
Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο κατάστημα. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή επισκεφτείτε το www.IKEA.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες
συμβουλευτείτε το ταμπελάκι της τιμής. Όλες οι μονάδες χρειάζονται συναρμολόγηση.

Οδηγός αγοράς

Αμέτρητες δυνατότητες και συνδυασμοί 
Η πραγματικά ευέλικτη σειρά αποθήκευσης HAVSTA, από μασίφ ξύλο,
σας δίνει αμέτρητες δυνατότητες συνδυασμών σε διαφορετικά 
μεγέθη– και με διαφορετικές λειτουργίες και εμφάνιση ανάλογα με 
τον χώρο,τις ανάγκες και το γούστο σας.

Όλες οι λειτουργίες που χρειάζεστε
Παρουσιάστε τα αντικείμενα που αγαπάτε πίσω από γυάλινες πόρτες
ή σε ραφιέρες και κρύψτε αυτά που δε θέλετε να φαίνονται σε 
κλειστά ντουλάπια. Συνδυάστε την αποθήκευση με ένα έπιπλο TV 
που διατηρεί τα καλώδια κρυμμένα και ολοκληρώστε την εμφάνιση 
με ένα ή περισσότερα ταιριαστά τραπέζια μέσης. 

Ευελιξία 
Επιλέξτε αυτόνομες μονάδες ή μία από τις πολλές συνθέσεις.
Προσθέστε μονάδες, καθώς αλλάζουν οι ανάγκες σας ή αναδιατάξτε 
τη σύνθεσή σας ανάλογα με τον χώρο σας – ανεξάρτητα από το αν 
είναι η οικογένειά σας που μεγαλώνει ή οι συλλογές σας.

HAVSTA
Σειρά αποθήκευσης

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Ξύλο: Καθαρίστε με ένα πανί και
ήπιο καθαριστικό. Σκουπίστε με
ένα καθαρό πανί.
Γυαλί: Καθαρίστε με ένα πανί και
υγρό για τα τζάμια. Σκουπίστε με
ένα καθαρό πανί.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Πρέπει να χειρίζεστε το γυαλί
ασφαλείας με προσοχή. Όλα τα
γυαλιά είναι εύθραυστα και μία
άκρη που έχει υποστεί ζημιά ή
μία χαραγμένη επιφάνεια μπορεί
σε εξαιρετικές περιπτώσεις να
προκαλέσει την ξαφνική ρωγμή
ή/και το σπάσιμο του γυαλιού.

Μπορείτε να μετατρέψετε
οποιαδήποτε στοιβαζόμενη
μονάδα σε αυτόνομη
προσθέτοντας την μπάζα στο
αντίστοιχο μέγεθος (πωλείται
χωριστά) ή να στερεώσετε μία
στοιβαζόμενη μονάδα σε ένα
ντουλάπι βάθους 47 cm ώστε
να δημιουργήσετε μία κάθετη
σύνθεση.

Για να συναρμολογήσετε το
έπιπλο χρειάζονται δύο άτομα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για να εμποδίσετε τυχόν
ανατροπή του επίπλου, πρέπει
να είναι μόνιμα στερεωμένο
στον τοίχο με το εξάρτημα
στερέωσης που περιλαμβάνεται.
Καθώς τα υλικά κάθε τοίχου
μπορεί να διαφέρουν, οι βίδες
για τη στερέωση στον τοίχο δεν
περιλαμβάνονται. Για συμβουλές
σχετικά με τα κατάλληλα
συστήματα βιδών για τον τοίχο
σας, επικοινωνήστε με έναν
τοπικό εξειδικευμένο έμπορο.

Για να εμποδίσετε τυχόν
ανατροπή μιας κάθετης
σύνθεσης, οι στοιβαζόμενες
μονάδες βάθους 35 cm πρέπει
πάντα να στερεώνονται σε ένα
ντουλάπι βάθους 47 cm.

Για λόγους ασφαλείας, οι
μονάδες HAVSTA δεν πρέπει να
αναρτώνται στον τοίχο.
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Αυτόνομες μονάδες
Διαστάσεις: Πλάτος x Ύψος x Βάθος. Τα έπιπλα HAVSTA πρέπει να στερεώνονται στον τοίχο με το εξάρτημα στερέωσης που περιλαμβάνεται. Τα πόμολα και οι μεντεσέδες
περιλαμβάνονται στη συσκευασία. 

