
Години
ГАРAНЦИЯ

За Вашата Dieter Knoll кухн
я

Посочените цени са валидни от 20.03 до 02.04.2023 г. или до изчерпване 
на количествата. Стойността на кухните се формира само от кухненските 
шкафове и не включва електроуреди, мивка, смесител, механизми и 
аксесоари. Oтстъпките не са валидни за вече направени поръчки и не важат за 
изделия, за които е обявена друга промоция. Отстъпката за C

,
elina важи при 

поръчка на стойност над 2000 лв.

-40%
специални намаления
за Кухни с маркадо

5683,-

DIETER KNOLL DK405/SOFT LACK, ГР. 4
/AIKO ВАРИАНТ 255 СМ/

3409,-
2274,-
СПЕСТЕТЕ

Елегантен дизайн и стил в най-актуалните тенденции.
Повърхности с лаково покритие бял супер мат и червен мат. 
Ефектно LED осветление и дизайн без дръжки.

отстъпка за всички
Електроуреди
за вграждане 

10%

Купи стоки на изплащане

индивидуално проектиране
  

XXXL Информация
• Над 100 цвята за лице
• 15 цвята за корпус
• 53 варианта за кухненски плот
• 82 варианта за дръжки

ONLINE
Aiko XXXL

24/ 7
Online
Shopping



40% отстъпка за всички Kухни
по поръчка

XXXL Информация
• Над 100 цвята за лице
• 15 цвята за корпус
• 53 варианта за кухненски плот
• 82 варианта за дръжки

НОВО! Иновативен дизайн вдъхновен от природата.. 
Лица от естествена ясенова масивна дървесина с фурнирована табла. 

От кафето сутрин до приготвянето на деликатеси заедно вечер: 
кухнята е центърът на кулинарния живот. Още по-важно е това 
пространство да е съобразено точно с вашите нужди.
С тази кухня от серията „Manhattan uni“ можете да създадете 
атмосфера според вашите идеи.

8538,-

DIETER KNOLL DK708, LUGANO LACK/ ГР. 7
/AIKO ВАРИАНТ 255 СМ/

5122,-
3416,-
СПЕСТЕТЕ

Години
ГАРAНЦИЯ

За Вашата Dieter Knoll кухн
я

5072,-

DIETER KNOLL DK001, MANHATTAN UNI, ГР. 1
/AIKO ВАРИАНТ 255 СМ/

3043,-
2029,-
СПЕСТЕТЕ

индивидуално проектиране

индивидуално проектиране

С корпусите
Matrix 900 и
Matrix Art 900
получавате 20%
повече обем, 
в сравнение с
корпуси 750 мм.

20%
Повече обем



Години
ГАРAНЦИЯ

За Вашата Dieter Knoll кухн
я

1) Стойността на кухните се формира само от кухненските шкафове и не включва електроуреди, мивка, смесител, 
механизми и аксесоари. Oтстъпките не са валидни за вече направени поръчки и не важат за изделия, за които е
обявена друга промоция. Отстъпката за C,elina важи при поръчка на стойност над 2000 лв.

Елегантни лакови повърхности и кант 
дръжки с LED осветление, които придават 
на тази модерна кухня ексклузивен блясък. 
Акценти в топъл дървесен декор Дъб.

7013,-

DIETER KNOLL DK704 NOVA LACK  ГР. 6  
/AIKO ВАРИАНТ 255 СМ/

4207,-
2806,-
СПЕСТЕТЕ

Години
ГАРAНЦИЯ

За Вашата Dieter Knoll кухн
я

XXXL Информация
• Над 100 цвята за лице
• 15 цвята за корпус
• 47 варианта за кухненски плот
• 78 варианта за дръжки

Цените са за
показаната 
конфигурация
Aiko Вариант 255 см

Снемане на 
размери

Индивидуален 
3D проект

Доставка и 
монтаж

Изгодни 
схеми на 

изплащане

Спестявайте 
с нашите 
отстъпкииндивидуално проектиране



35% отстъпка за всички Kухни
по поръчка

ГА
РАНЦИЯ

ГА Р А Н Ц И

Я

5
ГОДИНИ

1) Стойността на кухните се формира само от кухненските шкафове и не включва електроуреди, мивка, смесител, 
механизми и аксесоари. Oтстъпките не са валидни за вече направени поръчки и не важат за изделия, за които е 
обявена друга промоция. Отстъпката за C,elina важи при поръчка на стойност над 2000 лв.

