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1499 лв
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Подвижни подглавници

.202

0

Размери - 275/215/71-90. Материали:
естествена кожа - седалки и
облегалки, корпус и гръб еко кожа,
масив, пенополиуретан, покет
пружини. Цвят:кафяв.

Естествена кожа ъглов диван
Муунлайт
Модулна система Идеа тюркоаз

-20%
Шкаф Идеа с една врата СС1 с размери60/44/162см. стара цена 278 , намалена
цена 222. Витрина-Идеа W с размери60/44см/195см. стара цена 333 , намалена
цена 266. Скрин Идеа С1 185/45/90 с
две врати и три чекмеджета
стара цена цена 499 ,
, намалена цена 399. Цвят:тъмна
вентура,МДФ тюркоаз. Материал:МДФ ,
ПДЧ

-20%

2369
1895

-20% Ъглов диван Джио
С подвижни подглавници

Размери :267/207/92 с площ за сън 116/190 см. Цвят:тъмно сив.
Материал:дамаска , метал , масив , пенополиуретан.

Секция Франческа

Секция Стар

Размер::261/40/188.5 см. Цвят:бял. Материал:МДФ , ПДЧ

649 лв -20%
519 лв

Размер: 258/37/143. Цвят:черно-бял.
Материал:ПДЧ

1499 лв-100 лв
1399 лв

Ъглов диван Виктор

Размер:300/210см ; Функция сън 245/145 см. Цвят:сив. Материал:дамаска
, ПДЧ , метал , пенополиуретан

С механизъм за сън
подматрак
с метални крака

599 лв
479 лв

-20%

322

257

Модулна система Идеа New

-20%

Размери:149/ 33/ 205см. Цвят:тъмна вентура,МДФ тюркоаз.
Материал:МДФ , ПДЧ

2484 лв

Ъглов диван
Хармонд Тренд

-15%
2111 лв

Кaпитониран
подлакътник

Подвижни облегалки за максимален
комфорт

Размер: 272/190/90 ; площ за сън 200/142. Цвят:лилав. Материал:дамаска , пенополиуретан , ПДЧ , метал

-20%
Витрина-Идеа W с размери-шир.60см/д.44см/
вис.195см ,стара цена 333 , намалена цена 266. Скрин
Идеа С2 с две врати и две чекмеджета с размери
-ш-150см./д.45см/в.60см. на цена 333лв., намалена
цена 266 лв. Шкаф Идеа СС1 с размери-60/44/162см.
на цена -278лв., намалена цена 222. Цвят:дъб крафт
сив с патладжан гланц. Материал:МДФ , ПДЧ ,
стъкло

Модулна система Идеа лилав гланц

2472
2224

-10%

Ъглов диван Ротердам

Размер:310/230/94.Цвят:сиво с горчица. Материал:дамаска , пенополиуретан , метал ,
ПДЧ

Силиконов пух и естествен гъши пух във
възглавниците за максимален комфорт

Разтегателна трапезна маса Скъли
Размер : 90/160÷206,6 / 75 см. Цвят :
бял хайглос. Материал:ПДЧ

Монпелие
-20%

429 лв
386 лв -10%

Скрин с 4 врати -. 210/51/85 cm. - 665 лв. , намалена цена
532. Двойна витрина - 119/51/143 cm. -737 лв., намалена цена
589. Тв шкаф с размери 190/51/48 cm. - 475 лв., намалена
цена 380. Цвят:бял. Материал:ПДЧ , стъкло

2999 лв
-20%
2399 лв
Подвижни
подглавници

Ъглов диван Фокус с
електрически механизъм за
сън и релакс

Размер: 277/205. Цвят:сив. Материал:дамаска , пенополиуретан , метал , масив

Холова гарнитура Карина елегантен дизайн, удобен
механизъм за сън

-10%

Материал: дамаска, ПДЧ, масив, висококачествен пенополиуретан. Диван три
места Карина с размери 240/102/74 см с механизъм за сън с размер 140/200 см.
Цена: 1129 лв. намалена цена 1016 лв. Диван две места Карина с ракла 185/102/74
см. Цена: 800 лв. намалена цена 720 лв. Фотьойл Карина 105/102/74 см. Цена: 502
лв. намалена цена 452 лв.

Скрин Бета с две
579 лв -10% огледала 539 лв
485 лв
521 лв

Размер: 200/43/82. Цвят:дъб, черен.
Материал:метал , ПДЧ , огледало

349
314

Секция Бета

-10%

Размер на тв шкафа 200/50/49. . Цвят:дъб,
черен. Материал:метал , ПДЧ

-10%

С размери : 90/180/75 см. Цвят:дъб, черен. Материал:метал , ПДЧ

-20%

Модулна система
Медина

Единична витрина 75,3 / 43,7/ 212,5 , стара цена 549 , нова цена 439.
Двойна витрина 120,3/ 43,7/ 172, стара цена 669 , нова цена 535. Тв шкаф
150,3 / 43,7 / 58,8 , стара цена 397 , нова цена 317. Рафт за стена 150/21,9 /
25,6 , стара цена 89 , нова цена 71. Цвят: финдус. Материал:ПДЧ

Трапезна маса Бета

Размер кухня: 410/180/ височина 218. Размер остров: 220/90/86. С включени термоплот и термогръб. Цвят:бяло
фладер/венге луизиана. Материал: ПДЧ , метал. Посочената цена е за мострата в гр.Бургас.Електроуеди , мивки ,
смесители и аксесоари не са включени в цената на кухнята!

