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

Η παράδοση συναντά την τεχνολογία!
Δεν πρέπει να ξεγελαστείτε από τα ιδιαίτερα πόδια, τα περίτεχνα 
διακοσμητικά και τις ξυλουργικές συνδέσεις. Η σειρά LIATORP μπορεί 
να έχει παραδοσιακό σχεδιασμό, αλλά έχει χώρο για όλα τα σύγχρονα 
θαύματα της τεχνολογίας. Η σειρά περιλαμβάνει τραπέζια, ντουλάπια 
και βιβλιοθήκες, τα οποία είναι ιδανικά για να αποθηκεύετε τα πάντα, 
από DVD players και CD, μέχρι πολύτιμα αγαπημένα αντικείμενα 
και ζωγραφιές των παιδιών σας. Με τη σειρά LIATORP μπορείτε να 
διακοσμήσετε με παραδοσιακό στιλ την κουζίνα, το καθιστικό και τον 
χώρο εργασίας σας στο σπίτι, χωρίς να χρειάζεται να συμβιβάσετε τις 
μοντέρνες συνήθειες της οικογένειάς σας.

Η τελική πινελιά
Η διακοσμητική ταινία στη βιβλιοθήκη είναι μία λεπτομέρεια που 
δίνει στη σειρά LIATORP το χαρακτηριστικό παραδοσιακό της 
στιλ. Αυτές οι διακοσμητικές ταινίες όμως έχουν και μία πρακτική 
λειτουργία. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να ενώσετε δύο 
ή περισσότερες βιβλιοθήκες μαζί. Αυτό θα τις κάνει να φαίνονται 
σαν μία συνεχόμενη βιβλιοθήκη με ένα γείσο. Έτσι, θα είναι σαν μία 
βιβλιοθήκη κατασκευασμένη κατά παραγγελία από τον ξυλουργό σας!

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Carina Bengs

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Καθαρίστε με ένα πανί και ήπιο
καθαριστικό. Σκουπίστε με ένα
καθαρό πανί. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
Θα πρέπει να χειρίζεστε το γυαλί 
ασφαλείας με προσοχή! Μια 
άκρη που έχει υποστεί ζημιά ή 
μια γρατζουνισμένη επιφάνεια 
μπορεί να προκαλέσει το ξαφνικό 
σπάσιμο του γυαλιού σε μικρά, 
αλλά όχι αιχμηρά κομμάτια. 
Για τη συναρμολόγηση αυτού του 
επίπλου χρειάζονται δύο άτομα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αυτό το έπιπλο πρέπει να 
στερεωθεί στον τοίχο με το 
εξάρτημα στερέωσης που 
εσωκλείεται στη συσκευασία. 
Τα διαφορετικά υλικά τοίχου 
απαιτούν διαφορετικούς τύπους 
εξαρτημάτων στερέωσης. 
Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα 
εξαρτήματα στήριξης για 
τους τοίχους του σπιτιού σας 
(πωλούνται χωριστά).

LIATORP
Σύστημα αποθήκευσης
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Ταιριάζουν το ίδιο ωραία στο υπνοδωμάτιο σας ή στο γραφείο 
σας. Μπορείτε να τις συνδυάσετε με πόρτες, ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

Πρώτα σκεφτείτε τι θέλετε να αποθηκεύσετε και ταξινομήστε 
τα σε κατηγορίες, όπως βιβλία, CD, φωτογραφίες, άλμπουμ 
κτλ. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε μία ή περισσότερες 
βιβλιοθήκες. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ TH ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

1. Το γείσο και η περίτεχνη μπάζα δημιουργούν την εικόνα 
ενιαίας σύνθεσης, όταν ενώσετε δύο ή περισσότερες 
μονάδες. 

2. Τα ρυθμιζόμενα ράφια σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε 
τον χώρο ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

3. Τα ρυθμιζόμενα πόδια διασφαλίζουν ότι το έπιπλο θα 
παραμένει σταθερό ακόμα και σε ένα άνισο δάπεδο. 

4. Η έξοδος καλωδίων στο πίσω μέρος διατηρεί τα καλώδια 
συγκεντρωμένα στη θέση τους. 

5. Οι πόρτες με πάνελ προστατεύουν τα βιβλία σας από τη 
σκόνη και το φως και κρύβουν τα πράγματα που δε θέλετε 
να φαίνονται.
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Μία απλή μονάδα μπορεί να σας δώσει αρκετή αποθήκευση 
για έναν περιορισμένο χώρο ή να αποτελέσει τη βάση για μία 
μεγαλύτερη λύση αποθήκευσης, αν οι ανάγκες σας αλλάξουν. 
Οι πόρτες με πάνελ και γυαλί προστατεύουν τα αγαπημένα 
σας αντικείμενα από τη σκόνη και σας δίνουν τη δυνατότητα 
είτε να τα κρύψετε είτε να τα αναδείξετε. 
Διαστάσεις: 96×214 cm  
Αυτή η σύνθεση: 399€ (190.287.54)

Το επίτοιχο ράφι/ράφι γέφυρα συνδέει δύο μονάδες και 
δημιουργεί χώρο για μία μεγάλη επίπεδη οθόνη TV, αλλά 
μπορεί επίσης να τοποθετηθεί και ξεχωριστά στον τοίχο. 
Τα ευρύχωρα συρτάρια είναι ιδανικά για DVD, παιχνίδια και 
άλλα αξεσουάρ. 
Διαστάσεις: 332×214 cm.
Αυτή η σύνθεση: 1,186€ (390.460.64)