Кухня с лице в топъл и наситен дървесен декор Дъб Хавана, с дълбоки и 
контрастни акценти в черно. Със система профили-дръжки от черен метал.

ГА
РАНЦИЯ

ГА Р А Н Ц И

Я

5
ГОДИНИ

6458,-

C‘ELINA SYLT, ГР. 7
/AIKO ВАРИАНТ 255 СМ/

4197,-
2261,-
СПЕСТЕТЕ

Цените са за
показаната конфигурация
Aiko Вариант 255 см

Оптически гладка повърхност от полимерно стъкло с дебелина 2 мм върху MDF фронт грациозно балансира 
съвременните технологии и комфорта. Аксесоари и акценти от метал и дървесен декор Sierra Oak.

7698,-

C‘ELINA ARTIS ГР. 10
/AIKO ВАРИАНТ 255 СМ/

5003,-
2695,-
СПЕСТЕТЕ

индивидуално проектиране

индивидуално проектиране



1) Стойността на кухните се формира само от кухненските шкафове и не включва електроуреди, мивка, смесител, 
механизми и аксесоари. Oтстъпките не са валидни за вече направени поръчки и не важат за изделия, за които е
обявена друга промоция. Отстъпката за C,elina важи при поръчка на стойност над 2000 лв.

Цените са за
показаната 
конфигурация
Aiko Вариант 255 см

01
Околната среда се нуждае от дългосрочно 
опазване и ангажираност. В нашето  
производството влагаме дървесина от 
устойчиво отглеждани и сертифицирани 
източници. Така се грижим за поддържане на 
екологичното равновесие в нашите гори.

Устойчива грижа 
за природата 

02
Перманентният контрол на качеството, 
постоянното разработване на нови продукти и 
обезпечена верига на доставките, са гаранция 
за изпълнение на високите ни стандарти за 
качество. C‘elina произвежда кухни, за които на 
почти 100% важи „Made in Germany“.

Гарантирано 
качество

03
Гаранцията важи за корпусите на шкафовете, 
пантите, механизмите за чекмеджета с пълно 
изтегляне, демпферите, металните кошници, 
стъклените рафтове, декоративните профили
и корнизи, работните плотове и др.

5 години
гаранция

04
Като компания, развиваща своята дейност 
по целия свят, ние се чувстваме отговорни 
за нашите служители и клиенти. Ние в C‘elina 
следваме стандарти и сертифицирани 
производствени процеси, с които се иденти-
фицираме и поставяме нови мащаби в бранша.

Нашата
цел

05
Кухните C‘elina предлагат повече от 70 вида 
фронтове, изработени от разнообразни 
материали, в различен стил - като започнем 
от модерните изчистени линии без дръжка и 
стигнем до уютния рустикален стил.

Дизайн с широк 
спектър

06
Насладете се на впечатляващия ефект, който 
може да постигнете с LED осветление.
Директно или индиректно, в откритите 
етажерки и в шкафовете, опциите са 
разнообразни и съобразени с предлаганите 
модули.

Светлина в 
кухнята

07
Растерната схема на кухни C‘elina предлага 
индивидуално проектиране на работната 
височина в диапазон 66-110 см.
Благодарение на разнообразието от долни 
шкафове, пространството може да се овладее 
оптимално. 

По индивидуален 
размер

08
Тук има място за всичко! Интелигентните 
системи за чекмеджета, разнообразни 
механизми за специални приложения като 
ниша, килер, шкаф за бутилки, дори сервизна 
количка. Всичко от което имате нужда в 
кухнята е под ръка, подредено и достъпно.

Кухня с 
организация

09
Кухни C‘elina предлагат широк спектър от 
възможности за всяко помещение: плъзгащи 
врати, модули за дневна, антре, килерно и 
перално помещение, баня или гардеробна.

Обзавеждане за 
всяко помещение

10
Повърхности със защита от следи от пръсти, 
Стенни облицовки с LED-осветление,електрон-
но задвижване на вратите и чекмеджетата, 
потъващи контакти и много други. Богатият 
избор на аксесоари предоставя безгранични 
възможности за дизайн.

