Бамбук с безцветен лак. Ш200×Д495, В54мм. 
704.599.76

 4 ново UPPDATERA органайзер за чекмедже 
20лв. ABS пластмаса и синтетичен каучук. 
Ш47.5×Д50, В13.2см. Антрацит. 604.600.08

 5 DELSJÖN кухненски смесител 169лв. 
Метализиран месинг и полиамидна пластмаса. 
В36см. 604.887.81

  Аксесоарите и декорацията не са включени в 
цената.

Размерите са приблизителни. 
  Схемата е с илюстративна цел.

180 cm

METOD/FRÖJERED/KUNGSBACKA 7

3

4

Произведени от устойчив, лек 
и издръжлив бамбук, челата 
FRÖJERED са изключително 
грижовни за природата, (освен 
че са много красиви).

240 cm

5 DELSJÖN
кухненски смесител

169лв

Кухненските ни смесители имат 
10 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.

Електроуреди ИКЕА имат 
5 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове 
имат 25 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



  Кухня METOD с врати, чела и стъклени врати 
STENSUND бежово, и чекмеджета с плавно 
затваряне MAXIMERA 4390лв. Шкафове METOD 
с бяло меламиново фолио. Врати и чела 
STENSUND, боя, и стъклени врати от закалено 
стъкло. Чекмеджета MAXIMERA, прахово 
боядисана стомана и меламиново фолио. 
Плот KARLBY, фурнир дъб. Стилно допълнени с 
дръжки SÖRBYN от неръждаема стомана.

 1 METOD/STENSUND ъглов стенен шкаф с 
рафтове 269лв. Ш67.5×Д67.5, В100см. МДФ, 
меламиново фолио и акрилна боя. Бяло/
бежово. Дръжките и декоративните лайстни се 
продават отделно. 094.079.72

 2 INGOLF бар стол с облегалка 129лв/бр. 
Артикулът е подходящ за бар маса и плот 
с височина 87-91 см. Лакирана масивна 
дървесина. Ш40×Д45, В91см. Бяло. 101.226.47

 3 MATTRADITION фурна с горещ въздух 599лв. 
Клас енергийна ефективност: A. Волтаж: 
220-240 V. Ш59.5×Д55, В58.9см. Неръждаема 
стомана. 003.687.67

  Декорацията и аксесоарите не са включени в 
цената.

Време за готвене и 
приятни разговори
Създайте хармония в кухнята, като отредите място за всяко 
нещо (не забравяйте и специален кът за бърза закуска и забавни 
срещи). Добавете провинциален чар с челата STENSUND и релсите 
HULTARP за всичко, което държите да ви е под ръка.

Размерите са приблизителни. 
  Схемата е с илюстративна цел.

310 cm
190 cm

METOD/STENSUND кухня 
Какво включва цената на кухнята, вижте 
на стр. 64-65. 
 

4758лв
Електроуреди 2456лв

За повече информация или допълнителни 
услуги, вижте стр. 66.

INGOLF
бар стол с облегалка

129лв/бр

2

8 METOD/STENSUND/HULTARP

Електроуреди ИКЕА имат 
5 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове 
имат 25 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



3 MATTRADITION
фурна с горещ въздух

599лв

METOD/STENSUND/HULTARP 9

Доставка
Независимо дали пазарувате 
в магазин ИКЕА или онлайн, 
или колко голяма е покупката 
ви, ние ще поемем оттук и 
ще ви я доставим до дома или 
офиса ви.

METOD
ъглов стенен шкаф 
с рафтове

269лв

1



HAVSEN
мивка с видимо чело

289лв
3

2

10 METOD/STENSUND/HULTARP

METOD
стенен шкаф с рафтове
и стъклени врати

176лв/бр

1

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове имат
25 години безплатна гаранция



KARLBY
плот

220лв

7

5

6

8

Издръжливият плот KARLBY, 
покрит с плътен слой фурнир 
дъб, използва ефикасно 
природните ресурси.

 1 METOD/STENSUND стенен шкаф с рафтове и 
стъклени врати 176лв/бр. Ш40×Д38.9, В100см. 
МДФ, меламиново фолио, закалено стъкло, 
полиестерна и акрилна боя. Бяло/бежово. 
394.077.58  Дръжките, декоративната лайстна и 
осветлението се продават отделно.

 2 EDSVIK кухненски смесител, 2 крана 89,90лв. 
Хромиран месинг. В32см. 000.318.41

 3 HAVSEN мивка с видимо чело 289лв. 
Подходящо за кухненски плотове с дебелина 
мин. 28 мм. Керамика. Д62×Ш48см. Обем 40.3л. 
Бяло. 192.537.14

 4 HULTARP сушилник за съдове 35,90лв. С 
подвижна табла. Прахово боядисана стомана 
и пластмаса. Д29.8×Ш38.5, В37.3см. Черно. 
604.487.66

 5 HULTARP контейнер 13,99лв. Комплект с 
подвижна приставка за отцеждане. Прахово 
боядисана стомана и пластмаса. Ш14×Д16, 
В12см. Черно. 304.444.54

 6 HULTARP релса 13,99лв/бр. Прахово боядисана 
стомана. Д60см. Черно. 004.487.69

 7 KARLBY плот 220лв. Поради слоестата си 
конструкция, той е стабилен и по-малко 
чувствителен към влага, което го предпазва от 
огъване, сцепване или спукване, за разлика 
от масивната дървесина.Плътен фурнир 
дъб, ламинат, импрегниран. Д186×Ш63.5см. 
Дебелина 3.8см. 703.351.89

 8 SMÅBIT нож и белачка 11,99лв. Специален 
дизайн за безопасносна и лесна употреба от 
деца. Включва: нож 9 см (обща дължина 18 см) и 
белачка 11 см. Неръждаема стомана, пластмаса 
и синтетичен каучук. Черно/бяло. 402.864.06

  Аксесоарите и декорацията не са включени в 
цената.

METOD/STENSUND/HULTARP 11

HULTARP
сушилник за съдове

35,90лв
4

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове 
имат 25 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.

Кухненските ни смесители имат 
10 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



Превърнете пресните 
продукти във вкусни 
ястия

12 

Истински помощник в кухнята, гевгирът 
GRUNDVATTNET изплаква плодове и 
зеленчици или отцежда измити чинии, 
освобождавайки място на плота.

С прозрачните кутии за храна PRUTA ще 
намирате винаги това, което търсите.

PRUTA
кутия за храна, к-т 17 бр.

8,99лв
4

GRUNDVATTNET
гевгир

5,99лв
1

ANNONS
готварски съдове, к-т 5 части

23,90лв

3

2 TILLREDA
преносим индукционен котлон

79,90лв

RISATORP
кошница

15,99лв
5
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 1 GRUNDVATTNET гевгир 5,99лв. 
Полипропиленова пластмаса и синтетичен 
каучук. Д46×Ш16, В9см. Сиво. 903.142.80

 2 TILLREDA преносим индукционен котлон 
79,90лв. Сензорен контролен панел. 1x2000W, 
1x175мм индукционна зона. Волтаж: 220-240V. 
Ш27×Д30.5см. Бяло. 104.867.94

 3 ANNONS готварски съдове, к-т 5 части 23,90лв. 
Включва: касерола 0.9 л, касерола с капак 1.7 л 

и тенджера с капак 2.8 л. Неръждаема стомана, 
пластмаса и закалено стъкло. 902.074.02

 4 PRUTA кутия за храна, 17 бр. в к-т 8,99лв. 
Съдържа: 4 кутии (9x9x4см, 150мл), 3 кутии 
(12x8x4см, 150 мл), 2 кутии (12x12x4см, 300 мл), 
2 кутии (12x12x14см, 1л), 2 кутии (14x14x6см, 
600 мл), 2 кутии (14x14x16см, 1.6 л) и 2 кутии 
(23x16x8см, 1.8л). Полипропиленова пластмаса. 
Прозрачно/зелено. 601.496.73

 5 RISATORP кошница 15,99лв. Стомана с прахово 
покритие и фурнир бреза. Д25×Ш26, В18см. 
Оранжево. 504.957.77

 6 NISSAFORS количка 49.90лв. Прахово боядисана 
стомана. Д50.5×Ш30, В83см. Бяло. 404.657.33

  Декорацията и аксесоарите не са включени в 
цената.

NISSAFORS
количка

49,90лв
6



Кухня-мечта според 
нуждите на всеки
Събирайте се да готвите заедно или просто да общувате в кухня, 
пасваща идеално на дома ви – кухненската система METOD 
може да запълни всяка ниша или скосен ъгъл с практични 
решения за съхранение. Добавете чела BODBYN, вдъхновени 
от провинциалния декор, за спокойна атмосфера дори и в 
забързания град.

2 FOKUSERA
аспиратор за 
стенен монтаж

729лв

1 BODBYN
стъклена врата

85лв/бр
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  Кухня METOD с врати, чела и стъклени врати 
BODBYN, сиво, чекмеджета с плавно затваряне 
MAXIMERA и открити шкафове TORNVIKEN 
9766лв. Шкафове METOD с бяло меламиново 
фолио. Врати и чела BODBYN,  боя, и стъклени 
врати от закалено стъкло. Чекмеджета 
MAXIMERA, прахово боядисана стомана и 
меламиново фолио. Открит шкаф TORNVIKEN, 
боя сиво. Ламиниран плот SÄLJAN, ефект 
черен минерал. Стилно допълнени с дръжки 
SKÄRHAMN, хромиран цинк.

 1 BODBYN стъклена врата 85лв/бр. МДФ, боя и 
закалено стъкло. Ш40×В80см. Сиво. 304.850.48   
Дръжките се продават отделно.

 2 FOKUSERA аспиратор за стенен монтаж 729лв. 
Клас енергийна ефективност: A+ (от D до A+++). 
Сила на аспирация при отвеждане на въздуха: 
660 m3/h. Ниво на шума при максимална 
мощност: 57 dB (A). Мощност на двигателя: 
260W. Ш69.8×Д45, В58.9см. Черно. 205.269.77

 3 INGOLF стол 99,90лв/бр. Масив бор, байц 
с безцветен акрилен лак. Ш40×Д53, В91см. 
Седалка: Ш40×Д38, В45см.  Черно-кафяво. 
602.178.22

  Декорацията и аксесоарите не са включени в 
цената.

Размерите са приблизителни. 
  Схемата е с илюстративна цел.

33
0 

cm

330 cm

420 cm

METOD/BODBYN кухня 
Какво включва цената на кухнята, вижте 
на стр. 64-65.

10 585лв
Електроуреди 5524лв

За повече информация или допълнителни 
услуги, вижте стр. 66.

140 cm

3 INGOLF
стол

99,90лв/бр

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове 
имат 25 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.

Електроуреди ИКЕА имат 
5 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



 1 VIMMERN кухненски смесител/подвижна глава 
369лв. С бутони на дръжката за две функции: 
концентрирана водна струя и по-лека струя 
за изплакване. Метализиран месинг. В47см. 
Металически цвят. 903.052.90

 2 DALFRED бар стол 79.90лв. С регулируема 
височината. Подходящ за бар с В90-110 см. 
Масивна дървесина с безцветен лак. Седалка 
Ø30, В63–74см. Черно. 601.556.02

С непреходен дизайн и според 
индивидуалните ви нужди
Общувайте с приятелите и семейството си в просторна и 
приветлива кухня. Шкафовете, горни и долни, ви позволяват да 
пoдредите всичките си прибори и съдове за готвене в идеален 
ред, а тези за хранене – да изложите гордо зад стъклени врати.

DALFRED
бар стол

79,90лв
2

1
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Монтаж
Всички наши продукти 
са предназначени за 
самостоятелен монтаж, но 
ще се радваме да сглобим 
покупките ви вместо вас.

