
телефон: 0700 14 332 

Промоцията важи от 09.10 до 

04.11

Размер : 308,7/ 41,6/ 197,6 см. Цвят:пясъчен дъб. 
Материал:ПДЧ , стъкло

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

до -50%

Секция Биг Банг

-50% 2998 лв
1499 лв

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

-20% 734 лв
587 лв

Ъглов диван Муунлайт

С LED 
осветление



-10% 349 лв
314 лв

 539 лв
485 лв

-10%

 5999 
5399 

-10%

-10% 2799
2519 

Комплектът включва: Гардероб с 2 врати с  размери 251/68/215 
см. Легло за двулицев матрак 160/200 с размери 206/46/165 
см. Подматрачна рамка и повдигащ механизъм. 2 бр.нощни 
шкафчета с размери 65/47/43 см. Скрин и огледало с размери 
106/43/85 см. Цвят:  дъб /черен мрамор. Материал: МДФ,ПДЧ

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. 

Електрически ъглов диван 
Тоскана - естествена кожа

Трапезна маса Бета с размери: 90/180/75 см. 
Цвят:дъб, черен. Материал: метал, ПДЧ

Легло с извита тапицирана 
табла Бета

С повдигащ 
механизъм 

Секция Бета

Размер тв шкаф 200/50/49. 
Холна маса Бета с рамер 
65/104/46 см. - 199  , нова 
цена 179. Цвят: дъб, черен. 
Материал:метал , ПДЧ

Трапезна маса Бета
Гардероб с плъзгащи врати и огледала

Метални елементи



-10% 1524 лв
1371 лв

 649 лв
519 лв

-20%

 2999 
2399 -20%

-15% 3475
2953 

Размер: 252(188)/352/179 см. Височина: 
80-100 см. Площ за сън: 310/130 см. Цвят: 
светло и тъмно сиво. Материал: дамаска, 
пенополиуретан, масив, ПДЧ, метал.

Размери:310/193. Механизъм за сън подматрак. Цвят:тъмно сив. 
Материал:дамаска , пенополиуретан , метал , масив

Ъглов диван 
Алпина

Ъглов диван Милла

Размери:252/217. Цвят:бежово-кафяв. 
Материал:дамаска , екокожа ,пенополиуретан , 
метал , ПДЧ. С механизъм за сън подматрак.

Модулен диван Модео

С механизъм 
за сън 

Преместваш 
облегалката 
- променяш 
дълбочината на 
дивана

Подвижни подглавници, 
подвижни облегалки

Секция Франческа

Размер:258/37/143 
см. Материал:ПДЧ. 
Цвят бял хай глос 
с черно.

Подвижни подглавници

Подвижни подглавници



-10% 1639 лв
1475 лв

 1119 лв
995 лв

-11%

 2998 
2398 -20%

-20% 2199
1759 

С тапицирана табла и чекмедже. Размер 214/227/120. Цвят:сив. 
Материал:дамаска , метал , пенополиуретан , масив

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.

Тапицирано бокспринг легло с подвижни 
подглавници Кано 

С тапицирана табла , повдигащ механизъм , подматрчна рамка и 
ракла за съхранение. Размер:166/214/125. Цвят: тъмно сив. Материал: 
дамаска , пенополиуретан , метал , ПДЧ

Тапицирано легло Венето

С повдигащ 
механизъм 

С включен матрак и топ 
матрак с охлаждаща пяна

Тапицирано легло 
Арес 
+ матрак

Размер:125/206/133. С тапицирана табла 
,  повдигащ механизъм , подматрачна 
рамка и ракла  за съхранение. 
Цвят:кафяв. Материал:дамаска , 
пенополиуретан , метал , ПДЧ

Тапицирано легло 
Палмира + матрак



-50%  559 лв
503 лв

-10%

 3399 
2991 

-12%

-10% 988 лв
889 лв

Размер: 255/162/75-90. Механизъм за сън:подматрак. 
Цвят:кафяв. Материал:дамаска , пенополиуретан , ПДЧ , метал

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

Трапезна маса 90/160÷206,6 / 75 , стара цена 489 , нова цена 244,50. 
Единична витрина 60,8 / 41,3 / 195,1; , стара цена 349 , нова цена 
174,50. Холна маса  75/120 / 43 ; стара цена 199 , нова цена 99,50. Скрин 
159,2 / 41,3 / 83,1 , стара цена 359 , нова цена 179,50. Цвят: дъб/черно. 
Материал: ПДЧ