Έπιπλο TV
HAVSTA  έπιπλο TV με μπάζα, 160×62×47 cm. Μέγιστο 
φορτίο στο πάνω μέρος: 50kg. Μασίφ ξύλο. Συρόμενες 
πόρτες από γυαλί. Ενσωματωμένη διαχείριση καλωδίων. 
Το έπιπλο πρέπει να στερεώνεται στον τοίχο με τη βοήθεια 
του εξαρτήματος στερέωσης που περιλαμβάνεται.

Σκούρο καφέ 604.803.65 269€
Γκρι 004.803.68 269€
Λευκό 404.803.71 269€

Τραπέζια μέσης
HAVSTA  τραπέζι μέσης, 100×75 cm,  ύψος 48 cm.
Μασίφ ξύλο. Διαθέτει ράφι στο κάτω μέρος.
Σκούρο καφέ 204.041.99 159€
Γκρι 004.142.03 159€
Λευκό 004.042.04 159€

HAVSTA  τραπέζια ζιγκόν, 50×50 cm, , ύψος 48 cm;
42x42 cm, ύψος 41 cm. Μασίφ ξύλο. Διαθέτει ράφι στο κάτω 
μέρος.
Σκούρο καφέ 604.041.97 129€
Γκρι 504.142.10 129€
Λευκό 604.042.01 129€

HAVSTA κονσόλα, 100×35 cm, ύψος 63 cm. Μασίφ ξύλο.
Διαθέτει ράφι στο κάτω μέρος.
Σκούρο καφέ 404.041.98 149€
Γκρι 604.225.49 149€
Λευκό 404.042.02 149€

Μονάδες βάθους 47 cm
HAVSTA ντουλάπι με μπάζα, 81×89×47 cm.
Μέγιστο φορτίο/ράφι 31kg. Μασίφ ξύλο. 1 ρυθμιζόμενο
ράφι, πόρτες με λειτουργία αθόρυβου κλεισίματος. Το
έπιπλο πρέπει να στερεώνεται στον τοίχο με τη βοήθεια
του εξαρτήματος στερέωσης που περιλαμβάνεται.
Σκούρο καφέ 203.910.50 179€
Γκρι 504.151.96 179€
Λευκό 103.886.23 179€

HAVSTA ντουλάπι με μπάζα, 121×89×47 cm, συρόμενες
πόρτες. Μέγιστο φορτίο/ράφι 45kg. Μασίφ ξύλο. 1
ρυθμιζόμενο ράφι, λειτουργία αθόρυβου κλεισίματος. Το
έπιπλο πρέπει να στερεώνεται στον τοίχο με τη βοήθεια
του εξαρτήματος στερέωσης που περιλαμβάνεται.
Σκούρο καφέ 903.910.56 239€
Γκρι 304.151.97 239€
Λευκό 703.886.20 239€

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Διαστάσεις: Πλάτος x Ύψος x Βάθος. Τα έπιπλα HAVSTA πρέπει να στερεώνονται στον τοίχο με το εξάρτημα στερέωσης που περιλαμβάνεται. Τα πόμολα και οι μεντεσέδες
περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Τα εξαρτήματα για τη σύνδεση των μονάδων κάθετα περιλαμβάνονται. Η τοποθέτηση των μονάδων δίπλα-δίπλα δεν απαιτεί σύνδεση με
τα εξαρτήματα. 

HAVSTA σύνθεση αποθήκευσης με γυάλινες πόρτες.
Διαστάσεις: Π243×Υ134×Β37 cm 
Αυτή η σύνθεση 667€

Επιλογές χρωμάτων:
Σκούρο καφέ 092.660.24 667€
Γκρι 792.660.30 667€
Λευκό 792.659.74 667€

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση:
HAVSTA ραφιέρα 81×123×35 cm 1 τεμ
HAVSTA ντουλάπι 81×123×35 cm 1 τεμ
HAVSTA ντουλάπι με γυάλινες πόρτες 81×123×35 cm 1 τεμ
HAVSTA μπάζα 81×12×37 cm 3 τεμ

HAVSTA σύνθεση αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Π162×Υ134×Β37 cm
Αυτή η σύνθεση 408€

Επιλογές χρωμάτων:
Σκούρο καφέ 892.659.02 408€
Γκρι 592.659.08 408€
Λευκό 892.658.36 408€