Кухненските ни смесители имат 
10 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



 3 HULTARP кукичка 6,99лв/5 бр. в к-т. Прахово 
боядисана стомана. Ш1.8×Д5, В7см. Черно. 
104.444.45

 4 HULTARP релса 16,99лв/бр. Прахово боядисана 
стомана. Д80см. Черно. 204.487.73

 5 HULTARP поставка за кухненска хартия 8,99лв. 
Прахово боядисана стомана. Ш14.5×Д14.5, 
В19см. Черно. 604.444.38

 6 STORSINT стъклена чаша 17,99лв/6 бр. в к-т. 
Кристал. 370мл. 403.960.18

   Декорацията и аксесоарите не са включени в 
цената.

5 HULTARP
поставка за кухненска 
хартия

8,99лв

METOD/BODBYN 17

6

3

4



Проектирайте сами 
кухнята си
Дизайн и функционалност в гъвкава смесица – това е визитната 
картичка на кухненска система METOD. С богат избор от шкафове, 
планирайте място за всеки прибор и съд за хранене и после ги 
скрийте зад чела на чекмеджета в стил по свой избор. Разполагате 
с почти безкрайни варианти за комбинации и можете да 
създадете кухнята на мечтите си.

METOD
долен шкаф с рафтове и
2 врати

189лв

3

1

2

18 

Нека шкафовете ви да се приспособят 
към останалата част от дома, докато вие 
ефикасно използвате пространството.

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове 
имат 25 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



KUNGSFORS
релса

8,99лв

6

METOD
стенен шкаф с рафтове

145лв/бр

5

8

7

4

 19

Скосеният таван не е проблем 
за модулните решения. 
Оставете шкафовете да 
следват скосението, за да 
използвате максимално 
пространството си и да 
създадете динамичен вид.

Предизвикателни архитектурни 
особености? Използвайте плитък 
шкаф отдолу и изрежете плота 
отгоре около тази издатина.

 1 METOD/VEDDINGE стенен шкаф с 2 врати 131лв. 
Ш80×Д38.6, В40см. Меламиново фолио, МДФ 
и акрилна боя. Бяло. Дръжките, покривните 
панели и плотът се продават отделно. 
493.578.47

 2 SÄLJAN плот, ламиниран 135лв. 
Високоустойчив меламинов ламинат.  
Д246×Ш63.5см. Дебелина 3.8см. Бяло ефект 
камък. 202.830.55

 3 METOD/VEDDINGE долен шкаф с рафтове и 2 
врати 189лв. Ш80×Д39.2, В88см. Меламиново 
фолио, МДФ и акрилна боя. Бяло. Дръжките, 
краката, цокълът и плотът се продават отделно. 
193.578.39

 4 METOD/BODBYN стенен шкаф с 2 стъклени 
врати 215лв. Закалено стъкло, меламиново 
фолио, МДФ и акрилна боя. Ш80×Д38.9, В40см. 
Бяло/сиво. 093.534.17 Дръжките, покривните 
панели и корнизът и осветлението се продават 
отделно. 

 5 METOD/BODBYN стенен шкаф с рафтове 145лв/
бр. Ш40×Д38.9, В80см. Меламиново фолио, 
МДФ и акрилна боя. Бяло/сиво. Дръжките, 
покривните панели и корнизи се продават 
отделно. 893.450.51

 6 KUNGSFORS релса 8,99лв. Неръждаема 
стомана. Д56см. 403.349.16

 7 KUNGSFORS S-образна закачалка 3,99лв/5 бр. в 
к-т. Неръждаема стомана. В6см. 203.349.22

 8 SKOGSÅ плот 420лв. Поради слоестата си 
конструкция, той е стабилен и по-малко 
чувствителен към влага, което го предпазва от 
огъване, сцепване или спукване, за разлика 
от масивната дървесина. Плътен фурнир дъб, 
импрегниран. Д186×Ш63.5см. Дебелина 3.8см. 
803.829.86

  Аксесоарите и декорацията не са включени в 
цената.

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове имат
25 години безплатна гаранция



Отворете се за нови 
възможности
Всеки може да помага в кухнята, когато най-често използваните 
прибори са под ръка – кухненската серия стенни органайзери 
KUNGSFORS е незаменима предпоставка за добро взаимодействие 
между членовете на семейството. Скрийте останалите кухненски 
аксесоари зад елегантните чела за чекмеджета SINARP и се 
наслаждавайте на вдъхновяваща кухня с място за експерименти.

  Кухня METOD с врати и чела SINARP, кафяво,  
и чекмеджета с плавно затваряне MAXIMERA 
5379лв. Шкафове METOD с бяло меламиново 
фолио. Врати и чела SINARP, фурнир дъб, 
байц и безцветен лак. Чекмеджета MAXIMERA, 
прахово боядисана стомана и меламиново 
фолио. Ламиниран плот EKBACKEN, бяло ефект 
мрамор. Стилно допълнени с дръжки ORRNÄS, 
неръждаема стомана.

 1 METOD/SINARP долен шкаф за вграждане на 
готварски плот, с 2 чела и 2 чекмеджета 527лв/
бр. Чекмеджетата са с вградени стопери и се 
затварят бавно, безшумно и плавно.  Фурнир 
дъб, байц и безцветен лак. Ш80×Д61.6, В88см. 
Бяло/кафяво. Дръжките, краката и цокълът се 
продават отделно. 494.043.11

 2 KUNGSFORS кухненска количка 279лв. Може 
да се използва и в помещения с много висока 
влажност. Неръждаема стомана. Д60×Ш40, 
В90см. 803.349.24

  Декорацията и аксесоарите не са включени в 
цената. 

Размерите са приблизителни. 
  Схемата е с илюстративна цел.

420 cm

180 cm

METOD/SINARP кухня 
Какво включва цената на кухнята, вижте 
на стр. 64-65.

5785лв
Електроуреди 6095лв

За повече информация или допълнителни 
услуги, вижте стр. 66.

20 METOD/SINARP/KUNGSFORS

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове 
имат 25 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.

Електроуреди ИКЕА имат 
5 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.
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2 KUNGSFORS
кухненска количка

279лв1 METOD
долен шкаф за вграждане 
на готварски плот,
с 2 чела и 2 чекмеджета

527лв/бр



IKEA 365+
буркан с капак

13,59лв/бр
1

2

22 METOD/SINARP/KUNGSFORS

Това грабващо погледа решение е точно каквото всеки истински главен домашен 
готвач желае. Вдъхновени от функционалните и стилни ресторантски кухни, рафтовете 
и органайзерите от серията KUNGSFORS освобождават повече място на работния плот.



 1 IKEA 365+ буркан с капак 13,59лв. Стъкло и 
бамбук с безцветен лак. Ø14, В17см. Обем 1,7л. 
992.767.78

 2 VARIERA кутия без капак 7,99лв/бр. Пластмаса 
PET. Ш24×Д17, В10.5см. Бяло. 301.550.19

 3 UPPHETTA чайник 11,99лв. Стъкло, неръждаема 
стомана и пластмаса. 0.4л. 002.978.50

 4 ANRÄTTA микровълнова фурна 899лв. Изходна 
мощност, микровълнова: 1000W. Волтаж: 
220-240V. Необходим е предпазител (бушон), 
минимум 10А. Въртяща се поставка Ø 32.5 см. 
7 степени на мощност. Електронен дисплей. 
С покритие срещу пръстови отпечатъци. С 
включен 1 бр. съд за печене в микровълнова 
фурна Ш59.5×Д46.8, В39.7см. Неръждаема 
стомана. 704.117.67

 5 ANRÄTTA фурна с горещ въздух 799лв. Клас 
енергийна ефективност: A+ (от D до A+++). 
Обем 71 л. Волтаж: 220-240V. В комплекта е 
включена 1 бр. метална етажерка, 1 бр. форма 
за печене, 1 бр. грил и 1 комплект телескопични 
водачи за фурна. С покритие срещу пръстови 
отпечатъци. Необходим е предпазител 
(бушон), минимум 13A. Ш59.5×Д55, В59.9см. 
Неръждаема стомана. 604.117.20

  Декорацията и аксесоарите не са включени в 
цената.

Външният борд на челата SINARP от 
масивна дървесина придава на кухнята 
ви вида и усещането за занаятчийско 
майсторство от миналото.

UPPHETTA
чайник

11,99лв

3

4

5
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Електроуреди ИКЕА имат 
5 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



Цветна отвън, 
организирана отвътре
Заложете на грабващата погледа комбинация от врати JÄRSTA и 
чела за чекмеджета RINGHULT. Тази кухня предлага изключително 
просторно място за съхранение за всичките ви кухненски 
приспособления – за да прекарвате по-малко време в търсене 
на прибори и повече приятни моменти със семейството и 
приятелите си.

  Кухня METOD с ново врати JÄRSTA, гланц 
светъл тюркоаз, врати и чела RINGHULT, 
гланц бяло, и чекмеджета с плавно затваряне 
MAXIMERA 7127лв. Шкафове METOD с бяло 
меламиново фолио. Врати JÄRSTA, гланц, и 
врати и чела RINGHULT, гланц. Чекмеджета 
MAXIMERA, прахово боядисана стомана 
и меламиново фолио. Ламиниран плот 
EKBACKEN, бяло ефект мрамор. Стилно 
допълнени с дръжки BILLSBRO, бяло, прахово 
боядисан алуминий.

 1 ново JÄRSTA врата 69лв/бр. Ш40×В80см. Гланц, 
светъл тюркоаз. 104.699.83

 2 JANINGE бар стол 169лв/бр. С регулируема 
височина. Подходящ за бар с В90-110см. 
Подсилена полипропиленова пластмаса, 
прахово боядисана стомана. Седалка Ш38×Д36, 
В56–76см. Бяло. 702.460.89

 3 KUNGSFORS кухненска количка 279лв. Може 
да се използва и в помещения с много висока 
влажност. Неръждаема стомана. Д60×Ш40, 
В90см. 803.349.24

 4 BEJUBLAD фурна с горещ въздух 899лв. Клас 
енергийна ефективност: A+ (от D до A+++). 
Обем 71 л. Волтаж: 220-240V. Необходим 
е предпазител (бушон), минимум 13A. В 
комплекта е включена 1 бр. метална етажерка, 
1 бр. форма за печене и 1 бр. грил. Ш59.5×Д55.5, 
В59.5см. Бяло, стъкло. 604.116.64

  Декорацията и аксесоарите не са включени в 
цената.

2
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Размерите са приблизителни. 
  Схемата е с илюстративна цел.

27
0 

cm

180 cm

280 cm

METOD/ново JÄRSTA/RINGHULT кухня 
Какво включва цената на кухнята, вижте 
на стр. 64-65.

7719лв
Електроуреди 5254лв

За повече информация или допълнителни 
услуги, вижте стр. 66.

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове имат
25 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.

Електроуреди ИКЕА имат 
5 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



JÄRSTA
врата

69лв/бр

1

Ново

BEJUBLAD
фурна с горещ въздух

899лв

4
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KUNGSFORS
кухненска количка

279лв

3



 1 BEJUBLAD индукционен готварски плот 899лв. 
Брой зони: 4. Ляво, предна част: 2х21x19 см - 
2100W, бустер 3000W. 1х14,5см - 1400W, бустер 
1850W. 1x20см 2300W, бустер 3000W. Волтаж: 
220-240V. Консумация на енергия: 7400W. 
Захранване: 2x16A или 1x32A. Функции: пауза, 
защитен механизъм за деца, таймер, функция 
мост, сензорен контрол. Ш58×Д52см. Бяло. 
004.672.96

 2 ново UPPDATERA табла за прибори 15лв. 
Полипропиленова пластмаса. Ш200×Д495, 
В50мм. Бяло. 504.600.18

 3 ново UPPDATERA поставка за прибори 
20лв. Подходяща за чекмеджета с Ш40 см. 
За чекмеджета с друг размер комбинирайте 
различни органайзери, за да създадете 
подходящо решение. Полипропиленова 
пластмаса. Ш316×Д495, В50мм. Бяло. 104.600.20

BEJUBLAD
индукционен готварски плот

899лв
1

3
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Удобно готвене
Превърнете чекмеджетата си в пример за красота и ефикасност, като просто ги екипирате 
с поставки за прибори. Така ще организирате малките кухненски аксесоари от мерителни 
кани до буркани за подправки и лесно ще намирате всичко, което търсите, точно когато ви 
трябва. Тези поставки спират приборите, включително и острите ножове, да не се пързалят, 
когато отваряте и затваряте чекмеджетата.