4859 лв

2915 лв-40%

Кухня Винтидж с остров

Единична витрина Винтидж

289 лв
202 лв

-30%

Маса Петра

Разпродажба на мостри Винтидж

размер
60,5/46,3/204,3см

размер 90/180/75, материал масив,
ПДЧ, МДФ. Цвят бял, дъб.

-20%

-30%

Бюфет с поставки за вино 110,5/46,3/204,3см -стара цена 679 ,
нова цена 475. Скрин 155,2/43,7/85,5см, стара цена 459 , нова цена
321. Трапезна маса разтегателна 141,4(167,4)/91,4/75,2см, стара
цена 539 , нова цена 377.30. ТВ шкаф 105,2/43,7/54 , стара цена 199
, нова цена 139 лв. Цвят:бяло фладер/венге луизиана. Материал:
ПДЧ, метал, стъкло.

575 лв
460 лв

-20%

Контрабюфет Петра
с огледало
Размер: 200/54/171см. Цвят: Бял/ дъб.

598 лв
478 лв

1998
1598

Комплектът включва: Легло за матрак 160/200, гардероб шест крила
237/53/240, 2 бр нощни шкафчета и скрин. Цвят:бял. Материал:ПДЧ
хай-глос, тапицирана табла, бяла еко кожа.

-20%

Спален комплект
Адреана с включен
скрин
1639 лв
1475 лв -10%

Тапицирано легло
Куин + матрак

С двулицев матрак Queen с размер 160/200/27 , с ядро система”
Бонел” , мемори пяна. С подматрачна рамка и повдигащ механизъм. С
тапицирана табла. Цвят:бежов. Материал:дамаска , пенополиуретан ,
метал , ПДЧ , масив

2068
1861

-10%

1639
1475

-10%

Тапицирано легло
Палмира +
матрак

С тапицирана табла , подматрачна основа , повдигащ механизъм и матрак. Размер:
166/214/125.Цвят:тъмно син с кафява декорация. Материал:пенополиуретан ,
дамаска , екокожа , ПДЧ , метал. Матракът е с основа система тип“ бонел“

Комплектът включва: Легло с тапицирана табла за матрак 180/200
см. с две вградени нощни шкафчета с размери: 303,2/96,3/235,3 см.
Гардероб с размери 269,8/61.2/210,5 -1. Допълно към комплекта
могат да се закупят: Скрин с размери : 138,2/41,40/90,5 см. - 359 лв.
Рамка за гардероба с ЛЕД осветление - 220 лв. Подматрачна рамка
за матрак 180/200 -209 лв. Цвят : бял хай глос и бор. Материал:
МДФ и ПДЧ.

С тапицирана
табла

Спален комплект Барменда

1399
1259

-10%

Детско обзавеждане Дрейк

Размер: 326/238/199 см.
Конфигурация :гардероб
3 крила с огледало и 2
чекмеджета с размери
136/56/199 см.; легло тип
пиратски кораб за матрак
90/200; надстройка и секция.
Цвят:бяло и дъб с декорация

Посочените цени са валидни от 04.03.20г. до 31.03.20г. или до изчерпване на наличните количества
в магазините на Мебели Идеа в градовете Бургас, Пловдив, София и online на www.mebidea.
com. Всички цени са в лева с включено ДДС. Артикулите от листовката не се комбинират с други
промоции. В тези случаи клиентът получава по-добрата отстъпка. Тракия Маркет ООД не носи
отговорност за допуснати печатни грешки и си запазва правото да променя цените на стоките.
В цените на спалните комплекти не са включени матрак и подматрачна рамка. Възможни са
разминавания в цветовете от действителните. Декорацията не е включена в цената на артикулите.
Посочените размери следват реда:ширина , дълбочина , височина, и са в сантиметри, а цените – в
български лева. Промоцията е валидна за налични количества.
Контакти София Люлин : гр.София
Контакти Пловдив:
гр.Пловдив 4023 ж.к. Тракия, 1331, ж.к. Люлин 10 бул. д-р Петър
РУМ Тракия GSM: 0899 195 Дертлиев 25 Метростанция Западен
Парк ТЦ Лабиринт
519; 0896 609 190
Тел: 032 682 406 Кухни: 0878 GSM: 0878 443 084
479 008 e-mail: sales@mebidea. Тел: 02 82 41 279
Кухни: 0878 343 228 e-mail: sofia@
com
mebidea.com

Контакти София Младост
гр.София 1715, ж.к.Младост
4 Околовръстен път 265 до
Технополис
GSM: 0878 53 64 42
Тел: 02 440 00 10
e-mail: sofia2@mebidea.com