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση:
HAVSTA ραφιέρα 81×123×35 cm 1 τεμ
HAVSTA ντουλάπι 81×123×35 cm 1 τεμ
HAVSTA μπάζα 81×12×37 cm 2 τεμ

  

HAVSTA σύνθεση αποθήκευσης με γυάλινες πόρτες.
Διαστάσεις: Π162×Υ134×Β37 cm
Αυτή η σύνθεση 508€

Επιλογές χρωμάτων:
Σκούρο καφέ 992.660.53 508€
Γκρι 292.660.56 508€
Λευκό 692.660.59 508€

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση:
HAVSTA ντουλάπι 81×123×35 cm 1 τεμ
HAVSTA ντουλάπι με γυάλινες πόρτες 81×123×35 cm 1 τεμ
HAVSTA μπάζα 81×12×37 cm 2 τεμ

HAVSTA σύνθεση αποθήκευσης με γυάλινες πόρτες.
Διαστάσεις: Π162×Υ134×Β37 cm
Αυτή η σύνθεση 518€

Επιλογές χρωμάτων:
Σκούρο καφέ 792.659.50 518€
Γκρι 292.659.62 518€
Λευκό 792.659.45 518€

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση:
HAVSTA ντουλάπι με γυάλινες πόρτες 81×123×35 cm 2 τεμ
HAVSTA μπάζα 81×12×37 cm 2 τεμ

Μονάδες βάθους 37 cm
HAVSTA ντουλάπι με γυάλινη πόρτα και μπάζα, 
81×134×37 cm. Μέγιστο φορτίο/ράφι 23 kg. Μασίφ ξύλο/
γυαλί ασφαλείας. 3 σταθερά ράφια, πόρτες με λειτουργία 
αθόρυβου κλεισίματος. Το έπιπλο πρέπει να στερεώνεται 
στον τοίχο με τη βοήθεια του εξαρτήματος στερέωσης που 
περιλαμβάνεται.
Σκούρο καφέ 992.751.04 259€
Γκρι 292.751.07 259€

Λευκό 692.751.10 259€

HAVSTA ντουλάπι με γυάλινη πόρτα και μπάζα, 
120×134×37 cm, συρόμενες πόρτες. Μέγιστο φορτίο/ράφι  
32 kg. Μασίφ ξύλο/γυαλί ασφαλείας. 3 σταθερά ράφια, 
πόρτες με λειτουργία αθόρυβου κλεισίματος. Το έπιπλο 
πρέπει να στερεώνεται στον τοίχο με τη βοήθεια του 
εξαρτήματος στερέωσης που περιλαμβάνεται.
Σκούρο καφέ 092.751.13 309€
Γκρι 392.751.16 309€

Λευκό 792.751.19 309€

HAVSTA ντουλάπι με μπάζα, 81×134×37 cm. Μέγιστο 
φορτίο/ράφι 23 kg. Μασίφ ξύλο. 3 ρυθμιζόμενα ράφια 
πόρτες με λειτουργία αθόρυβου κλεισίματος. Το έπιπλο 
πρέπει να στερεώνεται στον τοίχο με τη βοήθεια του 
εξαρτήματος στερέωσης που περιλαμβάνεται.
Σκούρο καφέ 292.750.94 249€
Γκρι 592.750.97 249€
Λευκό 592.751.01 249€

HAVSTA ραφιέρα με μπάζα, 81×134×37 cm. Μέγιστο 
φορτίο/ράφι 26 kg. Μασίφ ξύλο. 2 ρυθμιζόμενα ράφια, 
1 σταθερό ράφι. Το έπιπλο πρέπει να στερεώνεται στον 
τοίχο με τη βοήθεια του εξαρτήματος στερέωσης που 
περιλαμβάνεται.
Σκούρο καφέ 092.750.85 159€
Γκρι 492.750.88 159€
Λευκό 892.750.91 159€

HAVSTA ραφιέρα με μπάζα, 61×212×37 cm. Μέγιστο 
φορτίο/ράφι 20 kg. Μασίφ ξύλο. 4 ρυθμιζόμενα ράφια, 1 
σταθερό ράφι για μεγάλη σταθερότητα. Το έπιπλο πρέπει 
να στερεώνεται στον τοίχο με τη βοήθεια του εξαρτήματος 
στερέωσης που περιλαμβάνεται.
Σκούρο καφέ 703.910.38 229€
Γκρι 404.151.92 229€
Λευκό 003.886.33 229€
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Συνθέσεις
Διαστάσεις: Πλάτος x Ύψος x Βάθος. Τα έπιπλα HAVSTA πρέπει να στερεώνονται στον τοίχο με το εξάρτημα στερέωσης που περιλαμβάνεται. Τα πόμολα και οι μεντεσέδες
περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Τα εξαρτήματα για τη σύνδεση των μονάδων κάθετα περιλαμβάνονται. Η τοποθέτηση των μονάδων δίπλα-δίπλα δεν απαιτεί σύνδεση με
τα εξαρτήματα