2

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове 
имат 25 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.

Кухненските ни смесители имат 
10 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.

Електроуреди ИКЕА имат 
5 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



 4 METOD/RINGHULT висок шкаф с 2 врати и 4 
чекмеджета 867лв. Чекмеджето MAXIMERA 
се отваря плавно и докрай и е с вграден 
механизъм за плавно затваряне.МДФ, 
меламинов ламинат и акрилна боя. Ш60×Д61.8, 
В208см. Гланц, бяло. Покривните панели, 
краката и цокълът се продават отделно. 
493.735.50

 5 TÄMNAREN кухненски смесител със 
сензор 499лв. Метализиран месинг. В31см. 
Металически цвят. 903.594.95

 6 UTRUSTA панти с пуш с-ма за хоризонтални 
врати 73лв/2 бр. в к-т. Пантите могат да се 
регулират вертикално, хоризонтално и 
в дълбочина - това улеснява прецизното 
окачване на вратата. Никелирана стомана. 
Бяло. 704.624.84

  Декорацията и аксесоарите не са включени в 
цената.

METOD
висок шкаф с 2 врати
и 4 чекмеджета

867лв

4

5

6
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Чекмеджетата са лесно достъпни, 
издърпват се докрай и предлагат пълен 
преглед на съхраняваните хранителни 
продукти. А когато приключите с 
готвенето, елегантната врата RINGHULT 
скрива всичко зад себе си.



Вижте какво имате,  
намирайте каквото         
ви трябва

RISATORP
кошница

15,99лв
3

RÅSKOG
количка

79,90лв
4

NEREBY
чанта

15,99лв

1

28 

5

В здравите щайги KNAGGLIG 
можете да съхранявате консерви 
и бутилки.

Освободете място на плота и дръжте всичко 
под ръка с торбата NEREBY. Издръжлива 
комбинация от небоядисан и неизбелен 
коноп и памук, чиято рустикална красота не 
избледнява с времето.

2



KUNGSFORS
контейнер

45,90лв
9

KUNGSFORS
мрежеста торба, 
2 бр. в к-т

10,99лв

6

7

8
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 1 NEREBY чанта 15,99лв. 80% памук, 20% коноп. 
Ш48×Д46, В60см. Натурален цвят. 504.667.32

 2 UPPDATERA кутия за съхранение 23,90лв. 
Бамбук, байц, безцветен лак. Д32×Ш24, В15см. 
805.207.18

 3 RISATORP кошница 15,99лв. Стомана с прахово 
покритие и фурнир бреза. Д25×Ш26, В18см. 
Бяло. 902.816.18

 4 RÅSKOG количка 79,90лв. Прахово боядисана 
стомана.Д35×Ш45, В78см. Черно. 903.339.76

 5 KNAGGLIG щайга 13,99лв/бр. Нетретиран масив 
бор. Ш23×Д31, В15см. 102.923.57

 6 KUNGSFORS мрежеста торба, 2 бр. в к-т 10,99лв. 
100% памук. Натурален цвят. 203.728.34

 7 KUNGSFORS контейнер 16,99лв/бр. 
Неръждаема стомана. В26.5см. 003.349.18

 8 KUNGSFORS стенна решетка 35,90лв/бр. 
Неръждаема стомана. Ш56×В26.5см. 803.349.19

 9 KUNGSFORS контейнер 45,90лв. Неръждаема 
стомана. Ш24×Д12, В26.5см. 603.349.20

  Декорацията и аксесоарите не са включени в 
цената.



Общувайте в кухня с 
рустикален чар
Независимо дали живеете на село или в забързан град, челата 
за чекмеджета LERHYTTAN ще ви вдъхновяват с първокласните 
си материали и изработка с внимание към детайла. Гъвкавата 
кухненска система METOD в комбинация с висококачествените ни 
електроуреди превръща кухнята в блажен пристан с просторно 
място за весела компания.

  Кухня METOD с врати, чела и стъклени врати 
LERHYTTAN черен байц, и чекмеджета с 
плавно затваряне MAXIMERA 6389лв. Шкафове 
METOD с бяло меламиново фолио. Врати и 
чела LERHYTTAN, масив ясен и фурнир ясен, 
черен байц с безцветен лак и стъклени врати 
от закалено стъкло. Чекмеджета MAXIMERA, 
прахово боядисана стомана и меламиново 
фолио. Плот KARLBY, фурнир дъб. Стилно 
допълнени с дръжки ENERYDA, хромиран 
алуминий.  

 1 FOKUSERA аспиратор за стенен монтаж, 4 
скорости 729лв. Клас енергийна ефективност: 
A+ (от D до A+++). Сила на аспирация при 
отвеждане на въздуха: 660 m³/h. Ниво на 
шума при макс. мощност: 57 dB (A). Капацитет 
на абсорбиране при рециркулация: 384 м³/ч. 
Мощност на двигателя: 260W. Ш69.8×Д45см. 
Черно. 503.893.38, 205.269.97

 2 SMAKSAK фурна с горещ въздух 899лв. Клас 
енергийна ефективност: A+ (от D до A+++). Обем 
72 л. Волтаж: 220-240V. В комплекта е включена 
1 бр. метална етажерка, 1 бр. форма за печене, 
1 бр. грил и 1 комплект телескопични водачи за 
фурна. Ш59.4×Д56.7, В58.9см. Черно. 904.117.28

 3 METOD/LERHYTTAN стенен шкаф с рафтове и 
2 стъклени врати 264лв/бр. Подвижен рафт. 
Масив ясен, байц с безцветен лак и закалено 
стъкло. Ш60×Д38.9, В60см. Бяло/черен байц. 
493.433.32  Дръжките, покривните панели, 
корнизът и осветлението се продават отделно.

 4 LAGAN съдомиялна за вграждане 649лв. Клас 
енергийна ефективност: E (от G до A). Капацитет 
13 комплекта. Ниво на шума: 46 dB (A). Волтаж: 
220-240V. Ш59.6×Д55, В81.8см. 504.754.25

 5 VARDAGEN тава за пай 13,99лв. Керамика. 
Ø32см. Екрю. 102.893.07

 6 INSJÖN кухненски смесител 199лв. Хромиран 
месинг. В40см. 703.701.25

 7 HAVSEN мивка с видимо чело, 2 корита 349лв. 
Керамика. Д82×Ш48см. Съчетава се с рамка за 
шкаф мин. Ш80см. Бяло. 792.502.65

  Декорацията и аксесоарите не са включени в 
цената.

Размерите са приблизителни. 
  Схемата е с илюстративна цел.

36
0 

cm

180 cm

METOD/LERHYTTAN кухня 
Какво включва цената на кухнята, вижте 
на стр. 64-65.

6870лв
Електроуреди 3775лв

За повече информация или допълнителни 
услуги, вижте стр. 66.

Фурната с горещ въздух SMAKSAK 
съчетава традиционния стил с 
всички съвременни функции, от 
които се нуждаете.

FOKUSERA
аспиратор за стенен монтаж

729лв
1

2

120 cm

30 METOD/LERHYTTAN

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове 
имат 25 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



3 METOD
стенен шкаф с рафтове
и 2 стъклени врати

264лв/бр

4 LAGAN
съдомиялна за 
вграждане

649лв

VARDAGEN
тава за пай

13,99лв
5

INSJÖN
кухненски смесител

199лв

6

7
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Изберете по-зелен 
начин на живот
С приоритет грижата за природата, фолиото за вратите и челата 
за чекмеджета BODARP са от рециклирана пластмаса и са 
произведени с възобновяема енергия. Сиво-зеленият им цвят се 
съчетава идеално с фурнир ясен на етажерката VADHOLMA.

5 ODGER
стол

139лв/бр

3 METOD
стенен шкаф

161лв/бр

2

4

HÅLLBAR
кош с капак

6,99лв
1
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  Кухня METOD с врати и чела BODARP, сиво-
зелено, и чекмеджета с плавно затваряне 
MAXIMERA, етажерка за бутилки и етажерка 
VADHOLMA 4409лв. Шкафове METOD с бяло 
меламиново фолио. Врати и чела BODARP с 
покритие рециклирано фолио. Чекмеджета 
MAXIMERA, прахово боядисана стомана и 
меламиново фолио. VADHOLMA етажерка 
за бутилки и етажерка, фурнир ясен, байц с 
безцветен лак. Плот KARLBY, фурнир орех. 
Стилно допълнени с дръжки BAGGANÄS, черно, 
прахово боядисана стомана.

 1 HÅLLBAR кофа с капак 6,99лв. 
Полипропиленова пластмаса. Ш20×Д16.2, 
В17.1см. 3л. 904.321.94

 2 VADHOLMA етажерка за бутилки 119лв. Фурнир 
ясен, байц с прозрачен лак. Ш40×Д37, В40см. 
Кафяво. 903.743.30

 3 METOD/BODARP стенен шкаф 161лв/бр. 
Покритие рециклирано фолио. Ш60×Д38.6, 
В40см. Сиво-зелено. Покривните панели се 
продават отделно. 893.918.49

 4 VADHOLMA етажерка 79,90лв. Фурнир ясен, 
байц с прозрачен лак. Ш20×Д37, В40см. Кафяво. 
603.743.36

 5 ODGER стол 139лв/бр. Седалка: дървесно-
пластмасов композит. Ш45×Д51, В81см. 
Антрацит. 504.573.13

 6 ÄLMAREN кухненски смесител 149лв. 
Метализиран месинг. В36см. 004.551.61

 7 GRUNDVATTNET гевгир 5.99лв. 
Полипропиленова пластмаса и синтетичен 
каучук. Д46×Ш16, В9см. Сиво. 903.142.80

 8 HÅLLBAR решение за сортиране на отпадъци 
75,99лв. Съдържа: 1 бр. кош 10л с капак за 
органични отпадъци, 3 бр. кош с капак 10л,  
1 бр. носеща рамка. Изтеглящата се рамка 
се монтира в чекмедже на шкаф. Прахово 
боядисана стомана и полипропиленова 
пластмаса. 40л. 393.089.23

  Аксесоарите и декорацията не са включени в 
цената.

Размерите са приблизителни. 
  Схемата е с илюстративна цел.

120 cm

240 cm

METOD/BODARP кухня 
Какво включва цената на кухнята, вижте 
на стр. 64-65.

4759лв
Електроуреди 5654лв

За повече информация или допълнителни 
услуги, вижте стр. 66.

ÄLMAREN
кухненски смесител

149лв
6

HÅLLBAR
решение за сортиране на отпадъци

75,99лв
8

7

Рециклирането е лесно – първата стъпка е да дадете на 
отпадъците нов живот. Кошовете с капак HÅLLBAR ще ви помогнат 
да сортирате различните материали чисто и подредено.

Намалете потреблението на вода и ток, (както и сметките си) 
кухненския смесител с вграден аератор ÄLMAREN.

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове 
имат 25 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



Притегателният 
център на дома
Всеки се чувства добре дошъл в тази просторна кухня. Възползвайте 
се и вие от архитектурните особености на дома си и създайте ефектно 
решение с контрастиращи врати на шкафове от практичната кухненска 
система METOD – като изумителната комбинация от VOXTORP в бял мат и 
топлите кафяви нюанси на HASSLARP.

METOD
долен шкаф с 2 чела
и 2 чекмеджета

310лв/бр

3

BEMÖTA
аспиратор за 
стенен монтаж

899лв

1

2
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  Кухня METOD с врати и чела VOXTORP бяло мат, 
врати HASSLARP кафяво, шарка, и чекмеджета 
с плавно затваряне MAXIMERA 8155лв. Шкафове 
METOD с бяло меламиново фолио. Врати и 
чела VOXTORP. Врати HASSLARP, фурнир топола 
с безцветен лак. Чекмеджета MAXIMERA, 
прахово боядисана стомана и меламиново 
фолио. Ламиниран плот EKBACKEN, бяло ефект 
мрамор.  

