
телефон: 0700 14 332 

Промоцията важи от 05.02.2020 

до 29.02.2020

Витрина 119,9/ 41,4/ 138,9 стара цена 529 , намалена цена 423. 
Витрина 89,9 / 34,2 / 139,6 стара цена 479 , намалена 383. Скрин 
119,9/ 41,4 / 138,9 , стара цена 499 , намалена цена 399. Цвят:черен с 
дъб сонома. Материал:ПДЧ , МДФ , стъкло

Размер: 269/204/77-97см. 
Цвят: розов. Материал: 
дамаска , пенополиуретан, 
метал, масив

до -30%

Модулна система Атеншън 

-30% 2779  лв
1945 лв

-20%

Електрически 
ъглов диван Хюго 

С LED осветление



-15%

 5999 
5499 

 -400лв

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

Единична витрина с лед осветление 75,6  / 45/ 209,2 , 
стара цена 539 , намалена цена 458. Двойна витрина с лед 
осветление  120,3 / 45 / 161,2 , стара цена 669 , намалена 
цена 568. Стенна етажерка 122,8 / 24.5/33,8 , стара цена 99 
, намалена цена 84. Скрин 175/ 45 / 97,2 , стара цена 529 , 
намалена цена 449. Холна маса 60/120/45 см , стара цена 
229, намалена цена 194. Цвят:бор. Материал:ПДЧ , стъкло

Модулна система Непал

Естествена кожа и релакс механизми в холова гарнитура Амор
Диван 3 места 212/97/95см; Диван 2 
места 165/97/95см; Фотьойл105/94/98 
см. РЕЛАКС МЕХАНИЗМИ. 
ЕСТЕСТВЕНА КОЖА в седални и 
облегални части. Цвят: тъмно кафяв. 
Материал: естествена кожа, еко кожа, 
масив, пенополиуретан, метал

 3399 
2999 

 -500лв



-15%

-30% 1998 лв
1398 лв

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

Холна маса 60/110/45 см , стара цена 209 , намалена цена 177.Етажерка 192.6/37.2/22.4 
, стара цена 129 , намалена цена 109.Скрин 192.7/53/98.2 , стара цена 749 , намалена 
цена 636. Тв шкаф 192.7/53/56.2 , стара цена 499 , намалена цена 424. Витрина 
133/53/168.1  стара цена 699 , намалена цена 594.Трапезна маса 90/160(206.6)72.7 , 
стара цена 459 , намалена цена 390. Цвят:дъб нелсън/бял хай глос. Материал:ПДЧ, 
МДФ

Ъглов диван Харвард

Модулна система 
Кан

-16% 3536 
 2970

с механизъм за сън: 
подматрак

Естествена кожа 
ъглов диван Анджи

Подвижни подглавници С механизъм за сън и ракла

Размер: 270/217/78 
см. Цвят:капучино. 
Материал:естествена кожа , 
пенополиуретан , ПДЧ , метал



-10%2998 
2698  

Размери: 175/ 339/ 223 см.,площ за сън 122/ 270 см.,седална 
дълбочина 106 см. , височина 75/ 95 см., седална височина 
45 см. Цвят:сив. Материал:дамаска , масив , метал, 
пенолиуретан

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

Ъглов диван с подвижни 
подглавници Емпорио

Трапезен стол Аугуст

Ъглов диван Брейвън

Скрин Зита

 439 лв
395 лв

-10%
Размер: 181/41,5/84. Цвят:бял хай-глос с бяло. Материал:ПДЧ

Размер : 98/56/45 см. Цвят:син 
или сив. Материал:дамаска 
плюш , масив , 
пенополиуретан

2179 лв

299 лв 
269 лв  

-10%

С електрически 
механизъм за сън и 
релакс



-10% 319 лв
287 лв

-10%

 1199 
1139 

-5%

-20%

Размер: 300/200/90. Цвят:сиво с тюркоаз. 
Материал: дамаска, пенополиуретан, масив, 
метал, ПДЧ

