
Търговският център се намира на главен път Е 79 на входа на гр. Враца, посока София
Спален комплект ЕТно:

Легло за матрак с р-ри 
1600/2000 с повдигащ 
амортисьорен механи-
зъм - 351 лв. 
Цена с матрак МАРЕЯ* с 
р-ри 1600/2000 - 530 лв.
  
Гардероб - 375 лв. 
р-ри 1800/550/ 2000

Скрин - 169 лв.; 
р-ри 800/450/900 

нощно шкафче - 56 лв. 
р-ри 400/350/355

огледало - 72 лв.
р-ри 800/25/700 

Спален Комплект 
СиТи 98 – 588 лв. 

Включва:
Легло с р-ри 2000/2045/810 
без матрак, с повдигащ 
амортисьорен механизъм

Цена с матрак МАРЕЯ* 
1600/2000 - 749 лв.

Гардероб с плъзгащи врати 
р-ри 1800/590/1910;

Скрин - 95 лв.  
р-ри 800/430/760 

нощни шкафчета - 2 бр. 
р-ри 400/330/ 345

СпАЛЕн КоМпЛЕКТ СиТи 98 

588лв.

95лв.

СпАЛЕн КоМпЛЕКТ
ЕТно 

169лв.
351лв.

375лв.

56лв.

72лв.

0879 
520 510

www.ideya.bg

e-mail: dana_dv@abv.bg



Секция 
ЕСТЕЛ

Холна маса ДиАнА инТРо

299лв.

размери: 1000/600/450

размери: 750/430/700 размери: 1500/600/2044

размери: 2400/420/1930

117лв.

Скрин 
А16

83лв. 299лв.

139лв.

Гардероб
  А14 

 с 
плъзгащи 

врати

приста № 3 с ракла за матрак 1200/1900   
с повдигащ механизъм – 1240/2263/750 
Цена с матрак МАРЕЯ* 1200/1900 - 265 лв.

Ъглови легла за матраци с р-ри 820/1900 
с подвигащ механзъм и ракла – 2263/2774/750
Цена с матраци МАРЕЯ* 2 бр. 8200/1900 – 367 лв.

Легло за матрак с р-ри 820/1900 
с повдигащ механизъм – 841/1926/750
Цена с матрак МАРЕЯ* 820/1900 - 198 лв.

189лв. 109лв.

портманто Рино

219лв.

размери: 1550/300/1900

портманто 
БоРЯнА н

179лв.

размери: 
1200/350/1800

размери:
700/230/1200

Шкаф за 
обувки 

ВЕКТРА 3

137лв.



Фотьойл ноСТАЛГиЯ

В Търговски комплекс иДЕЯ се предлагат още:

Бюро ЕДи

499лв.

179лв.
Канапе ноСТАЛГиЯ

тройка с функция сън -  дамаска клас В

719лв.

531лв.

Холен ъгъл КАЛиФоРниЯ с функция сън -  
дамаска клас С, цвят по избор, размери 3030/2100/850

Холен ъгъл КАпРиЗ с функция сън -  
дамаска клас С,  размери 2000/1000/800

размери: ш/в/д 1050/850/850

размери: 1000/490/750 размери: 2400/1490/750

Мебели за банята, за градината, за офиса... Осветление, отопление, текстил...
Мокети, тапети, ламинирани паркети, интериорни врати...

размери: ш/в/д 2100/850/850

Холен ъгъл 
ТЕЯ

 с функция сън -  
дамаска клас С,
цвят по избор

437лв.

Цвят по избор

Спално бельо с неповторимо качество!

59лв.



Горен ред 2200/300/720; Долен ред 1600/600/900

Горен ред 2000/310/600; Долен ред 2000/600/840

КУХнЯ ВАнЕСА

КУХнЯ СиТи 73

р-ри 700/1100/750 
бук, естествен фур-
нир, избор на цвят 
и размери, опция 
разтягане 250 мм

Маса ноРА

Стол ЯнА

бук, естествен фурнир, избор 
на цвят

изработка на кухни с цвят по избор и индивидуални размери 

399лв.

387лв.

* Посочените артикули могат да бъдат съчетани и с друг матрак по избор на клиента.

Цените са с включен ДДС. Всички размери са посочени в милиметри и обозначават широчина, дълбочина и височина. Декорацията не е 
включена в цената. Осигурен безплатен транспорт за територията на гр. Враца. Изгодни лизингови схеми. Посочените цветове в каталога може 
да се различават от реалните. Търговският център не носи отговорност за допуснати печатни грешки.

Търговски център иДЕЯ работи всеки ден от 9.00 ч. до 20.00 ч., вкл. събота и неделя. 

62лв.

178лв.

Кухненски 
ъгъл 

КАСиопЕЯ 
р-ри 2100/1420/850  
опция сън, дамаска

клас С и възможност 
за избор на цвят 343лв.

www.ideya.bg