 1 BEMÖTA аспиратор за стенен монтаж 899лв. 
Енергиен клас: A++ (от D до A+++). Сила на 
аспирация при отвеждане на въздуха и 
функция бустер: 700 m³/h. Капацитет на 
абсорбиране: 380 m³/h. Ниво на шума при макс. 
мощност: 60 dB (A).  Мощност на мотора: 270W. 
Обем 72л. Волтаж: 220-240V. Ш69.8×Д38.1см. 
Металически цвят. 903.893.36

 2 ANRÄTTA фурна с горещ въздух 799лв. Клас 
енергийна ефективност: A+ (от D до A+++). 
Волтаж: 220-240V. С покритие срещу пръстови 
отпечатъци. В комплекта са включени: 1 бр. 
метална етажерка, 1 бр. форма за печене и грил 
и 1 комплект телескопични водачи за фурна. 
Ш59.5×Д55, В59.5см. Неръждаема стомана. 
604.117.20

 3 METOD/VOXTORP долен шкаф с 2 чела и 2 
чекмеджета 310лв/бр. Ш40×Д37, В88см. Бяло/
мат бяло.  Краката, цокълът, покривните 
панели и плотът се продават отделно. 
891.128.29

  Аксесоарите и декорацията не са включени в 
цената.

Размерите са приблизителни. 
  Схемата е с илюстративна цел.

36
0 

cm

410 cm

METOD/VOXTORP/HASSLARP кухня 
Какво включва цената на кухнята, вижте 
на стр. 64-65.

8838лв
Електроуреди 6094лв

За повече информация или допълнителни 
услуги, вижте стр. 66.

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове 
имат 25 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.

Електроуреди ИКЕА имат 
5 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



Модулните шкафове ви позволяват максимално да оползотворите 
всяко кътче и ниша – комбинирайте шкафове под стълбите така, 
че да прибирате под тях кухненска количка или декорация.

3

NISSAFORS
количка

59,90лв
2

SORTERA
кош за сортиране с капак

23,90лв/бр

1

36 METOD/VOXTORP/HASSLARP



 1 SORTERA кош за сортиране с капак 23,90лв/
бр. Стифиращ се, със сгъваем капак. Подходящ 
за разделно събиране на стъкло, метал, 
пластмаса, хартия и др. Полипропиленова 
пластмаса. Ш41×Д55, В45см. 60л. Бяло. 
702.558.99

 2 NISSAFORS количка 59,90лв. Прахово 
боядисана стомана. Д50.5×Ш30, В83см. Черно. 
203.997.77

 3 ANRÄTTA микровълнова фурна 899лв. Изходна 
мощност, микровълнова: 1000W. Волтаж: 220-
240V. Въртяща се поставка Ø 32.5 см. 7 степени 
на мощност, електронен дисплей, с покритие 
срещу пръстови отпечатъци. В комплекта е 
включен 1 бр. съд за печене в микровълнова 
фурна и захранващ кабел. Ш59.5×Д46.8, 
В39.7см. Неръждаема стомана. 704.117.67

 4 HASSLARP врата 110лв/бр. Фурнир топола с 
безцветен лак. Ш40×В80см. Кафяво, шарка. 
904.047.80

 5 BLANDA MATT купа за сервиране 49,90лв. 
Бамбук с безцветен лак. Ø28см. 602.143.43

 6 UTRUSTA карусел за ъглов долен шкаф  143лв. 
С регулиращ се рафт. Продуктът се комбинира 
с долен ъглов шкаф с врата, отваряща се 
наляво или надясно. Меламиново фолио и 
галванизирана стомана. Ø79×В66.2–76.2см. 
602.152.91

  Декорацията и аксесоарите не са включени в 
цената.

5

UTRUSTA
карусел за ъглов 
долен шкаф

143лв

6

4 HASSLARP
врата

110лв/бр
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Монтаж
Всички наши продукти 
са предназначени за 
самостоятелен монтаж, но 
ще се радваме да сглобим 
покупките ви вместо вас.

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове 
имат 25 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.

Електроуреди ИКЕА имат 
5 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



Суперорганизация с 
малките помощници

Сложете поставката за таблет 
VIVALLA на плота, за да виждате по-
добре инструкциите за готвене.

Направена от масивна дървесина – 
издръжлив, възобновяем материал 
– дъската за рязане PROPPMÄTT 
може да се окачва на стената за 
по-лесно съхранение.

JÄMFÖRA
поставка с 3 ножа

35,90лв
2

BITTERGURKA
кашпа

16,99лв
5

ORDNING
поставка за кухненски 
прибори

7,59лв

1

PROPPMÄTT
дъска за рязане

5,59лв

3

4
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Лесно ще достигате най-често 
използваните подправки, ако ги 
сложите на дървената поставка 
BEKVÄM.

 1 ORDNING поставка за кухненски прибори 
7,59лв. Неръждаема стомана. Ø12, В18см. 
301.317.16

 2 JÄMFÖRA поставка с 3 ножа 35,90лв. Включва: 
Готварски нож 19 см (обща дължина 33 см), 
готварски нож 15 см (обща дължина 28 см), нож 
за белене 8 см (обща дължина 19 см) и поставка 
за ножове. Пластмаса, каучук и стомана. Черно. 
103.468.31

 3 PROPPMÄTT дъска за рязане 5,59лв. 
Импрегниран масив бук. Д30×Ш15см. 302.334.18

 4 VIVALLA поставка за таблет 23,90лв. Бамбук с 
безцветен лак. Ш26×Д16, В17см. 104.014.84

 5 BITTERGURKA кашпа 16,99лв. Прахово 
боядисана стомана и бамбук. Д32×Ш15, В15см. 
Бяло. 802.857.87

 6 BEKVÄM поставка за подправки 8,59лв/бр. 
Масив трепетлика. Ш40×Д10, В9см. 204.871.75

 7 IKEA 365+ кутия за храна, квадратна 5,99лв/бр.  
Топлоустойчиво стъкло. Д15×Ш15, В11см. 1.2л. 
403.592.09

 8 APTITLIG дъска за рязане 23,90лв. Бамбук. 
Д45×Ш28см. 802.334.30

  Аксесоарите и декорацията не са включени  в 
цената.

IKEA 365+
кутия за храна

5,99лв/бр

7

BEKVÄM
поставка за подправки

8,59лв/бр

6

8
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40 METOD/ASKERSUND

Осигурете място за 
всичко
Останете спокойни, ако стане напечено. Когато ненужните в 
момента пособия са прибрани в голямата ви кухня METOD, можете 
да използвате плотовете си спокойно и да поканите останалите 
да помагат с приготвянето на храната. Вратите и челата за 
чекмеджета ASKERSUND, с вида и усещането за светъл ясен, 
озаряват сърцето на дома ви.

INTRESSANT
мелничка за подправки

33,90лв

1

UNDERVERK
аспиратор за вграждане

659лв

2

METOD
долен шкаф за готварски плот
с 2 чела и 3 чекмеджета

413лв/бр

3

Кухненските ни смесители имат 
10 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



METOD/ASKERSUND 41

  Кухня METOD с врати и чела ASKERSUND 
светъл ясен и чекмеджета с плавно затваряне 
MAXIMERA 3268лв. Шкафове METOD с 
бяло меламиново фолио. Врати и чела 
ASKERSUND с меламиново фолио. Чекмеджета 
MAXIMERA, прахово боядисана стомана и бяло 
меламиново фолио. Ламиниран плот SÄLJAN 
ефект бял камък. Стилно допълнени с дръжки 
KALLRÖR неръждаема стомана.

 1 INTRESSANT мелничка за подправки 33,90лв. 
С керамичен механизъм, който е по-здрав и 
устойчив от стоманените мелнички. Масив 
акация и керамика. В27см. 503.018.97

 2 UNDERVERK аспиратор за вграждане 659лв. 
Клас енергийна ефективност: A+ (от D до A+++). 
Сила на аспирация при отвеждане на въздуха: 
630 m³/h. Ниво на шума при макс. мощност: 64 
dB (A). Мощност на мотора: 250W. С 3 степени 
на мощност Ш59.9×Д35.8см. Неръждаема 
стомана. 703.891.39

 3 METOD/ASKERSUND долен шкаф за готварски  
плот с 2 чела и 3 чекмеджета 413лв/бр. 
Ш60×Д61.6, В88см. Краката и цокълът се 
продават отделно. 592.159.18

 4 ÄLMAREN кухненски смесител с изтеглящ се 
струйник 189лв. Метализиран месинг. В36см. 
Металически цвят. 803.416.46

 5 KALLRÖR дръжка 12,99лв/2 бр. в к-т. 
Неръждаема стомана. Отстояние на отворите 
160мм. 503.570.02

 6 TORARED абажур за висяща лампа 35,90лв/бр. 
Ръчна изработка. Захранващият комплект се 
продава отделно. Морска трева. Ø36, В34см. 
204.303.82

 7 VOXLÖV маса за трапезария 479лв. Фурнир 
бамбук и безцветен акрилен лак. Д180×Ш90, 
В75см. 404.343.22

 8 NILSOVE стол с подлакътници 159лв/бр. Ръчна 
изработка. Ратан с безцветен лак, бамбук 
и стомана. Ш57×Д57, В82см. Ратан/бяло. 
504.343.12

  Аксесоарите и декорацията не са включени в 
цената.

Размерите са приблизителни. 
  Схемата е с илюстративна цел.

360 cm

METOD/ASKERSUND кухня 
Какво включва цената на кухнята, вижте 
на стр. 64-65.

3636лв
Електроуреди 4454лв

За повече информация или допълнителни 
услуги, вижте стр. 66.

ÄLMAREN
кухненски смесител
с изтеглящ се струйник

189лв

4

TORARED
абажур за висяща лампа

35,90лв/бр

6

NILSOVE
стол с подлакътници

159лв/бр

8

5

7

Кухненският смесител ÄLMAREN ви помага 
да намалите потреблението на вода – а 
така намаляват и сметките ви.

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове 
имат 25 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



Място за всяко нещо и 
всичко си е на мястото
Създайте свой собствен оазис с гъвкавата кухненска система 
METOD. Когато всички съдове и прибори са прилежно прибрани 
зад вратите и челата за чекмеджета VOXTORP, след като сготвите, 
можете да се отпуснете с чаша кафе и да се наслаждавате на 
радостния шум, вдиган от семейството или приятелите ви.

FASCINERA
дъска за рязане

11,99лв

1

4

2 METOD
стенен шкаф с рафтове

242лв/бр

3 NYVATTNET
кухненски смесител

149лв



METOD/VOXTORP 43

  Кухня METOD с врати и чела VOXTORP 
тъмносиво и чекмеджета с плавно затваряне 
MAXIMERA 5828лв. Шкафове METOD с 
бяло меламиново фолио. Врати и чела 
VOXTORP с меламиново фолио. Чекмеджета 
MAXIMERA, прахово боядисана стомана и 
бяло меламиново фолио. Ламиниран плот 
EKBACKEN ефект бетон.

 1 FASCINERA дъска за рязане 11,99лв. Масив 
акация. Д28×Ш19см. 005.033.60

 2 METOD/VOXTORP стенен шкаф с рафтове 
242лв/бр. 1 бр. подвижен рафт. Ш60×Д39.1, 
В100см. Бяло/тъмносиво. Покривните панели 
и декоративните лайстни се продават отделно. 
993.596.41

 3 NYVATTNET кухненски смесител 149лв. 
Хромиран месинг. В40см. 604.896.34

 4 FINSMAKARE микровълнова фурна с 
горещ въздух 1299лв. Изходна мощност, 
микровълнова: 1000W. Полезен обем: 43 литра. 
Волтаж: 220-240V. 10 степени на мощност. С 
включена стъклена чиния за микровълнова 
фурна. В комплекта е включена 1 бр. метална 
етажерка, 1 бр. форма за печене и захранващ 
кабел. Ш59.4×Д56.7, В45.5см. Черно. 504.117.68

 5 SMAKLIG индукционен готварски плот 
999лв. 2х18x23 см – 1750W, бустер 2200W. 1х15 
см – 1200W, бустер 1600W. 1х21 см - 2100W, 
бустер 3000W. Функция мост, предварително 
зададен режим за готвене. Ш59×Д51см. Черно. 
504.678.83

 6 METOD/VOXTORP комбинация шкафове 
1904лв. Шкафове METOD с бяло меламиново 
фолио. Врати и чела VOXTORP с меламиново 
фолио. Чекмеджета MAXIMERA, прахово 
боядисана стомана и бяло меламиново фолио.