HAVSTA σύνθεση αποθήκευσης με συρόμενες γυάλινες 
πόρτες. 
Διαστάσεις: Π283×Υ134×Β37 cm
Αυτή η σύνθεση 627€

Επιλογές χρωμάτων:
Σκούρο καφέ 892.660.63 627€
Γκρι 192.660.66 627€
Λευκό 192.660.33 627€

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση:
HAVSTA ραφιέρα 81×123×35 cm 2 τεμ
HAVSTA ντουλάπι με γυάλινες πόρτες 121×123×35 cm 1 τεμ
HAVSTA μπάζα 81×12×37 cm 2 τεμ
HAVSTA μπάζα 121×12×37 cm 1 τεμ

HAVSTA σύνθεση αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Π81×Υ212×Β47 cm
Αυτή η σύνθεση 309€

Επιλογές χρωμάτων:
Σκούρο καφέ 792.659.93 309€
Γκρι 092.659.96 309€
Λευκό 492.659.99 309€

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση:
HAVSTA ραφιέρα 81×123×35 cm 1 τεμ
HAVSTA ντουλάπι με μπάζα 81×89×47 cm 1 τεμ

HAVSTA σύνθεση αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Π81×Υ212×Β47 cm
Αυτή η σύνθεση 399€

Επιλογές χρωμάτων:
Σκούρο καφέ 692.659.84 399€
Γκρι 992.659.87 399€
Λευκό 392.659.90 399€

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση:
HAVSTA ντουλάπι 81×123×35 cm 1 τεμ
HAVSTA ντουλάπι με μπάζα 81×89×47 cm 1 τεμ

HAVSTA σύνθεση αποθήκευσης με γυάλινες πόρτες.
Διαστάσεις: Π81×Υ212×Β47 cm
Αυτή η σύνθεση €409

Επιλογές χρωμάτων:
Σκούρο καφέ 492.659.75 409€
Γκρι 892.659.78 409€
Λευκό 292.659.81 409€

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση:
HAVSTA ντουλάπι με γυάλινες πόρτες 81×123×35 cm 1 τεμ
HAVSTA ντουλάπι με μπάζα 81×89×47 cm 1 τεμ

Συνθέσεις
Διαστάσεις: Πλάτος x Ύψος x Βάθος. Τα έπιπλα HAVSTA πρέπει να στερεώνονται στον τοίχο με το εξάρτημα στερέωσης που περιλαμβάνεται. Τα πόμολα και οι μεντεσέδες
περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Τα εξαρτήματα για τη σύνδεση των μονάδων κάθετα περιλαμβάνονται. Η τοποθέτηση των μονάδων δίπλα-δίπλα δεν απαιτεί σύνδεση με
τα εξαρτήματα. 

HAVSTA σύνθεση αποθήκευσης με συρόμενες γυάλινες 
πόρτες. Διαστάσεις: Π121×Υ212×D47 cm
Αυτή η σύνθεση 509€

Επιλογές χρωμάτων:
Σκούρο καφέ 992.659.11 509€
Γκρι 392.659.14 509€
Λευκό 692.659.17 509€

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση:
HAVSTA ντουλάπι με γυάλινες πόρτες 121×123×35 cm 1 τεμ
HAVSTA ντουλάπι με μπάζα 121×89×47 cm 1 τεμ

    

HAVSTA σύνθεση αποθήκευσης με γυάλινες πόρτες.
Διαστάσεις: Π203×Υ212×Β47 cm
Αυτή η σύνθεση 867€

Επιλογές χρωμάτων:
Σκούρο καφέ 092.659.20 867€

Γκρι 492.659.23 867€

Λευκό 792.659.26 867€

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση:
HAVSTA ραφιέρα με μπάζα 61×212×37 cm 2 τεμ
HAVSTA ντουλάπι με γυάλινες πόρτες 81×123×35 cm 1 τεμ
HAVSTA ντουλάπι με μπάζα 81×89×47 cm 1 τεμ

