
телефон: 0700 14 332 

Промоцията важи от 05.11 до 

03.12.2019

С механизъм за сън подматрак. Размер: 264/221/95. 
Цвят:бежов. Материал:дамаска , екокожа , ПДЧ , метал  
пенополиуретан , масив

Цвят : бял хай глос/
бетон. Размери: 259/42 
/175cm. Материал : 
ПДЧ 

до -30%

Секция Итали 1
-30% 669 лв

468 лв
Вземи нашите промоции - живей с ИДЕА 

-10%
 1929 лв
1736 лв

Ъглов диван Нардо
С механизъм 
за сън



-20% 1559 лв
1247 лв

 5999 
5399 

-10%

-20% 2369
1895 

Размери :267/207/92. Цвят:тъмно сив. 
Материал:дамаска , метал , пенополиуретан , ПДЧ

Размер: 320/235 см. Материал: естествена кожа. Цвят: светло бежов. Два 
електрически механизма. Универсален ъглов модел – с възможност да се 
позиционират седалките отляво или отдясно. 

Електрически ъглов диван 
Тоскана - естествена кожа

Ъглов диван Джио
с механизъм за сън

Размер: 240/40/198. 
Цвят:бяло с круша. 
Материал:ПДЧ

Секция Мелания Скай

С подвижни подглавници
С метални крака



-20%

 429 лв
386 лв

-10%

 4152 
3529 

-15%

-10% 4049
 3644 Механизъм за сън: подматрак. Размер: 

290/254 см. Цвят: черен или светло 
сив. Материал: ЕСТЕСТВЕНА КОЖА , 
пенополиуретан , ПДЧ , метал

Модулната гарнитура съдържа: SX100 модул ляв подлакътник с размери:  110/  97/ H 80, DX80 модул десен 
подлакътник с размери:  81/  97/ H 80, SB80 модул (2 бр.) с размери:  84/  97/ H 80, SB60 модул с размери : 64/97/80, 
Ъгъл модул с размери: 97/  97/ H 80, Табуретка 80 с размери:  80/  97/ H 45, Табуретка 60 с размери:  60/  97/ H 
45. Цвят:тъмно кафяв или кафяв. Материал: дамаска, силиконов пух, силиконова вата, пенополиуретан, метал, 
масив, ПДЧ.Размер на модулната гарнитура :  176/273/358/200

Модулна 
система 
“Бианко”

Ъглов диван от естествена 
кожа Уилям

Направете дома 
си уникален!

Разтегателна трапезна маса 
Скъли

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

Проектирайте 
дивана и 
секцията по Ваш 
вкус

Модулна гарнитура “Ел” със силиконов пух за супер комфорт

Модулна система “Бианко”

Двойна витрина 93,2/41,5/164,9 стара цена  519 , нова цена 415.20. Етажерка 
за книги 113,8/40,1/164,9 ,стара цена 319 , нова цена 255.20. Етажерка за книги 
малка 60/39,9/164,9 , стара цена 199 , нова цена 159.20. Етажерка за стена 145 
/ 21,9 / 29,6см стара цена 79 , нова цена 63.20. Тв шкаф 167,7/ 52,2 / 43,5 . стара 
цена 349 , нова цена , 279.20. Холна маса 75/120/43 стара цена 239 , нова цена 
191.20. Трапезна маса разтегателна 90/160÷206,6 /75 , стара цена 499 , нова цена 
399.20. Цвят:дъб с бяло. Материал:МДФ , ПДЧ , стъкло



-5% 799 лв
759 лв

 232 лв
185 лв

-20%

-15%

-15% 1999
1699 

Размери : 300/265 см. Цвят : бежово/кафяв. 
Материал:дамаска , масив , ПДЧ , пенополиуретан 
, метал

Тв шкаф 68/103/74 , стара цена 409 , нова цена 347.Витрина за поставяне върху 
скрин отворена 111/35/130 , стара цена 199 , нова цена 169. Витрина за поставяне 
върху скрин с врати 111/35/130 , стара цена 299 , нова цена 254. Скрин с 2 врати и 
чекмеджета 88/43/130 , стара цена 399 , нова цена 339. Цвят:бяло с дъб. Материал:МДФ 
, ПДЧ Врати МДФ 