  Аксесоарите и декорацията не са включени в 
цената. 

Размерите са приблизителни. 
  Схемата е с илюстративна цел.

37
0 

cm

230 cm

METOD/VOXTORP кухня 
Какво включва цената на кухнята, вижте 
на стр. 64-65.

6417лв
Електроуреди 4895лв

За повече информация или допълнителни 
услуги, вижте стр. 66.

Наслаждавайте се на енергоефективно 
готвене с индукционния готварски 
плот SMAKLIG. Четирите зони с 
бустер осигуряват бързо нагряване, 
а за по-големите тенджери можете да 
свържете две от тях в една.

Комбинирайте шкафовете METOD, за 
да създадете нещо наистина уникално, 
пасващо идеално на кухнята и нуждите 
ви за съхранение.

METOD/VOXTORP
комбинация шкафове

1904лв
6

5 SMAKLIG
индукционен готварски плот

999лв

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове 
имат 25 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.

Електроуреди ИКЕА имат 
5 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



Всичко да е под ръка
Оставете гъвкавата кухненска система METOD да ви даде 
организацията, от която се нуждаете за справяне със 
задълженията за деня – от питателни закуски до здравословни 
ястия вечер. Елегантните врати и чела за чекмеджета VEDDINGE се 
съчетават идеално с висящите органайзери NEREBY, които държат 
приборите за готвене под ръка.

  Кухня METOD с врати и чела VEDDINGE бяло 
и чекмеджета с плавно затваряне MAXIMERA 
3320лв. Шкафове METOD с бяло меламиново 
фолио. Врати и чела VEDDINGE, акрилна боя. 
Чекмеджета MAXIMERA, прахово боядисана 
стомана и бяло меламиново фолио. Ламиниран 
плот EKBACKEN, ефект ясен. Стилно допълнени 
с дръжки SÖRBYN неръждаема стомана. 

 1 KNOPPÄNG рамка с плакат 35,90лв/2 бр. в 
к-т. Фолио, пластмаса и хартия. Ш40×В50см. 
404.657.71

 2 BEKVÄM кухненска количка 119лв. Масив бреза. 
Д58×Ш50, В85см. 302.403.48

 3 BEKVÄM столче-стълба 39,90лв. Масив 
трепетлика, байц с прозрачен лак. Ш43×Д39, 
В50см. Бяло. 401.788.88

 4 EDSVIK кухненски смесител, 2 крана 89,90лв. 
Хромиран месинг. В32см. 000.318.41

 5 MATTRADITION фурна с горещ въздух 599лв. 
Клас енергийна ефективност: A (от D дo A+++). 
Обем 71 л. Волтаж: 220-240V. В комплекта е 
включена 1 бр. метална етажерка и 1 бр. форма 
за печене. Ш59.5×Д55, В59.5см. Бяло. 304.117.26

 6 NEREBY релса 10,99лв. Прахово боядисана 
стомана и масив бреза с безцветен лак. Д60см. 
904.763.43

 7 NEREBY S-образна закачалка 5,99лв/5 бр. в к-т. 
Галванизирана стомана с прахово боядисване. 
Бяло. 204.763.51

 8 NEREBY контейнер 6,99лв/бр. 80% памук, 20% 
коноп. Натурален цвят. 904.290.97

 9 NEREBY стенен рафт 15,99лв. Прахово 
боядисана стомана и масив бреза с безцветен 
лак. Ш40×Д12, В10см. 904.659.24

  Аксесоарите и декорацията не са включени в 
цената.

Размерите са приблизителни. 
  Схемата е с илюстративна цел.

21
0 

cm

240 cm

METOD/VEDDINGE кухня 
Какво включва цената на кухнята, вижте 
на стр. 64-65.

3707лв
Електроуреди 2586лв

За повече информация или допълнителни 
услуги, вижте стр. 66.

KNOPPÄNG
рамка с плакат

35,90лв

1

BEKVÄM
кухненска количка

119лв

2

3

44 METOD/VEDDINGE/NEREBY

Кухненските ни смесители имат 
10 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.

Електроуреди ИКЕА имат 
5 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



6

7

4

MATTRADITION
фурна с горещ въздух

599лв

5

METOD/VEDDINGE/NEREBY 45

NEREBY
контейнер

6,99лв/бр

8

NEREBY
стенен рафт

15,99лв

9



Вашата кухня. Вашият 
стил.
Ако искате промяна, но кухнята ви не се нуждае от пълно 
преобразяване, е време да огледате детайлите. Нашата селекция 
от смесители, плотове, стенни панели и дръжки в различни 
стилове ви позволява сами да създадете чисто нова и ободряващо 
свежа комбинация в пълен синхрон с желанията и нуждите ви.

8 BREDSJÖN
мивка с видимо чело

559лв

3 DELSJÖN
кухненски смесител

169лв

7

94 5

SÖRBYN
дръжка

10,99лв
1

HACKÅS
дръжка

10,99лв

2

46 

6 TÄMNAREN
кухненски смесител със сензор

499лв

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове 
имат 25 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.

Кухненските ни смесители имат 
10 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



 1 SÖRBYN дръжка 10,99лв/2 бр. в к-т. Неръждаема 
стомана. Ø25мм. 504.503.40

 2 HACKÅS дръжка 10,99лв/2 бр. в к-т. Прахово 
боядисан алуминий. Дължина 100мм. 
Отстояние на отворите 64мм. Антрацит. 
303.424.79

 3 DELSJÖN кухненски смесител 169лв. 
Метализиран месинг и полиамидна пластмаса. 
В36см. Ефект олово. 604.887.81

 4 KILSVIKEN мивка за вграждане 299лв. 
Подходяща за шкаф с мин. широчина 60 
см. Акрилна пластмаса. Д56×Ш46см. Черно, 
кварцов композит. 404.449.34

 5 EKBACKEN плот 120лв. Високоустойчив 
меламинов ламинат.  Д186×Ш63.5см. Дебелина 
2.8см. Ефект бетон. 203.356.48

 6 TÄMNAREN кухненски смесител със 
сензор 499лв. Метализиран месинг. В31см. 
Металически цвят. 903.594.95

 7 BAGGANÄS дръжка 10,99лв/2 бр. в к-т. 
Неръждаема стомана. Дължина 335мм. 
Отстояние на отворите 32мм. 503.384.19

 8 BREDSJÖN мивка с видимо чело 559лв. 
Подходяща за шкаф с мин. широчина 60 см. 
Неръждаема стомана. Ш60×Д69см. 703.743.74

 9 SKOGSÅ плот 420лв. Фурнир дъб. Д186×Ш63.5см. 
Дебелина 3.8см. 803.829.86

 10 ENERYDA дръжка 12,99лв/2 бр. в к-т. Месингован 
алуминий. Дължина 112мм. Отстояние на 
отворите 96мм. Цвят месинг. 203.475.14

 11 GLITTRAN кухненски смесител 199лв. 
Метализиран месинг. В28см. Цвят месинг. 
104.685.11

 12 SÄLJAN плот 120лв. Високоустойчив меламинов 
ламинат. Д186×Ш63.5см. Дебелина 3.8см. Ефект 
дъб. 604.391.73

 13 HAVSEN мивка с видимо чело 259лв. Подходящ 
за шкаф с широчина 60 см. Керамика. 
Д62×Ш48см. Бяло. 203.592.29

 14 EDSVIK кухненски смесител, 2 крана 89,90лв. 
Хромиран месинг. В32см. 000.318.41

 15 EKBACKEN плот 120лв. Високоустойчив 
меламинов ламинат. Д186×Ш63.5см. Дебелина 
2.8см. Мат бежово/шарка. 003.971.85

 16 ново HILLESJÖN мивка за вграждане 139лв. 
Неръждаема стомана. Д56×Ш46см. 805.033.99

 17 SÖRBYN дръжка 16,99лв/2 бр. в к-т. Неръждаема 
стомана. Дължина 96мм. Отстояние на 
отворите 64мм. 904.503.38

  Аксесоарите и декорацията не са включени в 
цената.

10

12 15 16

GLITTRAN
кухненски смесител

199лв

11

HAVSEN
мивка с видимо чело

259лв

13

EDSVIK
кухненски смесител, 2 крана

89,90лв

14

SÖRBYN
дръжка

16,99лв

17
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Врати и чела за система METOD
В ИКЕА ние предлагаме врати и чела в разнообразие от стилове и 
цветове, така че със сигурност ще откриете нещо, което да отговаря на 
предпочитанията и бюджета ви. Използвайте таблицата по-долу, за да 
разберете колко би струвала скицираната кухня с избрания от вас модел 
врати. 

КАКВО ВКЛЮЧВА ЦЕНАТА НА КУХНЯТА? 
Цената на кухнята се отнася за посочената конфигурация. Общата цена 
включва шкафове, чела, врати, чекмеджета (освен ако не е посочено 
друго), плотове, покривни панели, лайстни/корнизи, панти, крачета и 
цокли, ако са показани такива. Електроуредите, осветлението, мивките, 
смесителите, стенните панели, дръжките и аксесоарите се продават 
отделно.

1. ASKERSUND тъмнокафяво, ефект ясен 938лв

2. ASKERSUND ефект светъл ясен 938лв

3. AXSTAD тъмносиво 1278лв

4. BODARP сиво-зелено 1108лв

5. BODBYN тъмнозелено 1170лв

6. BODBYN сиво 1170лв

7. BODBYN екрю 1170лв

8. KALLARP тъмночервено-кафяв гланц 1108лв

9. KUNGSBACKA антрацит 1108лв

10. LERHYTTAN черен байц 1318лв

11. RINGHULT бял гланц 1108лв

12. SINARP кафяво 1170лв

13. STENSUND бежово 1108лв

14. SÄVEDAL бяло 1108лв

15. TORHAMN естествен ясен 1313лв

16. VEDDINGE бяло 943лв

 17. VOXTORP тъмносиво 1170лв 

18. VOXTORP светлобежово гланц 1242лв

19. VOXTORP матово бяло 1170лв

48 Врати и чела за система METOD

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове 
имат 25 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



ASKERSUND тъмно 
кафяво ефект ясен 
30лв. Ш40×В80см. 
Меламиново фолио.

ASKERSUND ефект 
светъл ясен 30лв. 
Ш40×В80см. 
Меламиново фолио.

AXSTAD тъмносиво 80лв. Ш40×В80см. Меламиново 
фолио.  AXSTAD стъклена врата 100лв. Ш40×В80см. 
Меламиново фолио и закалено стъкло.

BODARP сиво-зелено 
57лв. Ш40×В80см. С 
покритие фолио от 
рециклирана пластмаса.

BODBYN сиво 69лв Ш40×В80см. С покритие боя.   
BODBYN стъклена врата 85лв. Ш40×В80см. С 
покритие боя и закалено стъкло.

BODBYN екрю 69лв Ш40×В80см. С покритие боя.  
BODBYN стъклена врата 85лв. Ш40×В80см. С 
покритие боя и закалено стъкло.

BODBYN тъмнозелено 69лв Ш40×В80см. С покритие 
боя. BODBYN стъклена врата 85лв. Ш40×В80см. С 
покритие боя и закалено стъкло.

21

5

4

76

3

Още подкрепа 
за зелената 
кауза с BODARP. 
Произведени с 
възобновяема 
енергия и от 
рециклирани 
PET пластмасови 
бутилки, тези 
вратички поставят 
природата на 
първо място.

KUNGSBACKA антрацит 
57лв Ш40×В80см. С 
покритие фолио от 
рециклирана пластмаса.