HAVSTA σύνθεση αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Π142×Υ212×D47 cm
Αυτή η σύνθεση 628€

Επιλογές χρωμάτων:
Σκούρο καφέ 192.751.36 628€
Γκρι 992.751.37 628€
Λευκό 792.751.38 628€

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση:
HAVSTA ντουλάπι 81×123×35 cm 1 τεμ
HAVSTA ντουλάπι με μπάζα 81×89×47 cm 1 τεμ
HAVSTA ραφιέρα με μπάζα 61×212×37 cm 1 τεμ



6 7

Συνθέσεις
Διαστάσεις: Πλάτος x Ύψος x Βάθος. Τα έπιπλα HAVSTA πρέπει να στερεώνονται στον τοίχο με το εξάρτημα στερέωσης που περιλαμβάνεται. Τα πόμολα και οι μεντεσέδες
περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Τα εξαρτήματα για τη σύνδεση των μονάδων κάθετα περιλαμβάνονται. Η τοποθέτηση των μονάδων δίπλα-δίπλα δεν απαιτεί σύνδεση με
τα εξαρτήματα. 

HAVSTA σύνθεση αποθήκευσης με συρόμενες γυάλινες 
πόρτες. Διαστάσεις: Π243×Υ212×Β47 cm
Αυτή η σύνθεση 967€

Επιλογές χρωμάτων:
Σκούρο καφέ 492.752.29 967€
Γκρι 892.752.32 967€
Λευκό 192.752.35 967€

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση:
HAVSTA ραφιέρα με μπάζα 61×212×37 cm 2 τεμ
HAVSTA ντουλάπι με γυάλινες πόρτες 121×123×35 cm 1 τεμ
HAVSTA ντουλάπι με μπάζα 121×89×47 cm 1 τεμ

HAVSTA σύνθεση αποθήκευσης με γυάλινες πόρτες.
Διαστάσεις: Π243×Υ212×Β47 cm 
Αυτή η σύνθεση 1.227€

Επιλογές χρωμάτων:
Σκούρο καφέ 592.659.65 1.227€
Γκρι 992.659.68 1.227€
Λευκό 392.659.71 1.227€

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση:
HAVSTA ντουλάπι με γυάλινες πόρτες 81×123×35 cm 3 τεμ
HAVSTA ντουλάπι με μπάζα 81×89×47 cm 3 τεμ

  

HAVSTA σύνθεση αποθήκευσης με συρόμενες γυάλινες 
πόρτες. Διαστάσεις: Π242×Υ212×Β47 cm 
Αυτή η σύνθεση 1.018€

Επιλογές χρωμάτων:
Σκούρο καφέ 892.658.98 1.018€
Γκρι 192.659.05 1.018€
Λευκό 492.658.95 1.018€

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση:
HAVSTA ντουλάπι με γυάλινες πόρτες 121×123×35 cm 2 τεμ
HAVSTA ντουλάπι με μπάζα 121×89×47 cm 2 τεμ

Συνθέσεις
Διαστάσεις: Πλάτος x Ύψος x Βάθος. Τα έπιπλα HAVSTA πρέπει να στερεώνονται στον τοίχο με το εξάρτημα στερέωσης που περιλαμβάνεται. Τα πόμολα και οι μεντεσέδες
περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Τα εξαρτήματα για τη σύνδεση των μονάδων κάθετα περιλαμβάνονται. Η τοποθέτηση των μονάδων δίπλα-δίπλα δεν απαιτεί σύνδεση με
τα εξαρτήματα. 

HAVSTA TV σύνθεση αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Π282×Υ212×Β47 cm 
Αυτή η σύνθεση 727€

Επιλογές χρωμάτων:
Σκούρο καφέ 793.861.84 727€
Γκρι 093.861.87 727€
Λευκό 493.861.90 727€

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση:
HAVSTA ραφιέρα με μπάζα 61×212×37 cm 2 τεμ
HAVSTA έπιπλο TV με μπάζα 160×62×47 cm 1 τεμ

HAVSTA TV σύνθεση αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Π242×Υ89×Β47 cm
Αυτή η σύνθεση 448€

Επιλογές χρωμάτων:
Σκούρο καφέ 593.861.75 448€
Γκρι 993.861.78 448€
Λευκό 393.861.81 448€