Романтичен лукс

С механизъм за сън подматрак. 
Размер:230/170. Цвят:син тюркоаз. 
Материал:дамаска , пенополиуретан , ПДЧ 
, метал

Модулен ъглов диван 
Скуеър

Дамаска Bison. Цвят:син , зелен или кафяв. 
Размер:47/63/94. Материал:масив бук , дамаска , 
пенополиуретан

с механизъм за сън

Ъглов диван Барселона

Модулна система Провансия

Трапезен стол
Елдорадо 



 1098 лв
933 лв

-15%

-10%

-10% 1988 лв
1798 лв

Комплектът включва: Гардероб с рамка с лед осветление  с размери 242/67/210
Легло за матрак 160/200 с размери 257/215/91. Скрин 139/44/82,5. Към комплектът може да 
добавите: Повдигащ механизъм и дъно:83 лв, рафтове 4 броя:69 лв, ламелна подматрачна 
рамка :189 лв, плавно прибиране за гардероб:69 лв. Цвят:дървесен цвят келш с антрацит. 
Материал:ПДЧ , екокожа , метал

Гардероб с размери 220,1/61,2/209,7 , стара цена 699 , нова цена 629. 
Легло за матрак 160/200 , с размери 258,5/94/206,4- стара цена 719 лв , 
нова цена 647. Скрин с рамер 119,8/41,3/80,5 , стара цена 289 , нова цена  
260

Спалня Корсика

С двулицев матрак 160/200 с бонел спринг система 17 см ; топ матрак 
с охлаждаща пяна 4 см. Размер: 233/212/112 ; височина от земята до 
края на матрака 53 см. Цвят:тъмно сив. Материал:дамаска , масив , 
пенополиуретан , метал

Спален комплект Одисей

Тапицирано легло 
Стоун

Размер : за матрак 160/200 см. Цвят : тъмно сив. В 
цената на леглото са включени подматрачна рамка и 
повдигащ механизъм.

Боксспринг легло 
Флорентино с матрак с 
охлаждаща пяна

-30% 2889 
 2022

с включена рамка за 
гардероб с LED осветление



-30%
 559 лв
391 лв

Механизъм за сън:клик клак. Размери:  
188/82/90; площ за сън 188/103/44. 
Цвят:черно с жълто. Материал:дамаска , 
ПДЧ , метал , пенополиуретан

Ниска етажерка  Ноув/Nove NOVR302  С381  с размери 59,8/ 34,3 / 129,5 см. - 109 лв. , нова цена 87,20
Стенна етажерка   Ноув/Nove NOVB01 C381 с размери  95/ 21,9 / 25,6 см. - 39 лв., нова цена 31,20
 Нощно шкафче  Ноув/Nove NOVK011 C428 с размери 44,8/41,5 / 38,3 см. - 83 лв., нова цена 66,40
 Етажерка Ноув/Nove NOVR301 С381 с размери 29,8/ 34,3 /129,5 см. - 89 лв., нова цена 71,20
Скрин Ноув/Nove NOVK221 С428 с  две врати и едно чекмедже с размери 94,5/ 41,5/86,3 см.- 199 лв., нова цена 159,20
Бюро Ноув/NOVB221  С428 с размери 125/ 60 / 73,5 - 206 лв., нова цена 164,80
Скрин Ноув/Nove NOVK211 с четири чекмеджета с размери 94,5/ 41,5/86,3 см.- 247 лв., нова цена 197,60
Цвят:дъб бианко с бяло ; дръжка виолет или синя
Материал:ПДЧ

Детско-юношеска стая Петра

Размер:min:203,6(200)/86/143,4(140) 
max:260/86/260. Цвят: дъб сонома/бяло 
гладко. Материал:ПДЧ

Модулна система “Ноув”