KALLARP тъмночервено-
кафяво гланц 57лв. 
Ш40×В80см. С покритие 
гланцово фолио.

LERHYTTAN черен байц 85лв. Ш40×В80см. Масив 
ясен, байц с безцветен лак/фурнир ясен.   
LERHYTTAN стъклена врата 105лв. Ш40×В80см. 
Масив ясен, байц с безцветен лак и закалено 
стъкло.

RINGHULT бяло гланц 
57лв. Ш40×В80см. С 
покритие гланцово 
фолио.

SINARP кафяво 69лв. 
Ш40×В80см. Фурнир дъб, 
байц с безцветен лак.

118 9 10 12
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SINARP
кафяво

69лв/бр



STENSUND бежово 57лв Ш40×В80см. С покритие 
боя. STENSUND стъклена врата 71лв. Ш40×В80см. С 
покритие боя и закалено стъкло.

SÄVEDAL бяло 57лв Ш40×В80см. С покритие фолио.  
SÄVEDAL стъклена врата 71лв. Ш40×В80см. С 
покритие фолио и закалено стъкло. 

TORHAMN естествен ясен 90лв Ш40×В80см. Масив 
ясен с безцветен лак/фурнир ясен. TORHAMN 
стъклена врата 110лв. Ш40×В80см. Масив ясен с 
безцветен лак и закалено стъкло.

VEDDINGE бяло 30лв. 
Ш40×В80см. С покритие 
боя.

VOXTORP тъмносиво 
69лв. Ш40×В80см. С 
покритие фолио.

VOXTORP светлобежово 
гланц 80лв. Ш40×В80см. 
С покритие гланцово 
фолио.

VOXTORP матово бяло 
69лв. Ш40×В80см. С 
покритие фолио.

13
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Изберете 100% 
гладкост. Вратите 
VOXTORP придават 
открит и модерен 
вид на кухнята с 
изчистените си 
линии и вградени 
дръжки.

VOXTORP
матово бяло

69лв/бр

19

Отдайте се на 
заслужена почивка 
в свежата си 
кухня VEDDINGE. 
Елегантните й врати 
лесно се съчетават с 
почти всичко друго 
– като например 
цветните акцентни 
врати.



VÅRSTA неръждаема 
стомана 23лв. 
Ш40×В20см. 
Неръждаема стомана и 
меламиново фолио.

VÅRSTA неръждаема 
стомана 41лв. 
Ш40×В40см. 
Неръждаема стомана и 
меламиново фолио.

FRÖJERED светъл бамбук  
55лв. Ш40×В40см. 
Бамбук с безцветен лак. 

FRÖJERED светъл бамбук 
30лв. Ш40×В20см. 
Бамбук с безцветен лак.  

Врати и чела за система METOD 51

Врати и чела за акцентиране
За да създадете по-интересен вид на кухнята, използвайте повече 
от един цвят или стил. Добавете няколко (или само една) врати в 
наситен нюанс или матирано стъкло – така ще заявите личния си 
стил в новата си кухня или ще дадете нов живот на старата.

JUTIS стъклена врата 
65лв. Ш40×В80см. 
Опушено закалено 
стъкло и алуминий.

Ново JÄRSTA светло 
тюркоазено гланц 69лв. 
Ш40×В80см. С покритие 
глнцово фолио.

JUTIS стъклена врата 
65лв. Ш40×В80см. 
Матирано закалено 
стъкло и алуминий.

HASSLARP кафяво, шарка 
110лв. Ш40×В80см. 
Фурнир топола с 
безцветен лак.

Добавете 
съвременен щрих 
към кухнята. 
Стъклената врата 
JUTIS е с алуминиева 
рамка и панел в 
матирано стъкло, 
които се съчетават 
изключително 
добре с вградено 
осветление за 
кухненски шкафове.

JUTIS
стъклена врата

65лв/бр

JÄRSTA
светло тюркоазено гланц

69лв/бр

Ново



ENHET
врата

30лв/бр

1

LAGAN
съдомиялна за вграждане

559лв

2

Кухненска система ENHET има 
10 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



ENHET кухня 
Цената включва: шкафове, открити 
етажерки, врати, чела за чекмеджета, плот, 
крака, дръжки, мивка, смесител и сифон, 
аксесоари ENHET и SKATTÅN. Осветлението и 
електроуредите се продават отделно. 

1776ЛВ
Електроуреди 2454лв

За повече информация или допълнителни 
услуги, вижте стр. 66.

Творчеството се 
среща със семплия 
дизайн
Намерете време за вдъхновяващи срещи с приятели. 
С ENHET това става лесно – просто изберете едно 
от многото достъпни решения, сглобете го и го 
монтирайте така, че да изрази вашата същност. 
Каквито и чупливи форми да има домът ви, ENHET ще 
пасне идеално, (оставайки до вас с 10 години безплатна 
гаранция).

 1 ENHET врата 30лв/бр. С покритие фолио. 
Ш40×В75см. Бяло. Дръжките се продават 
отделно. 304.521.61

 2 LAGAN съдомиялна за вграждане 559лв. Клас 
енергийна ефективност: E (от G до A). Ниво на 
шум: 47 dB (A). Капацитет 10 комплекта. Волтаж: 
220-240V. Ш44.8×Д55, В83.5см. 104.756.20

 3 ENHET въртящ се органайзер 15лв. Лесно 
прикрепяне за откритите етажерки от серията 
ENHET. Прахово боядисана стомана.  Ø21, 
В40см. Антрацит. 204.657.34

 4 ENHET кука 1,99лв/2 бр. в к-т. За закачване в 
отворите под открита рамка ENHET или върху 
релса за куки ENHET, която се продава отделно. 
Прахово боядисана стомана. Д5см. Бяло. 
004.657.54

 5 TILLREDA микровълнова фурна 139лв. 
Мощност на микровълновата: 700W. 5 степени 
на мощност. Полезен обем: 20 литра. Чиния за 
микровълнова  1бр. Ø25.5 см. Волтаж: 230-240V. 
Ш43.9×Д34, В25.8см. Бяло. 504.867.92

 6 SKATTÅN контейнер 1,99лв/бр. 
Полипропиленова пластмаса. Ø12, В34см. 
304.657.57

  Аксесоарите и декорацията не са включени в 
цената.

Размерите са приблизителни.
  Схемата е с илюстративна цел..

180 cm

210 cm

ENHET
кука

1,99лв

4

3

6
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Кухненска система ENHET има 
10 години безплатна гаранция.
Вижте повече на стр.64-65.

5 TILLREDA
микровълнова фурна

139лв

Кухненските ни смесители имат 
10 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.

Електроуреди ИКЕА имат 
5 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



Пасва идеално 
навсякъде
Радвайте се на нова кухня, монтирана за почти нула време. Тази 
готова комбинация ENHET изглежда чудесно и предлага удобно 
място за съхранение – просто добавете преносим индукционен 
котлон и микровълнова фурна TILLREDA и сте готови да започнете 
с приготвянето на първото ястие.

 1 ENHET стенна етажерка 70лв/бр. Прахово 
боядисана стомана. Ш40×Д15, В75см. Антрацит. 
304.489.37

 2 MATTRADITION аспиратор за стенен монтаж 
459лв. Енергиен клас: A (от D до A+++). Сила 
на аспирация при отвеждане на въздуха: 552 
m³/h. Ниво на шума при максимална скорост 
на аспириране: 65 dB (A). Сила на аспирация 
при рециркулация на въздуха: 398 м³/час. 
Мощност на мотора: 210W. Волтаж: 220-240V. 
Ш60×Д45.8см. Черно. 703.891.44

  Аксесоарите и декорацията не са включени в  
цената.

54 ENHET

Забравете инструментите и пристъпете 
направо към монтажа. Елементите на 
ENHET се монтират един в друг чрез 
удобен клик-механизъм.

Размерите са приблизителни.
  Схемата е с илюстративна цел..

240 cm
120 cm

ENHET кухня 
Цената включва: шкафове, открити етажерки, 
врати, чела за чекмеджета, плот, крака, дръжки, 
мивка, смесител и сифон, аксесоари ENHET и 
SKATTÅN. Осветлението и електроуредите се 
продават отделно. 
Какво включва цената на кухнята, вижте на стр. 
64-65.

1999ЛВ
Електроуреди 1807лв

За повече информация или допълнителни 
услуги, вижте стр. 66.

Доставка
Независимо дали пазарувате 
в магазин ИКЕА или онлайн, 
или колко голяма е покупката 
ви, ние ще поемем оттук и 
ще ви я доставим до дома или 
офиса ви.

Кухненска система ENHET има 
10 години безплатна гаранция.
Вижте повече на стр.64-65.

Кухненските ни смесители имат 
10 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.

Електроуреди ИКЕА имат 
5 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.
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1 ENHET
стенна етажерка

70лв/бр

2 MATTRADITION
аспиратор за стенен монтаж

459лв



Изразете себе си
Класически стил или живописна смесица от различни цветове. 
Открити етажерки или затворени шкафове. Комбинация от 
дълбоки и плитки рафтове. Практични аксесоари. Независимо 
какво съдържа списъкът ви с желания за идеална кухня, 
практичността на ENHET ще я преобрази в мечтаното място за 
готвене или срещи с приятели. 

NISSAFORS
количка

59,90лв

3

2 ENHET
кухня

824лв

1

Кухненска система ENHET има 
10 години безплатна гаранция.
Вижте повече на стр.64-65.

Електроуреди ИКЕА имат 
5 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр.64-65.



 1 ENHET кухня 928лв. Ш123×Д63.5, В222см. Бяло/
ефект дъб. 593.372.17 

 2 ENHET кухня 824лв. Сивият цвят създава топла 
и уютна атмосфера. Тази кухня е идеална, ако 
търсите дискретен цвят, който да се съчетава 
с всичко, независимо от стила, който избирате 
– съвременен или традиционен. Ш123×Д63.5, 
В222см. Бяло/сиво. 893.370.46

 3 NISSAFORS количка 59,90лв. Прахово боядисана 
стомана. Д50.5×Ш30, В83см. Черно. 203.997.77

 4 ENHET кухня 1160лв. Белите врати и чекмеджета 
създават изчистен, светъл и свеж облик, който 
може да се съчетае с всеки оредпочитан от вас 
цвят. Лесно ще се харесва и винаги ще е стилен. 
Ш183×Д63.5, В222см. Антрацит/бяло. 993.375.12

 5 TILLREDA микровълнова фурна 139лв. Мощност: 
700W. Полезен обем 20л. Волтаж: 230-240V. 
Ш43.9×В25.8см. Бяло.  504.867.92

 6 ENHET кухня 869лв. Тази комбинация е 
идеалният избор, когато искате да създадете 
съвременна индустриална атмосфера, която 
същевременно да е уютна и приветлива. 
Ш123×Д63.5, В222см. Антрацит/ефект бетон. 
493.371.66

  Показаните кухни трябва да се закрепят към 
стената за безопасен монтаж. Различните 
стенни материали изискват различни видове 
прикрепващи елементи. Използвайте такива, 
които са подходящи за стените във вашия дом.

  Осветлението и електроуредите на всички 
комбинации на стр. 56-57 се продават отделно.

  Аксесоарите и декорацията не са включени в 
цената.

ENHET
кухня

869лв
6

4

5 TILLREDA
микровълнова фурна

139лв
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Изберете, купете и 
монтирайте
Разгледайте нашите готови комбинации кухня ENHET и вземете 
тази, която отговаря най-добре на нуждите и пространството ви. 
Лесното сглобяване означава, че много бързо ще имате кухня, в 
която с радост да посрещате приятелите си.

Размерите са приблизителни.
Схемата е с илюстративна цел.

180 cm

ENHET кухня 
Цената включва: шкафове, открити 
етажерки, врати, чела за чекмеджета, 
плот, крака, дръжки, мивка, смесител 
и сифон, аксесоари ENHET и SKATTÅN. 
Осветлението и електроуредите се 
продават отделно. 
Какво включва цената на кухнята, вижте 
на стр. 64-65.