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση:
HAVSTA έπιπλο TV με μπάζα 160×62×47 cm 1 τεμ
HAVSTA ντουλάπι με μπάζα 81×89×47 cm 1 τεμ

  

HAVSTA TV σύνθεση αποθήκευσης με γυάλινες πόρτες.
Διαστάσεις: Π322×Υ212×Β47 cm
Αυτή η σύνθεση 1.087€

Επιλογές χρωμάτων:
Σκούρο καφέ 893.861.93 1.087€
Γκρι 193.861.96 1.087€
Λευκό 593.861.99 1.087€

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση:
HAVSTA ντουλάπι με γυάλινες πόρτες 81×123×35 cm 2 τεμ
HAVSTA ντουλάπι με μπάζα 81×89×47 cm 2 τεμ
HAVSTA έπιπλο TV με μπάζα 160×62×47 cm 1 τεμ



8 9

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

81×89×47 cm

+

+

=

=

81×123×35 cm

121×89×47 cm

Θέλετε να μετατρέψετε μία οποιαδήποτε στοιβαζόμενη 
μονάδα σε αυτόνομη; Μπορείτε να το κάνετε προσθέτοντας 
μία μπάζα στο αντίστοιχο μέγεθος (πωλείται χωριστά).

Δε βρήκατε τη λύση που σας ταιριάζει; 
Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε τη δική σας σύνθεση HAVSTA ή
να προσαρμόσετε μία έτοιμη απλώς προσθέτοντας ή αφαιρώντας
μονάδες. Για να δημιουργήσετε τη δική σας κάθετη σύνθεση, δείτε τις
παρακάτω οδηγίες.

Σύνθεση πλάτους 81 cm
 
Βήμα 1. Επιλέξτε ένα ντουλάπι βάθους 47 cm.
Βήμα 2. Συνδυάστε το με μία από τις τρεις διαφορετικές στοιβαζόμενες μονάδες βάθους 35 cm. 

Σύνθεση πλάτους 121 cm
 
Βήμα 1. Επιλέξτε ένα ντουλάπι με συρόμενες πόρτες βάθους 47 cm.
Βήμα 2. Συνδυάστε το με μία στοιβαζόμενη μονάδα με συρόμενες πόρτες βάθους 35 cm.

+

+

=

=

81×12×37 cm

121×12×37 cm

81×123×35 cm

121×123×35 cm

121×123×35 cm

ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

Στοιβαζόμενες μονάδες βάθους 35 cm

HAVSTA ντουλάπι με γυάλινη πόρτα, 81×123×35 cm. 
Μέγιστο φορτίο/ράφι 23 kg. Μασίφ ξύλο/γυαλί ασφαλείας. 
3 σταθερά ράφια, πόρτες με λειτουργία αθόρυβου 
κλεισίματος. Το έπιπλο πρέπει να στερεώνεται στον 
τοίχο με τη βοήθεια του εξαρτήματος στερέωσης που 
περιλαμβάνεται.

Σκούρο καφέ 303.910.59 230€
Γκρι 104.151.98 230€
Λευκό 303.886.36 230€

HAVSTA ντουλάπι, 81×123×35 cm.  
Μέγιστο φορτίο/ράφι 23kg. Μασίφ ξύλο. 3 ρυθμιζόμενα
ράφια, λειτουργία αθόρυβου κλεισίματος. Το έπιπλο πρέπει 
να στερεώνεται στον τοίχο με τη βοήθεια του εξαρτήματος 
στερέωσης που περιλαμβάνεται.

Σκούρο καφέ 803.910.47 220€
Γκρι 704.151.95 220€
Λευκό 603.891.92 220€

HAVSTA ραφιέρα, 81×123×35 cm. 
Μέγιστο φορτίο/ράφι 26 kg. Μασίφ ξύλο. 2 ρυθμιζόμενα
ράφια, 1 σταθερό ράφι. Το έπιπλο πρέπει να στερεώνεται
στον τοίχο με τη βοήθεια του εξαρτήματος στερέωσης
που περιλαμβάνεται.

Σκούρο καφέ 103.910.41 130€
Γκρι 204.151.93 130€
Λευκό 703.886.39 130€

Μονάδες βάθους 47 cm

HAVSTA ντουλάπι με μπάζα, 81×89×47 cm.
Μέγιστο φορτίο/ράφι 31kg. Μασίφ ξύλο. 1 ρυθμιζόμενο
ράφι, πόρτες με λειτουργία αθόρυβου κλεισίματος. Το
έπιπλο πρέπει να στερεώνεται στον τοίχο με τη βοήθεια 
του εξαρτήματος στερέωσης που περιλαμβάνεται

Σκούρο καφέ 203.910.50 179€
Γκρι 504.151.96 179€
Λευκό 103.886.23 179€

Μπάζες

HAVSTA μπάζα, 81×12×37 cm.
Μασίφ ξύλο.