Ъглов диван с подвижни 
подглавници Лаура

С механизъм  
за сън и ракла

Трапезна маса 
Кьолн

  Размер:  200/100/75 см. Цвят:дъб с 
черни крака. Материал: МДФ, метал

Модулна система
Латина



2299 лв

-10% 988 лв
889 лв

Механизъм със завъртане на лежанката. Размер: 294/233/
H81 см. Спална площ: 148/190 cм. Цвят:кафяв с бежово. 
Материал:дамаска , пенополиуретан , ПДЧ , масив , метал

Размер: 303/185/118. Цвят:син. Материал:дамаска 
, метал , пенополуиретан , ПДЧ

Електрически диван Орион с подвижни подглавници

Размер:277/205. Цвят:графит. Материал:дамаска , метал , 
пенополуиретан , масив

Ъглов диван Кармен

С едно движение се 
превръща в легло

Секция Фантом - МДФ 
лице

размер: 226,8/50(37)/203,5 см. Цвят:бял. 
Материал:МДФ , ПДЧ

Диван Фокус2999 лв

С електрически механизъм 
за сън и релакс

Подвижни 
подглавници

679 лв

С LED 
осветление

999 лв

Етажерка в 
подлакътника



-10%
 649 лв
584 лв -10%

 549 лв 
439 лв

-20%

-20%499 лв
399 лв

Механизъм за сън: подматрак. Размер:258/220 с площ за сън 
185/122. Цвят:сив. Материал:естествена кожа , пенополиуретан , 
ПДЧ ,метал 

Цвят:зелен. Размер: 309/225/70 см. 
Материал:дамаска , пенополиуретан , масив , 
метал , ПДЧ

Ъглов диван с подвижни подглавници Сайд

Модулна система скрин Хавана V3 160/41,6/101.5 см, стара цена- 519лв, 
нова цена- 467лв., единична витрина V1 66/41,6/ 198,5см., стара цена-449лв., 
нова цена-404лв., ТВ шкаф F1 160/ 41.6 /65.5 СМ, стара цена 329 лв, нова-
296лв.,  висок скрин K1- 92.1/41,6/133.5 см., стара цена-349лв, нова-314лв., 
холна маса  T1 - 75/75/47,6 см, стара цена 229, нова-206лв.
Материал ПДЧ, цвят кафяв и черен.

Секция Пабло

Естествена 
кожа

Диван Виола за кухня и 
трапезария

Размери: 166/208/85 см. Цвят:кафяв. 
Материал:дамаска , пенополиуретан , 
масив , метал , ПДЧ

Модулна система
Хавана

С възможност за табуретка 132/68/42 см. 
Многоцветна

-20% 3164 лв
2531 лв Ъглов диван Пико

Размер: 256,9/52,7/183,1 см. Материал:ПДЧ, 
стъкло. Цвят: антик с бяло

 2293 
1834

-20%



-15%

Диван Дарфийлд
Механизъм за сън:клик клак. Размери:  197/98/102; площ за 
сън 197/133/44. Цвят:сив. Материал:дамаска , ПДЧ , метал , 
пенополиуретан. Метални крачета

-20% 429 лв
343 лв

Скрин с размери 184,2/41,5/76,7см. Стара цена 389, нова цена 330лв., ТВ шкаф 184,2/ 52,2 /51,1см., стара цена-299лв., 
нова-254лв., единична витрина 54,8/41,5/ 188,7см., стара цена 399лв., нова-339лв., двойна витрина-94,5/41,5/ 188,7см., 
стара цена 569лв, нова-483 лв.,стенна етажерка 180 / 22,3 / 25,6 см., стара цена-59лв, нова-50лв. Цвят: снежен дъб/дъб 
нелсон. Материал:ПДЧ ,стъкло

Посочените цени са валидни от 09.10.19г. до 04.11.19г. 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

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

Маса и столове Мели Сет

-20% 349 лв
279 лв

Модулна система 
Примавера

-20% 129 лв
103 лв

Масивен бар стол 
Валентино, с еко кожа, 
тъмно кафяв

Подходящ за всеки бар плот

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