Технология
и дизайн

10 ЕКСК ЛУЗИВНИ ПРЕДИМСТВА

ГА
РАНЦИЯ

ГА Р А Н Ц И

Я

5
ГОДИНИ

4527,-

C‘ELINA LASER, ГР. 2
/AIKO ВАРИАНТ 255 СМ/

2942,-
1585,-
СПЕСТЕТЕ

XXXL Информация
• 71 цвята за лице
• 14 цвята за корпус
• 46 варианта за кухненски плот
• 93 варианта за дръжки

индивидуално проектиране



1) Стойността на кухните се формира само от кухненските шкафове 
и не включва електроуреди, мивка, смесител, механизми и 
аксесоари. Oтстъпките не са валидни за вече направени поръчки 
и не важат за изделия, за които е обявена друга промоция. 
Отстъпката за C,elina важи при поръчка на стойност над 2000 лв.

Цените са за
показаната 
конфигурация
Aiko Вариант 255 см

3678,-

MODERANO  КОЛОРИ, ГР. B   
/AIKO ВАРИАНТ 255 СМ/

2648,-
1030,-
СПЕСТЕТЕ

отстъпка
за всички
Кухни
Moderano

28%
индивидуално проектиране

XXXL Информация
• 199 цвята за лице
• 48 цвята за корпус
• 30 варианта за плот
• 50 варианта за дръжки

3172,-

MODERANO НЕО ГР. P
/AIKO ВАРИАНТ 255 СМ/

2283,-
889,-
СПЕСТЕТЕ

Декори за лице Металик злато гланц, Металик 
кафяв гланц, Светъл лен мат, 
Термо плот F093 декор Сив мрамор

индивидуално проектиране



отстъпка за всички
Електроуреди
за вграждане 

10%

www.aiko-bg.com

Запишете си час сега!

Консултация с проектант

отстъпка
за всички
Кухни
Landscape

26%

Рустикален чар и топлота, въплащаващи синергията
на домашното огнище. Фурнири от естествена дървесина, 
красиви детайли и дискретно осветление.

4199,-

LANDSCAPE ТАБЛА КЛАСИК 
/AIKO ВАРИАНТ 255 СМ/

3107,-
1092,-
СПЕСТЕТЕ

Рустикален чар и топлота, въплащаващи синергията
на домашното огнище. Фурнири от естествена дървесина, 
красиви детайли и дискретно осветление.

индивидуално проектиране

4470,-

LANDSCAPE ВЕНЕЦИЯ РЕЛЕФ   
/AIKO ВАРИАНТ 255 СМ/

3307,-
1163,-
СПЕСТЕТЕ

индивидуално проектиране



1) Стойността на кухните се формира само от кухненските шкафове и не включва електроуреди, мивка, смесител, 
механизми и аксесоари. Oтстъпките не са валидни за вече направени поръчки и не важат за изделия, за които е 
обявена друга промоция. Отстъпката за C,elina важи при поръчка на стойност над 2000 лв.

3129,-

WELNOVA WIN ГР. 0
/AIKO ВАРИАНТ 255 СМ/

2096,-
1033,-
СПЕСТЕТЕ

3290,-

WELNOVA BASE ГР. 1   
/AIKO ВАРИАНТ 255 СМ/

2204,-
1086,-
СПЕСТЕТЕ

4385,-

WELNOVA HOME, ГР. 4
/AIKO ВАРИАНТ 255 СМ/

2937,-
1448,-
СПЕСТЕТЕ

XXXL Информация
• 34 цвята за лице
• 7 цвята за корпус
• 20 варианта за кухненски плот
• 32 варианта за дръжки

индивидуално проектиране

индивидуално проектиране

индивидуално проектиране

Красива и стилна кухня в съвременен класически стил.
Врати в бял цвят. Плотове в декор Орех Табак.

Лице в тъмнозелен цвят в комбинация с дървесен декор за корпус и плот Knotty Oak. 
Дръжки в черен цвят.

Кухня в индустриален стил с повърхности в 
декор Light Concrete в комбинация с Crimson. 
Това е перфектната кухня за индивидуалисти.