Σκούρο καφέ 503.910.77 29€
Γκρι 704.152.04 29€
Λευκό 103.886.61 29€

HAVSTA μπάζα, 121×12×37 cm.
Μασίφ ξύλο.

Σκούρο καφέ 803.910.71 39€
Γκρι 904.151.99 39€
Λευκό 503.886.64 39€

HAVSTA ντουλάπι με γυάλινη πόρτα, 121×123×35 cm,
συρόμενες πόρτες. Μέγιστο φορτίο/ράφι 32 kg. Μασίφ
ξύλο/γυαλί ασφαλείας. 3 σταθερά ράφια, λειτουργία
αθόρυβου κλεισίματος. Το έπιπλο πρέπει να στερεώνεται
στον τοίχο με τη βοήθεια του εξαρτήματος στερέωσης που 
περιλαμβάνεται

Σκούρο καφέ 503.910.44 270€
Γκρι 004.151.94 270€
Λευκό  803.771.74 270€

HAVSTA ντουλάπι με μπάζα, 121×89×47 cm, συρόμενες
πόρτες. Μέγιστο φορτίο/ράφι 45kg. Μασίφ ξύλο. 1
ρυθμιζόμενο ράφι, λειτουργία αθόρυβου κλεισίματος. Το
έπιπλο πρέπει να στερεώνεται στον τοίχο με τη βοήθεια
του εξαρτήματος στερέωσης που περιλαμβάνεται.

Σκούρο καφέ 903.910.56 239€
Γκρι 304.151.97 239€
Λευκό 703.886.20 239€

Διαστάσεις: Πλάτος x Ύψος x Βάθος. Τα έπιπλα HAVSTA πρέπει να στερεώνονται στον τοίχο με το εξάρτημα στερέωσης που περιλαμβάνεται. Τα πόμολα και οι μεντεσέδες
περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Τα εξαρτήματα για τη σύνδεση των μονάδων κάθετα περιλαμβάνονται. Η τοποθέτηση των μονάδων δίπλα-δίπλα δεν απαιτεί σύνδεση με τα 
εξαρτήματα. 
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ – ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΑ

TJOG κουτί αποθήκευσης με καπάκι. 

25×36×15 cm.
Σκούρο γκρι 404.776.65 4,99€
32×31×30 cm
Σκούρο γκρι 204.776.71 6,99€

TJOG θήκη περιοδικών, 2 τεμ, 10×25×30 cm.

Σκούρο γκρι 904.776.58 5,99€

GABBIG καλάθι, σκούρο καφέ.

25×29×15 cm 703.220.64 9,99€
29×38×25 cm 203.220.66 14,99€

BRANKIS καλάθι. 

36×27×13 cm

Λευκό 804.141.57 12,99€

36×27×23 cm
Λευκό 204.141.60 17,99€

KVARNVIK κουτί αποθήκευσης με καπάκι, 18×25×15 cm. 
Μπορείτε να αποφασίσετε σε ποια πλευρά του κουτιού
θέλετε να τοποθετήσετε το χερούλι με την υποδοχή
ετικέτας.

Γκρι 704.128.75 9,99€
Μπεζ 504.669.69 9,99€

KVARNVIK κουτί αποθήκευσης με καπάκι, 25×35×20 cm. 
Μπορείτε να αποφασίσετε σε ποια πλευρά του κουτιού
θέλετε να τοποθετήσετε το χερούλι με την υποδοχή
ετικέτας.
Γκρι 104.128.78 12,99€
Μπεζ 204.594.79 12,99€

KVARNVIK κουτί αποθήκευσης με καπάκι, 3 τεμ. 
Ø15 cm, Ø22 cm, Ø29 cm.
Μπεζ 604.594.77 16,99€

ANILINARE κουτί αποθήκευσης με καπάκι, 2 τεμ, 
Ø32×Υ24 cm, Ø28×Υ20 cm.
Μπαμπού σκούρο καφέ 304.682.75 34,99€
 

ANILINARE κουτί αποθήκευσης με καπάκι, 2 τεμ. 
Ø24×Υ18 cm, Ø26×Υ20 cm.
Σκούρο καφέ 804.682.73 14,99€

ANILINARE κουτί με καπάκι, 2 τεμ. 22.8×15.5×7.5 cm και 
25.5×19×8.5 cm.
Μεταλλικό 804.682.68 8,99€

TJENA κουτί αποθήκευσης με καπάκι, 18×25×15 cm.