Το γείσο και η περίτεχνη μπάζα δημιουργούν την εικόνα 
ενιαίας σύνθεσης, όταν ενώσετε δύο ή περισσότερες μονάδες. 
Συνδυάστε ανοιχτή και κλειστή αποθήκευση, ώστε να 
αναδείξετε τα πράγματα που θέλετε και να προστατέψετε τα 
υπόλοιπα πίσω από τις κλειστές πόρτες.  
Διαστάσεις: 276×214 cm  
Αυτή η σύνθεση: 997€ (990.464.43)

 

Με μία ευρύχωρη λύση αποθήκευσης όλα τα πράγματα 
βρίσκουν τη θέση τους και εσείς μπορείτε εύκολα να βρείτε 
αυτό που χρειάζεστε.  
Διαστάσεις: 276×214 cm  
Αυτή η σύνθεση: 1,197€ (190.464.42)
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

LIATORP έπιπλο TV Π145×Β49×Υ45 cm.  
Μέγ. φορτίο 100 kg. Η έξοδος καλωδίων στο πίσω μέρος 
διατηρεί τα καλώδια συγκεντρωμένα στη θέση τους. 
Ομαλά συρόμενα συρτάρια με φρένο.

Λευκό 801.166.00 269€

LIATORP μπουφές Π145×Β48×Υ87 cm.  
Μέγ. φορτίο 100 kg. Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί 
μέσα από το γυαλί, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε τον 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας ακόμα κι όταν η πόρτα είναι 
κλειστή. Η έξοδος καλωδίων στο πίσω μέρος διατηρεί 
τα καλώδια συγκεντρωμένα στη θέση τους. Αυτόνομη 
μονάδα: δεν μπορεί να συνδεθεί με άλλα έπιπλα της 
σειράς.

Λευκό 704.397.28 299€

LIATORP κονσόλα Π133×Β37×Υ75 cm.  
Μπορεί να τοποθετηθεί πίσω από έναν καναπέ ή κατά 
μήκος ενός τοίχου.

Λευκό/γυαλί 001.050.64 199€

LIATORP τραπέζι μέσης Μ93×Π93×Υ51 cm. 
Πρακτικός χώρος αποθήκευσης κάτω από την επιφάνεια 
του τραπεζιού.

Λευκό/γυαλί 500.870.72 249€

LIATORP βοηθητικό τραπέζι Μ57×Π40×Υ60 cm.  
Ξεχωριστό ράφι για να αποθηκεύετε περιοδικά κτλ.
Διατηρεί τα πράγματά σας τακτοποιημένα και την
επιφάνεια του τραπεζιού καθαρή.

Λευκό/γυαλί 401.730.65 139€

LIATORP βιβλιοθήκη Π96×Β37×Υ214 cm.  
Μέγ. φορτίο/ράφι 40 kg. 4 ρυθμιζόμενα ράφια και 2 
σταθερά ράφια για μεγαλύτερη σταθερότητα. Μπορεί να 
συμπληρωθεί με τις πόρτες LIATORP 44×198 cm.  

Λευκό 001.165.95 299€

LIATORP ντουλάπι-βιτρίνα Π96×Β42×Υ215 cm. Οι πόρτες 
από γυαλί ασφαλείας αναδεικνύουν τα αγαπημένα 
σας πράγματα, ενώ τα προστατεύουν από τη σκόνη. 3 
ρυθμιζόμενα γυάλινα ράφια και 2 σταθερά ράφια για 
μεγαλύτερη σταθερότητα. Αυτόνομη μονάδα: δεν μπορεί 
να συνδεθεί με άλλα έπιπλα της σειράς. 

Λευκό 304.397.25 379€

LIATORP πόρτα με πάνελ/γυαλί 44×198 cm. 
2 τεμ. Οι πόρτες με πάνελ και γυαλί προστατεύουν 
τα πράγματά σας από τη σκόνη, ενώ σας δίνουν τη 
δυνατότητα να τα κρύψετε ή να τα αναδείξετε ανάλογα 
με τις ανάγκες σας. Ταιριάζουν στη βιβλιοθήκη LIATORP 
96×214 cm.

Λευκό 502.790.66 100€

LIATORP ράφι τοίχου/ράφι γέφυρα Π145×Β23×Υ47 cm. 
Μέγ. φορτίο/ράφι 15 kg. Το επίτοιχο ράφι/ράφι γέφυρα 
συνδέει δύο μονάδες και δημιουργεί χώρο για π.χ. μία 
μεγάλη επίπεδη οθόνη TV. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί 
και ξεχωριστά στον τοίχο.

Λευκό 601.165.97 119€

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
KVARNVIK κουτί με καπάκι, σετ 3 τεμ. 
1 τεμ., Ø15 cm, Υ9 cm, 1 τεμ., Ø22 cm, Υ12 cm και 
1 τεμ. Ø29 cm, Υ15 cm.

Μπεζ 604.594.77 16,99€

KVARNVIK κουτί με καπάκι, 18×25×15 cm. 

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

KVARNVIK κουτί με καπάκι, 25×35×20 cm. 

Γκρι 104.128.78 12,99€
Μπεζ 204.594.79 12,99€

FJÄLLA κουτί με καπάκι, 18×26×15 cm.

Σκούρο γκρι 703.956.73 3,99€
Λευκό 403.956.79 3,99€

FJÄLLA κουτί με καπάκι, 25×36×20 cm. 

Λευκό 603.956.83 6,99€

GABBIG καλάθι, 25×29×15 cm.

Σκούρο καφέ 703.220.64 9,99€

BRANKIS καλάθι, 36×27×13 cm.

Λευκό 804.141.57 12,99€

BRANKIS καλάθι, 36×27×23 cm.
Λευκό 204.141.60 17,99€