отстъпка
за всички
Кухни
Welnova

33%



вкл. хладилник

вкл. аспиратор

вкл. фурна

вкл. мивка и
смесител

вкл. съдомиялна

БЛОК КУХНЯ В  

КОМПЛЕКТ С

5 ЕЛЕКТРОУРЕДА 

BEKO, СМЕСИТЕЛ

И МИВКА

/ДО ИЗЧЕРПВАНЕ

НА КОЛИЧЕСТВАТА/

Пакетна 

цена!

механизми 
с плавно 
затваряне  

Материал ПДЧ/МДФ. Цвят Бял Гланц/Сив. Габаритен размер 350 x 60 x 216 h см.

Всички модули са сглобени, с монтирани в тях електроуреди BEKO, мивка и смесител, включени 

в цената. Без стенен панел! Възможност за разполагане на високите модули отляво или отдясно 

в конфигурацията. Механизми и панти с плавно затваряне. Няма възможност за избор на 

допълнителни аксесоари и дръжки. Електроуреди: абсорбатор 90см, инокс, с LED светление, 

4 зонов стъклокерамичен котлон с тъч контрол, фурна за вграждане, черен цвят, 3 функции, 

хладилник за вграждане, общ обем 220l, съдомиялна за пълно

вграждане, вместимост 13 к-та, 5 програми.

1388,-

БЛОК КУХНЯ 200 СМ
+ ВИСОК МОДУЛ

938,-
450,-
СПЕСТЕТЕ

Oптима блок кухня 200 см В цената не са включени стенна облицовка,
ел. уреди, мивка и смесител. Дъб сонома и плот графит ( 00451110100 )

+ Висок модул  50/31,2/206 см ( 00451110101 )

6999,-

БЛОК КУХНЯ 350 СМ
БЯЛ МАТ ( 73051110001 )

4899,-
2100,-
СПЕСТЕТЕ



Посочените цени са валидни от 20.03 до 02.04.2023 г. или до изчерпване на количествата. Размерите са посочени в сантиметри и обозначават: широчина, 
дълбочина и височина. Всички цени са в лева с включен ДДС. Поради технически особености при печата е възможно изобразените цветове да се различават от 
оригиналните. Не се позволява комбинирането на две или повече ценови намаления. Oтстъпките не са валидни за вече направени поръчки. Аiko не носи отговорност 
за печатни грешки. Декорацията не е включена в цената на артикулите.
** цените не включват матрак и подматрачна скара, освен ако изрично не е посочено, че са включени в цената.

Аiko е отворен за вас от понеделник до събота 10.00 - 20.00, неделя 10.00 - 19.00
София бул. Европа № 441; ул. Околовръстен път № 135; Стара Загора бул. П. Евтимий № 50; Бургас бул. Янко Комитов № 8; Варна бул. Вл. Варненчик № 277А

W W W. A I KO -BG.CO M

24/ 7 Online вижте още
за AIKO:
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БЛОК КУХНЯ В  

КОМПЛЕКТ С

5 ЕЛЕКТРОУРЕДА

BEKO

И МИВКА

Пакетна 

цена!

вкл. стъклокерамичен плот
вкл. фурна

вкл. миялна
машина

вкл. мивка

вкл. абсорбатор

вкл. хладилник

Луксозна дизайнерска блок кухня в тъмен дървесен декор с хладилник в ляво с размери Ш:300/Д:60/В:245 см (+5 см с корниза). 
Притежава изключителна и неповторима италианска визия и стил, произведена по най-високи стандарти за качество с внимание 
към детайла. Предоставя удобство и практичност по време на приготвянето на основните ястия и напитки. Стилните фрезовани 
вратички на шкафовете в тъмен дървесен декор, с елегантни метални дръжки създават усещане за неповторим домашен уют 
и топлина. Шкафовете са произведени от масив и висококачествено ПДЧ с фурнир тъмен Ясен, с влючен термоустойчив плот с 
декор Гранит. Включени електроуреди за вграждане -  хладилник Beko BCSA285K3S, фурна Beko OIM27200A, стъклокерамични 
котлони Beko HIC64401, миялна машина DIN35320, абсорбатор ERA 52 и еднокоритна мивка с отцедник. Стенната облицовка и 
смесителя не са включени в цената. 

вкл. хладилник

7999,-

БЛОК КУХНЯ 300 СМ
ТЪМЕН ЯСЕН
( 23251110006 / 23251110007 )

5599,-
2400,-
СПЕСТЕТЕ