Λευκό 103.954.21 2,99€
Μαύρο 603.954.85 2,99€
Μπλε/με σχέδια 904.678.43 2,99€

TJENA κουτί αποθήκευσης με καπάκι, 25×35×10 cm.

Λευκό 903.954.22 3,49€
Μαύρο 403.954.86 3,49€

TJENA κουτί αποθήκευσης με καπάκι, 25×35×20 cm.

Λευκό 603.954.28 3,99€
Μαύρο 303.954.77 3,99€
Μπλε/πολυχρωμία 704.678.44 3,99€

TJENA θήκη περιοδικών, 10×25×30 cm, 2 τεμ.

Λευκό 103.954.16 4,99€
Μαύρο 003.954.74 4,99€
Πολυχρωμία 004.678.52 4,99€

FLÅDIS καλάθι, φύκι

Ø25 cm 603-221-73  9,99€

RAGGISAR καλάθιs, 3 τεμ. 2 τεμ 19×13×18 cm,
1 τεμ 25×25×18 cm. Μπορείτε να ρυθμίσετε εσείς το ύψος
του καλαθιού διπλώνοντας τις άκρες.

Γκρι 903.480.15 5,99€

TÄTING καλάθι, 35×25×25 cm. 

Φύλλα μπανανιάς/φυσικό 204.746.01 9,99€

DRÖNA κουτί, 25×35×25 cm.

Λευκό 504.670.67 2,99€

Μαύρο 704.670.66 2,99€

STUK κουτί με χωρίσματα

Λευκο

20×34×10 cm 604.744.25 2,99€
34×51×10 cm 904.744.38 5,99€

34×51×18 cm 904.744.43 6,99€
Τιρκουάζ
20×34×10 cm 004.716.27 2,99€
34×51×10 cm 504.716.44 5,99€

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

VAXMYRA  σποτ LED 2 τεμ., Ø6,8 cm. Τα σποτ VAXMYRA
φωτίζουν το εσωτερικό των ντουλαπιών σας και
δημιουργούν έναν ατμοσφαιρικό φωτισμό κάτω από ένα
ράφι. Μπορούν εύκολα να στερεωθούν σε μία γυάλινη ή
μεταλλική επιφάνεια, χάρη στην αυτοκόλλητη ταινία που
περιλαμβάνεται ή να ενσωματωθούν σε ξύλινα ράφια.
Συμπληρώνεται με τον μετασχηματιστή LED ANSLUTA,
που πωλείται χωριστά.*

Χρώμα αλουμινίου 304.218.86 12,99€
Λευκό 104.218.68 12,99€

LINDSHULT  φωτισμός ντουλαπιού LED.  Παρέχει ένα
απαλό, ατμοσφαιρικό φως στο δωμάτιο. Συμπληρώνεται
με τον μετασχηματιστή LED TRÅDFRI και το καλώδιο
παροχής ρεύματος FÖRNIMMA, που πωλούνται χωριστά.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση με τον ασύρματο
ροοστάτη TRÅDFRI και την πύλη δικτύου TRÅDFRI, που
πωλούνται χωριστά.
IKEA. Μοντέλο L1304 Lindshult.*

Επινικελωμένο 102.604.36 19,99€

ANSLUTA  μετασχηματιστής LED.  Χρησιμοποιήστε
τον μετασχηματιστή LED ANSLUTA μαζί με το σποτ LED
VAXMYRA για συμβατική λειτουργία on/off. .

19W 704.058.65 15€

*  Αυτό το φωτιστικό διαθέτει ενσωματωμένους λαμπτήρες LED, ενεργειακής
κλάσης Α++ έως Α. Οι λαμπτήρες του φωτιστικού δεν μπορούν να
αντικατασταθούν.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι τα ντουλάπια HAVSTA δεν έχουν ήδη τρύπες
για ενσωματωμένο φωτισμό. Για να στερεώσετε τον φωτισμό, χρειάζεται να
κάνετε τις απαραίτητες τρύπες στη μονάδα σας.
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