
телефон: 0700 14 332 

Промоцията важи от 05.12.2019 

до 31.12.2019

Цвят бял / круша. Размери: 258/36/191см. Материал: ПДЧ 
глос, ПДЧ

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

до -50%

Секция Томасо

-50% 2998 лв
1499 лв

ЕСТЕСТВЕНА кожа на седални, облегални части, подглавници и 
подлакътни възглавници.ПОДВИЖНИ подглавници

-20% 979 лв
783 лв

Естествена кожа ъглов диван 
Муунлайт

Подвижни подглавници



-15%

-10%

-30% 1998 лв
1398 лв

Размер: 290/210 , сплощ за сън 226/146. Цвят:бежово-кафяв. Материал: екокожа ,дамаска , 
пенополиуретан , ПДЧ , метал

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.

Холова гарнитура Карина - 
елегантен дизайн, удобен 
механизъм за сън

Размер: 265/217/71 см. Цвят:капучино. Материал:естествена кожа , 
пенополиуретан , масив , метал, зиг-заг пружини, HR пяна Механизъм 
за сън подматрак.

Ъглов диван Харвард

Секция Кубана

Единична витрина с размери-69.5/41.6/201.2см. с цена 379 лв.,намалена цена 
322лв., скрин с р/ри 130/41.6/163.3см., цена 499лв, намалена цена 424лв., скрин 
с р/ри  199.8/41.6/89.7см. с цена 499лв., намалена цена 424 лв., етажерка с р/ри 
175/21.9/25.8см. с цена 59лв., намалена цена 50лв.

-16% 3536 
 2970

с механизъм за сън: 
подматрак

Естествена кожа ъглов 
диван Анджи

Подвижни подглавници С механизъм за сън и ракла



159 лв

-30%669 лв
469 лв 

Цвят : бял хай глос /бетон. Размери: 248/42/175 см

Размер:304/218. Цвят:сив. Материал:дамаска , метал , пенополуиретан , масив

Секция Итали 2

Трапезен стол Трикс

Ъглов диван Брейвън

Маса и столове Мели Сет  349 лв
279 лв

-20%

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

Размер:46/46/88. Цвят:сив 
или жълт. Материал:дамаска 
, пенополиуретан , масив , 
метал

Елекрически  механизъм за сън и релакс

-10%2759 лв
2483 лв 



-10% 319 лв
287 лв -10%

 3399 
2991 

-12%

-10%

Диван 3 места 212/97/95см; Диван 2 места 
165/97/95см; Фотьойл е с размери 105/94/98 
см. РЕЛАКС МЕХАНИЗМИ. ЕСТЕСТВЕНА 
КОЖА в седални и облегални части. Цвят: 
тъмно кафяв. Материал: естествена кожа , еко 
кожа , масив, пенополиуретан, метал

Естествена кожа и релакс механизми в холова 
гарнитура Амор

Размер: 190/ 90 /75cm; Цвят: Античен дъб с крака в сиво стъкло. 
Материал:МДФ , стъкло

Трапезна маса 
Уестърленд

Размер:40/180/75. Цвят:бетон с графит. 
Материал:МДФ , метал

Трапезна маса Тексас

Електрически ъглов диван 
Тоскана - естествена кожа

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

 5999 
5399 

798 лв
719 лв



  *  Без лихва на 6 равни месечни вноски .
    Пример :Цена на продукта :600 лв,. 
    6 вноски х 100 лв , 0% лихва , 
    такси 0 лв, ГПР 0%



 2498 
2248

Спалният комплект включва: легло за матрак 160/200 
см. 2 нощни шкафчета ш.65/д.44/в.44 см. , гардероб с 
плъзгащи врати и LED осветление ш.242/д.68/в.216 
см., тоалетка с огледало ш.100/д.44/в.86 см. (заедно с 
огледалото 153см.)

Легло с размери 210/116/211см. за матрак 180/200см. Гардероб с размери 
220/64/210см. Цвят: бял мат и сиво. Материал: ПДЧ.

Спален комплект Маями

Размер : 170,3/61,2/190,5см. Цвят : бял с 
дървесни пана. Материал : ПДЧ

Спален комплект Отавия-20%

Гардероб Уинър 399 лв
 279 лв

-30% Тапицирано бокспринг легло с 
подвижни подглавници Кано 

Размер: 183/229/108-119 ; височина на легловата част от земята , заедно с 
матраците 65см. С матрак бонел спрингс 17 см и топ матрак 4 см с охлаждаща 
пяна. С подвижни подглавници. Цвят: светло син. Материал: дамаска, метал, 
пенополиуретан, масив.

С включен матрак и топ 
матрак с охлаждаща пяна

 2998 
2398 

-20%

 1998 
 1598

-10%



-10%
 1639 лв
1475 лв

 1599 
 1439 -10%

 1998 
 1598

-20%

-10% 2068
 1861

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 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

Спален комплект Барменда

С тапицирана 
табла

Тапицирано легло 
Арес 
+ матрак

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

Тапицирано легло 
Куин + матрак

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.

Спален комплект 
Адреана с включен 
скрин 



Офис комплект Бизнес 6 със 
заседателна маса

-20%  1682 
 1345 

Размери: 197/98/102; площ за сън 197/133/44. Цвят:на райета – синьо/
бяло/червено. Материал:дамаска , метал, пенополиуретан

Посочените цени са валидни от 05.12.19г. до 31.12.19г. 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

Висок шкаф ляв М34 40/35/154. Висок шкаф десен М35 40/35/154. Нисък 
шкаф с ниша и две врати М21 80/35/117.5. Контейнер М277 80/52/63.5. 
Заседателна маса М246 326.5/145.5/75. Бюро М205 180/98/75. Цвят:дъб 
ойстър/графит. Материал:ПДЧ, лакобел

Размер на стенната конфигурация :240/30/205. 
Размер на масата:92,3/51,7/45,4. Цвят:дъб 
сонома/бяло /антрацит. Материал:ПДЧ

Офис комплект Фънки 
конфигурация 5 

-15% 429 лв
 364 лв

Канапе Дарфийлд с 
клик-клак механизъм 
за сън

-20%

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

 1139 
 797 лв

-30%

с метални крачета

Гардероб 40,9/38,2/162,2 -СТАРА ЦЕНА 149 , НОВА ЦЕНА 119. Гардероб 
40,9/50,2/196,4 , СТАРА ЦЕНА 219 , НОВА ЦЕНА 175. Бюро 112/50,2/78,2 , 
СТАРА ЦЕНА 219 , НОВА ЦЕНА 175. Шкаф 80/38,2/123 , СТАРА ЦЕНА 259 
, НОВА ЦЕНА 207. Шкаф 80/38,2/83,8 СТАРА ЦЕНА 219 , НОВА ЦЕНА 175. 
Цвят: бял/светъл орех. Материал:ПДЧ

Юношеско обзавеждане Евадо
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