1160лв
Електроуреди 418лв

За повече информация или 
допълнителни услуги, вижте стр. 66.

1 ENHET
стенна етажерка

105лв/бр

2 TILLREDA
микровълнова фурна

139лв

Кухненска система ENHET има 
10 години безплатна гаранция.
Вижте повече на стр.64-65.
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 1 ENHET стенна етажерка 105лв/бр. Прахово 
боядисана стомана. Ш60×Д30, В75см. Антрацит. 
004.489.72

 2 TILLREDA микровълнова фурна 139лв. Мощност: 
700W. Полезен обем 20л. Волтаж: 230-240V. 
Ш43.9×В25.8см. Бяло.  504.867.92

 3 ENHET стенна етажерка 105лв/бр. Прахово 
боядисана стомана. Ш60×Д30, В75см. Антрацит. 
004.489.72

 4 ENHET висящ вътрешен рафт 20лв/бр. 
Комбинира се с всички отворени елементи/
мебели от серията ENHET. Прахово боядисана 
стомана.  Ш26×Д28, В15см. Антрацит. 704.657.55

 5 ENHET въртящ се органайзер 15лв. Комбинира 
се  с всички отворени елементи/мебели от 
серията ENHET. Прахово боядисана стомана.  
Ø21, H40cm. Антрацит 204.657.34

 6 ENHET долен шкаф за мивка 120лв. Ш60×Д60, 
В75см. Бяло. 504.404.26 Вратата, дръжките, 
краката, смесителят, мивката и плотът се 
продават отделно.

 7 ENHET долен шкаф с 3 чекмеджета 200лв. 
Ш60×Д60, В75см. Бяло. 204.404.18  Челата за 
чекмеджета, дръжките, краката и плотът се 
продават отделно.

 8 ENHET долна етажерка 135лв. Прахово 
боядисана стомана. Ш60×Д60, В75см. Антрацит. 
104.489.76  Краката, кукичките и плотът се 
продават отделно.

 9 SKATTÅN контейнер 1,99лв/бр. Може 
да се допълни с куки ENHET, 2 бр. в к-т. 
Полипропиленова пластмаса. Ø12, В34см. 
304.657.57

  Декорацията и аксесоарите не са включени в 
цената.

Кухня за всеки вкус
Има толкова много готови, лесни за купуване 
комбинации, че най-трудното нещо ще бъде да 
изберете коя най-много ви харесва.

Врати/Чела 

 

 

 

 

Открити рамки 

с рафтове 

 

 

 

Изберете едноцветна кухня или 
комбинирайте различни цветове 
за по-жизнерадостен вид.

Комбинация от открити и затворени 
решения за съхранение ви позволява 
да държите всичко необходимо под 
ръка и да придава на кухнята ви 
по-динамичен вид (нали знаете, като 
истинска професионална кухня в 
ресторант). 

3

4 5

6 7 8

9



Не усложнявайте 
кухнята си
Поканете приятелите си на гости без причина и се наслаждавайте 
на простичките удоволствия в живота. KNOXHULT разполага с 
всички основни функции, необходими за готвене и съхранение 
– добавете дръжки и комбинирайте с електроуреди от серията 
LAGAN и сте готови. Нито твърде голяма, нито твърде малка, тази 
кухня е лесна за закупуване, пренасяне до дома и монтаж.

 1 NORRARYD стол 129лв/бр. Масив бук, байц и 
фурнир бук с прозрачен лак. Ш47×Д51, В83см. 
Черно. 402.808.43

 2 LYSEKIL стенен панел, двулицев 60лв/бр. 
Този стенен панел може да бъде монтиран 
с помощта на алуминиева релса от серията 
LYSEKIL или да се залепи към стената. Може да 
се отреже до желания размер. Високо пресован 
ламинат. Ш119.6×В55см. Ефект бял мрамор/
черно/бяла мозайка. 404.644.32

 3 LAGAN фурна 299лв. Клас енергийна 
ефективност: A (от D до A+++). Ш59.4×Д56.7, 
В59.5см. Обем 74л. Цената включва 1 бр. 
метална етажерка и 1 бр. форма за печене. 
Бяло. 905.479.63

 4 RISATORP количка 129лв. Размери на 
кошниците: 25х38х6см, 40х38х8см и 
57х38х10см. Стомана с прахово покритие и 
залепен слой фурнир бреза. Д57×Ш39, В86см. 
Бяло. 202.816.31

  Декорацията и аксесоарите не са включени в 
цената.

60 KNOXHULT

KNOXHULT кухня 
Цената включва:
4 бр. стенен шкаф с врати, 1 бр.  долен шкаф с 
врати/чекмеджета, 1 бр. долен ъглов шкаф, 1 бр. 
долен шкаф с чекмеджета, 1 бр. долен шкаф с 3 
чекмеджета, мивка FYNDIG, смесител LAGAN и 
дръжки GUBBARP.

898лв
Електроуреди 1597лв

За повече информация или допълнителни 
услуги, вижте стр. 66.

1 NORRARYD
стол

129лв/бр
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RISATORP
количка

129лв
4

3

2

3 LAGAN
фурна

299лв



 1 SUNNERSTA контейнер 0.99лв. Прикрепя се 
лесно към регулируема стойка, релса или 
мини кухня от серията SUNNERSTA. Пластмаса. 
Ш12×Д11, В13см. Бяло. 503.037.35

 2 TILLREDA преносим индукционен котлон 
79.90лв. Сензорен контролен панел. 1x2000W 
индукционна зона. Ш27×Д30.5см. Бяло. 
104.867.94

 3 TILLREDA хладилник 199лв. Клас енергийна 
ефективност: F (от G до A). Обем 43л. Вратата 
може да се монтира така, че да се отваря наляво 
или надясно. Включва 1 бр. тавичка за оттичане 
на вода при размразяване. Ш47.2×Д45, В49.2см. 
Бяло. 104.969.53

 4 SUNNERSTA мини-кухня 254,90лв. В комплектa 
са включени 5 бр. кукички. Прахово боядисана 
стомана. Ш112×Д56, В139см. 691.396.84  
Аксесоарите се продават отделно.

 5 NISSAFORS количка 49.90лв. Прахово боядисана 
стомана. Д50.5×Ш30, В83см. Бяло. 404.657.33

  Аксесоарите и декорацията се продават 
отделно.

Бюджетна мини-кухня
Ако искате да спестите място или се нуждаете от малка кухня, 
SUNNERSTA е най-добрият ви избор. Тази достъпна и лесна за 
сглобяване кухня ще започне да ви служи за нула време. А ако 
се преместите, можете да я вземете със себе си. 

62 SUNNERSTA

3
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2 TILLREDA
преносим индукционе
н котлон

79,90лв

4 SUNNERSTA
мини кухня

254,90лв

1

5



Гаранции 
Кухни ИКЕА са създадени така, че да се справят с изпитанията 
на ежедневието – ден след ден, година след година. Ние 
вярваме в качествата им, затова ви даваме гаранция от 25 
години за тях, 5 години за електроуредите и 10 години за 
смесителите ни – при това напълно безплатно! Прочетете 
повече на следващата страница. 

В нашите тестови лаборатории 
отваряме и затваряме кухненските 
чекмеджета METOD по 200 000 пъти, за 
да се уверим, че могат да се справят с 
натоварването на ежедневието поне 25 
години – затова ви даваме гаранция.

64 Гаранции

Кухненска система ENHET има 
10 години безплатна гаранция.

Електроуреди ИКЕА имат 
5 години безплатна гаранция.

Кухненските ни смесители имат 
10 години безплатна гаранция.

Кухненска система METOD, мивки, 
плотове, рамки, чела и рафтове имат
25 години безплатна гаранция
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОШУРАТА
Цените в брошурата са валидни единствено от 1 юни 
2022 г. до 15 август 2022 г., но през който период си 
запазваме правото да изменяме цените при промени 
във фискални, данъчни или други обстоятелства 
извън нашия контрол. След изтичане на посочения 
период, за актуална информация за цена на даден 
продукт може да се свързвате с нас на безплатния ни 
телефон 0800 45 800, да проверите на www.IKEA.bg 
или на място в магазин ИКЕА. Възможно е някои от 
продуктите в брошурата да не са налични в магазин 
ИКЕА и/или онлайн магазин ИКЕА към определен 
момент, поради изчерпване на количествата, промяна 
в асортимента или други причини. Възможно е 
дадени продукти да бъдат спирани от продажба за 
постоянно. Възможни са разлики в предлагания 
асортимент и цените на продуктите в различните 
търговски обекти - магазини ИКЕА, Центрове за 
поръчки ИКЕА и онлайн магазин ИКЕА. За проверка на 
наличностите на продуктите и актуална информация 
може да се свързвате с нас на безплатния ни телефон 
0800 45 800 или да проверите на място в магазин 
ИКЕА. Възможно е външно сходство и/или сходство 
в параметрите между отделни/различни продукти 
(напр. от една/подобна серия и т.н.) – всеки отделен 
продукт има уникален артикулен номер, независимо 
от евентуални сходства с други продукти. Снимките 
са с илюстративна цел и е възможно разминаване 
с реалните продукти в магазина. Декорацията и 
аксесоарите не са включени в цената на артикулите. 
Пълна информация за продуктовите характеристики 
на всеки артикул ще намерите в магазин ИКЕА. 
Предварително поднасяме нашите извинения в 
случай на допуснати печатни грешки.
ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ
Предоставената от „Хаус Маркет България” ЕАД 
търговска гаранция не оказва влияние върху правата 
на потребителите, произтичащи от гаранцията по 
чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите 
(приложимо към договори за продажба на стоки, 
сключени до 01.01.2022 г.), съответно, произтичащи 
от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и 
цифрови услуги и за продажба на стоки (приложимо 
към договори за продажба на стоки, сключени след 
01.01.2021 г.). Независимо от търговската гаранция, 
при несъответствие на стоките потребителят има 
правни средства за защита срещу „Хаус Маркет 
България” ЕАД, които не са свързани с разходи 
за него, и търговската гаранция не засяга тези 
средства за защита на потребителя, като „Хаус 
Маркет България” ЕАД отговаря за липсата на 
съответствие на потребителската стока с договора 
за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-115 от 
Закона за защита на потребителите (приложимо 
към договори за продажба на стоки, сключени до 
01.01.2022 г.), съответно, съгласно разпоредбите на 
Закона за предоставяне на цифрово съдържание и 
цифрови услуги и за продажба на стоки (приложимо 
към договори за продажба на стоки, сключени 
след 01.01.2021 г.). Пълните текстове на чл. 112-115 
от Закона за защита на потребителите (приложими 
към договори за продажба на стоки, сключени до 
01.01.2022 г.)  могат да бъдат намерени на www.IKEA.
bg, както и в търговските обекти на „Хаус Маркет 
България” ЕАД.
ТЪРГОВСКИ ГАРАНЦИИ - ОБЩИ УСЛОВИЯ
Какво покрива гаранцията? Обхватът на всяка 
гаранция е описан по-долу.
Срок на гаранцията Гаранцията тече от датата на 
закупуване и е в рамките на броя години, посочен до 
съответния артикул.
Какво ще предприеме ИКЕА? ИКЕА („Хаус Маркет 
България” ЕАД) ще огледа артикула и ще прецени дали 
гаранцията го покрива. Рекламации се предявяват на 
място в търговските обекти ИКЕА. По свое усмотрение 
магазин ИКЕА ще отремонтира дефектната стока или 
ще я замени със същия или аналогичен артикул. 
В тези случаи ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД) 
поема стойността на поправката, резервните части, 
труда и транспорта на сервизния екип при условие, 
че достъпът до съответния артикул не е обвързан с 
допълнителни разходи. Това не се отнася за ремонти, 
извършени от лица, неупълномощени от ИКЕА („Хаус 
Маркет България” ЕАД). Дефектните части, отстранени 
по време на ремонта, стават собственост на ИКЕА 
(„Хаус Маркет България” ЕАД). Ако съответният 
артикул вече не се предлага, магазин ИКЕА ще осигури 
подходящ заместител. ИКЕА („Хаус Маркет България” 
ЕАД) определя подходящия заместител по собствена 
преценка.
Условия на гаранциите:
Гаранциите са валидни от датата на закупуване. 
За удостоверяване на покупката е необходима 
оригиналната касова бележка.
Изключения: Гаранциите не важат за артикули, 
които са били неправилно съхранявани или сглобени, 