-20%

Размер: 220,1 / 61,2  / 
209,7. Цвят:дъб сонома 
с бяло. Материал:ПДЧ. 
Може да добавите 
рамка за гардероба 
230,9/23,8/215,1 -199 лв

 499 лв
 399 лв -20%

Легло Боб
Гардероб Уинър Плюс

 498 лв
 398 лв

-20%

С гардероб 2 крила - стара цена 2699 , нова цена 2429. С гардероб 3 крила 
- стара цена 2899 , нова цена 2609. Комплектът включва: Легло за матрак 
100/200. Нощно шкафче 50/47/50. Двукрил гардероб 100/60/210. Бюро с 
надстройка 125/67/150. Скрин  70/46/110. Шкаф 70/55/180. Двулицев матрак 
100/200. Цвят:бял/дървесен. Материал:ПДЧ , МДФ

-10%



 299 лв 
 239 лв

-20%

-20%1149 лв
919 лв

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

Размери : 197/90/88 см с площ за сън 138/197 
см. Механизъм за сън: падащ гръб с повдигане  
на седалката напред. Цвят:тъмно сив. 
Материал:дамаска , ПДЧ , метал , пенополиуретан

Диван Вегас с механизъм за сън

Клик-клак механизъм за сън. Метални крачета. Размери:  177/81/76; площ за сън 
177/95/38 см. Цвят:черен. Материал:екокожа , метал , пенополуретан , ПДЧ

Ъглов диван Бали

Диван 
Милоу

-10%
 599 лв
 539 лв Секция Стар

С механизъм за сън:подматрак. Размери: 213/160/100 
см. с площ за сън: 118/189 см.Цвят:бежово-кафяв. 
Материал:екокожа , дамаска , ПДЧ , метал

 799 лв
639 лв

-20%

Размери: маса 100/100/Н74; столове 65/50/Н70 
см. 10мм темперирано принт стъкло; столове в 
черно и  сребристи крака. Цвят:многоцветен/
принт с Париж. Материал:стъкло , метал , 
пенополиуретан

Маса и столове Мели Сет 349 лв
279 лв -20%

с механизъм за сън

с механизъм за сън



-20%

Диван Осака
Размер: 195/90/90 , с площ за сън 114/190 см. Цвят:кафяв. 
Материал:екокожа , пенополиуретан , ПДЧ , метал.

-10%

 629 лв
 496 лв

Цвят:бял. Размер: 147,2/42,9/182,3см. Материал:ПДЧ

Посочените цени са валидни от 05.11.19г. до 03.12.19г. 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 Пловдив: 
гр.Пловдив 4023 ж.к. 
Тракия, РУМ Тракия 
GSM: 0899 195 519; 
0896 609 190 
Тел: 032 682 406 
Кухни: 0878 479 008 
e-mail: sales@me-
bidea.com

Контакти Бургас: 
гр.Бургас 8000 бул.
Тодор Александров 
30 етаж 2, бивш 
Технополис 
GSM: 0896 609 194 
Тел: 056 85 0203
e-mail: burgas@mebidea.
com

Контакти София Люлин : 
гр.София 1331, ж.к. Люлин 10 
бул. д-р Петър Дертлиев 25 
Метростанция Западен Парк 
ТЦ Лабиринт 
GSM: 0878 443 084 
Тел: 02 82 41 279 
Кухни: 0878 343 228 e-mail: 
sofia@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

с механизъм за сън
с метални крачета

Двукрилен гардероб с размери: ш.181/д.62/в.210 
см. Материал: ПДЧ. Цвят: бяло и принт.

Гардероб Шомбегр
-20% 822 лв

 657 лв
Етажерка Карпур

-21%

 99 лв
 89 лв

Масивен трапезен стол 
Валентино, с еко кожа, тъмно 
кафяв

Подходящ за 
всяка маса

Всичко, което Вашият дом заслужава ще намерите тук, в МЕБЕЛИ ИДЕА. 
Животът е удобен с МЕБЕЛИ ИДЕА.

Удобен и 
модерен!

 439 лв
 351 лв
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