Ъглов диван Анна с механизъм за сън

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

Трапезна маса Уестърленд

Размер: 80/140/75. Цвят:бетон с 
графит. Материал:МДФ , метал

Трапезна маса Тексас

 329 
263 

798 лв
719 лв

Скрин с две врати и 3 чекмеджета 160/43/86 ,стара цена 629 , нова цена 534. 
Двойна витрина 61/43/162 , стара цена 469 , нова цена 398. Трапезна маса 
90/140/79 см , стара цена 399 , нова цена 339. Разтегателна част за трапезна 
маса – стара цена 129 , нова цена 109. Цвят:пелтро с венге. Материал:ПДЧ

Модулна система СидниСекция Жуледа

Размер :  217 /41 (23,4) /194,2 см. Цвят : дъб сонома/бяло. 
Материал:ПДЧ. Скрин Жуледа 128,4/ 33,8 / 91,5  - 159 лв.

-15%



 2998 лв
2548 лв

-15%

2998 
2698 

-10%

-10%

За матрак 160/200. Гардероб с  размери 220/69/218. Единични крило към 
гардероба  с размери 45/69/218. Легло с тапицирана табла с размери 
169/211/47/120. Нощни шкафчета с размери 65/44/33 – 2 бр. Скрин-
тоалетка оалетка с размери 106/45/85-165; огледало. Цвят:орех/бяло/
огледала. Материал:ПДЧ , МДФ , масив , огледало

Спален комплект Долче 

Спален комплект Петра

Комплектът включва легло за матрак с размери: 160/200 ,2 нощни шкафчета ш.65/д.42/в.60, гардероб 
с отваряеми врати и LED осветление ш.272/д.60/в.220, тоалетка с огледало ш.120/д.50/в.80 (заедно с 
огледалото 150см.).Към комплекта може да се закупи табуретка в дамаска маслина на цена 89 лв. Материал: 
МДФ, ПДЧ, дамаска, огледало. Цвят: Бял.

Спален комплект Бета

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

2799  
2519 

С легло с повдигащ механизъм и подматрачна 
рамка



-20% 1239 лв
 991 лв

 1119 лв
995 лв -11%

-10%

-10% Леглото за матрак 180/200 см. с размер  186,2/87,7/209,6 -499 лв., намалена цена 449. 
Нощно шкафче 49,8 / 41,5 / 48,5 – 119 лв , намалена 107. Гардероб комбиниран с размери  
270.3/61.2/223 без рамка - 989лв., намалена цена 890. Допълнително може да закупите: Рамка 
за гардероба 281,1/ 23,8 / 228 - 189 лв. Рафтове за гардероба 3 бр. комплект  - 49лв. Плавно 
затваряне за гардероба - 69 лв. Подматрачна рамка за леглото – 209 лв. Материал:ПДЧ. 
Цвят:черно със златен дъб

Комплектът включва: гардероб с размери 180/59/215см. , легло с  повдигащ механизъм за 
матрак 160/200  с размери 173/220/96 без дъно, нощни шкафчета 50/41/35– 2 броя. Цвят:сив 
дъб Брандолино с Tрюфел. Материал:ПДЧ Egger

Спален комплект Бавено

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

Спален комплект Марбея

Спален комплект Одисей
с включена рамка за 
гардероб с LED осветление

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

 1998 лв
1798 лв



Диван Дарфийлд и етажерка Мауро

Механизъм за сън:клик клак. Размери:  197/98/102; площ за 
сън 197/133/44. Цвят:бяло, синьо и зелено на райета. Материал:
дамаска , ПДЧ , метал                                            , пенополиуретан. Метални крачета

-20% 429 лв
343 лв

Посочените цени са валидни от 05.02.20г. до 29.02.20г. 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 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@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 

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 

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. 

Маса и столове Мели Сет

-20% 349 лв
279 лв

-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.

Размери :107,2 /32,9/176,3см. 
Цвят : бетон или бял. 
Материал:ПДЧ

Ню Йорк в дома ти и си куул - с 
диван Ню Йорк

 269 лв
215 лв -20%

 559 лв
447 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

-20%