използвани не по предназначение, видоизменяни, 
почиствани по неподходящ начин или с неподходящи 
препарати. Гаранциите не покриват нормалното 
износване, нарязване и издраскване, както и повреди, 
възникнали вследствие на механичен удар или друго 
външно въздействие. Гаранциите не важат, ако 
артикулите са използвани на открито, във влажни 
помещения или извън домашна среда (освен ако не 
е посочено друго). Гаранциите не покриват случайна 
повреда, настъпила след изтичане на срока на 
гаранцията.
Инструкции за поддръжка: За да се възползвате от 
гаранцията, е необходимо да следвате инструкциите 
за поддръжка на съответния артикул. Всички 
инструкции за поддръжка ще намерите в магазин 
ИКЕА и на www.IKEA.bg
Сервизно обслужване: Свържете се с магазин ИКЕА. 
Адреса и телефонния номер ще откриете на www.IKEA.
bg. Запазете касовата бележка като удостоверение за 
покупката. Тя е условие за валидност на гаранцията. 
Пълна и най-актуална информация за гаранционните 
условия ще намерите в магазин ИКЕА или на www.
IKEA.bg 
ТЪРГОВСКИ ГАРАНЦИИ
Кухни METOD
25 години гаранция
Срок на гаранцията
Гаранцията важи в рамките на двадесет и пет (25) 
години от датата на закупуване на кухня METOD 
от магазинИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД).
За удостоверяване на покупката е необходима 
оригиналната касова бележка.
Какво покрива гаранцията?
Гаранцията е валидна от датата на закупуване 
от магазин ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД). 
Гаранцията важи само при употреба в домашни 
условия и покрива дефекти в материалите или в 
изработката на кухни METOD.
Кои артикули покрива гаранцията?
• Рамки за шкафове (с изключение на открити 
шкафове TUTEMO и HÖRDA) • Лицеви плоскости • 
Панти UTRUSTA • Чекмеджета с пълно изтегляне 
MAXIMERA • Рафтове от закалено стъкло и меламин 
UTRUSTA • Крака • Покривни панели • Цокли 
• Декоративни лайстни/корнизи • Плотове (с 
изключение на LILLTRÄSK) • Мивки (с изключение 
на FYNDIG). Мивки закупени преди 1 септември 2016 
г. имат две (2) години гаранция. • Стенна релса • 
EXEPTIONELL изтеглящ се органайзер
Кухни ENHET
10 години гаранция
Какво покрива гаранцията? Гаранцията важи 
само при употреба на кухните в домашни условия и 
в съответствие с общите условия, описани на тази 
страница. Гаранцията покрива всички елементи на 
кухненска система ENHET.
Електроуреди
5 години гаранция
Какво покрива гаранцията? 
Гаранцията покрива неправилно функциониране на 
електроуреда, вследствие на фабрични дефекти или 
повреда в материала, считано от датата на закупуване 
от магазин ИКЕА („Хаус Маркет България“ ЕАД). 
Гаранцията важи само при употреба в домашна среда 
и в съответствие с общите условия, описани на тази 
страница. Изключенията са упоменати в частта „Какво 
не покрива гаранцията?” В рамките на гаранционния 
период разходите за отстраняване на повредата, 
в това число ремонт, труд и транспорт, ще бъдат 
поети, при условие че достъпът до електроуреда не 
е обвързан с допълнителни разходи. В тези случаи 
важат насоките на ЕС (Nr. 99/44/EG) и съответните 
местни разпоредби. Подменените части стават 
собственост на ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД). За 
какъв период важи гаранцията? Гаранцията важи 
в рамките на пет (5) години от оригиналната дата на 
закупуване на електроуреда от магазин ИКЕА („Хаус 
Маркет България” ЕАД). Електроуредите TILLREDA и 
LAGAN са с гаранция две (2) години, валидна от ориги-
налната дата на закупуване. По време на гаранцион-
ното обслужване, срокът на гаранцията спира да тече 
през времето, необходимо за поправка на съответния 
артикул. Кои електроуреди покрива гаранцията? 
Петгодишната (5) гаранция важи за всички елек-
троуреди ИКЕА с изключение на TILLREDA и LAGAN, 
които са с 2 години гаранция. Кой ще отремонтира 
електроуредите? Ремонтът ще бъде извършен 
от доставчика на сервизно обслужване на ИКЕА 
(„Хаус Маркет България” ЕАД) чрез негови собствени 
сервизи или оторизиран сервизен партньор. Какво 
не покрива гаранцията? • Нормално износване • 
Умишлена повреда или повреда, причинена поради 
небрежност; повреда, причинена поради неспазване 

на инструкциите за експлоатация, неправилно 
инсталиране или свързване към мрежа с неправилен 
волтаж; повреда, причинена от токов удар, химична 
или електрохимична реакция, ръжда, корозия или 
вода, включително, но не само повреда, причинена 
от повишена концентрация на варовик във водата; 
повреда, причинена от необичайни условия на 
околната среда. • Консумативи, включително 
батерии и крушки • Нефункционални и декоративни 
елементи, които не възпрепятстват нормалната 
употреба на електроуреда, в това число издрасквания 
и евентуални разлики в цвета. • Случайна повреда, 
причинена от външни предмети или вещества, както 
и почистване и отпушване на филтри, отводнителни 
системи или отделения за перилни препарати. • 
Повреда в следните компоненти: керамично стъкло, 
аксесоари, фаянсови съдове и кошове за прибори, 
входни и изходни тръби, уплътнения, крушки и 
плафони, прегради, дисплеи, дръжки, корпуси и 
части от корпуси. Изключение са случаите, при които 
е възможно да се докаже, че повредата се дължи 
на производствен дефект. • Случаи, при които при 
посещение на технически екип не е открита повреда. 
• Ремонти, които не са извършени от определените 
от нас сервизни доставчици и/или оторизирани 
сервизни партньори, или ако са използвани 
неоригинални части. • Повреди, причинени от 
неправилно инсталиране или инсталиране не според 
спецификациите. • Употреба на електроуреда извън 
домашни условия, например в работна среда. • 
Транспортни повреди. Ако клиентът сам транспортира 
закупения артикул до дома си или до друг адрес, ИКЕА 
(„Хаус Маркет България” ЕАД) не носи отговорност 
за никакви повреди, които могат да възникнат по 
време на транспортиране. В случай че доставката до 
адреса на клиента е осъществена от страна на ИКЕА 
(„Хаус Маркет България” ЕАД), евентуалните повреди 
в артикула, възникнали по време на доставката, 
се покриват от ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД), 
но не по тази гаранция. Относно претенции по 
последното условие клиентът следва да се обърне 
към отдел „Обслужване на клиенти” чрез www.IKEA.
bg. • Стойността на първоначалното инсталиране на 
електроуреди ИКЕА. Ограниченията не се отнасят за 
дейности, извършени без причиняване на повреди 
от страна на квалифициран специалист с наши 
оригинални части с цел адаптиране на електроуреда 
към спецификациите за техническа безопасност на 
друга страна от Европейския съюз.   Пълна и най-
актуална информация за гаранционните условия 
ще намерите в магазин ИКЕА или на www.IKEA.bg
Кухненски смесители
10 години гаранция
Какво покрива гаранцията? Десетгодишната (10) 
гаранция важи за всички кухненски смесители 
ИКЕА. Гаранцията покрива дефекти в материалите и 
изработката и важи само при употреба в домашни 
условия и в съответствие с общите условия, описани 
на тази страница.  Какво не покрива гаранцията? 
Гаранцията не важи, ако артикулът е използван в 
корозионна среда. Гаранцията също така не покрива 
филтъра/аератора на смесителите, който трябва да се 
почиства редовно и да се подменя, когато се износи. 
Пълна и най-актуална информация за гаранцион-
ните условия ще намерите в магазин ИКЕА или на 
www.IKEA.bg
Какво включва цената на кухня METOD?

Цената на скицираната кухня се отнася за посочената 
конфигурация. Общата цена включва шкафове, чела, 
плотове, покривни панели, лайстни/корнизи, панти, 
механизми за чекемджета, крачета и цокли, ако са 
показани такива. Електроуредите, осветлението, 
мивките, смесителите, стенните панели, дръжките и 
аксесоарите се продават отделно.
Какво включва цената на кухня ENHET?
Цената включва: шкафове, открити етажерки, врати, 
чела за чекмеджета, плот, крака, дръжки, мивка, 
смесител и сифон, аксесоари ENHET и SKATTÅN. 
Осветлението и електроуредите се продават отделно. 
Съдове за готвене на индукционни котлони
На индукционни котлони може да се загряват само съ-
дове от жeлязo или cтoмaнa. Съдовете, подходящи за 
използване на индукционни котлони, са обозначени с 
този специален знак
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Ако искате малко помощ за покупките си. нашите услуги правят 
пазаруването в ИКЕА още по-лесно. Изберете каква част от 
работата искате да извършите сами и каква част искате ние да 
направим за вас.

Научете повече за нашите 
услуги на IKEA.bg

Проектиране
Дори и за големите проекти, малките неща 
са от значение. Обсъдете идеите си с наш 
интериорен консултант и ще ви помогнем 
да реализирате всичко до най-малкия 
детайл. Запазете си час за изготвяне на 
индивидуален проект на IKEA.bg.

Ще ви предложим вдъхновяващи и 
функционални решения за всичко – от 
това къде да поставите шкафовете и 
уредите до осветлението и мивките.

Взимане на размери
Ако имате нужда от помощ с взимането на 
размери, ние можем да препоръчаме наш 
партньор, който да измери помещението 
и ние да проверим дали избраният модел 
кухня ще пасне. 

Доставка
Независимо дали пазарувате в магазин 
ИКЕА или онлайн, или колко голяма е 
покупката ви, ние ще поемем оттук и ще ви 
я доставим до дома или офиса.

Монтаж
Всички наши продукти са предназначени 
за самостоятелен монтаж, но ще се радва-
ме да сглобим покупките ви вместо вас. 

Монтаж на кухня
Можете да спестите ценно време при 
монтажа на кухня ИКЕА, особено при по-
сложните елементи. С помощта на наш 
партньор предлагаме избор от опции в 
зависимост от нуждите.

Финансова услуга
В магазин ИКЕА може да закупите желаните 
от вас продукти чрез стоков кредит на 
изплащане на равни месечни вноски при 
изгодни условия. Повече информация 
ще получите в зона Финансова услуга в 
Мебелен салон и на IKEA.bg.

40

Политика на замяна и връщане
Ако сте размислили или не сте съвсем 
доволни от покупката си, в рамките на 
40 дни можете да върнете или замените 
неизползваната стока с касовата 
бележка. Вижте пълните условия на   
IKEA.bg или в магазин ИКЕА.

Онлайн запазване на час за 
проектиране на кухня
Ако искате да преобразите кухнята си 
или да оптимизирате пространството, 
ние можем да ви помогнем да 
проектирате своите интериорни 
мечти. Нашите експерти са тук, за да ви 
помогнат мечтите ви да се превърнат в 
реалност.

Резервирайте онлайн час за изготвяне 
на индивидуален проект или за 
закупуване на кухня в удобно за вас 
време. Може да запазите час за среща 
с наш сътрудник във всички отворени 
обекти на ИКЕА или за среща онлайн, от 
уюта на собствения си дом.
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DELSJÖN
кухненски смесител. 604.887.81.
Вижте стр. 7.
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Използвайте по-малко вода – вграденият 
аератор на кухненския смесител DELSJÖN 
поддържа налягането на водата без 
промяна и е с гаранция, че ще издържи на 
много години миене и изплакване.

Кухненските ни смесители имат 
10 години безплатна гаранция. 
Вижте повече на стр. 64-65.


