
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.

Ένας ιδανικός χώρος για εργασία, σερφάρισμα στο διαδίκτυο και 
ηλεκτρονικά παιχνίδια
Η σειρά MICKE προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνάτη επιφάνεια εργασίας 
και αποθήκευσης σε έναν μικρό χώρο. Όλα τα μέρη έχουν το ίδιο ύψος 
και βάθος και είναι εύκολο να συνδυαστούν. Δημιουργήστε τη δική 
σας λειτουργική σύνθεση από μία ή περισσότερες μονάδες εργασίας με 
εξαρτήματα οργάνωσης καλωδίων κάτω από τις επιφάνειες και έξυπνες, 
πρακτικές λύσεις αποθήκευσης. Φυσικά μπορείτε να αλλάξετε ή να 
συμπληρώσετε τη σύνθεσή σας, όποτε το θελήσετε. Απλά επιλέξτε τα μέρη 
που χρειάζεστε και δημιουργήστε έτσι την προσωπική σας λύση για εσάς 
και τον υπολογιστή σας. 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Henrik Preutz

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε
τις οδηγίες από το εγχειρίδιο 
σχετικά με τη φόρτιση του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σας
συστήνουμε να κλείνετε την
παροχή ρεύματος όταν αφήνετε 
τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό χωρίς 
επιτήρηση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

MICKE
Σειρά γραφείου
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Μικρό, αλλά πρακτικό. Το γραφείο MICKE 73x50 cm είναι 
ιδανικό για μικρούς χώρους. Με τη συρταριέρα με ροδάκια 
δίπλα στο γραφείο, η επιφάνεια εργασίας επεκτείνεται, ενώ 
έχετε και αποθηκευτικούς χώρους. Όλα αυτά σε λιγότερο από 
ένα τετραγωνικό μέτρο!
Διαστάσεις: 108×50 cm, ύψος 75 cm. 
Αυτή η σύνθεση σε λευκό χρώμα 84,98€

Σταθερός ή φορητός υπολογιστής; Το γραφείο MICKE 105x50 
cm διαθέτει χώρο αποθήκευσης με ρυθμιζόμενα ράφια, 
έτσι ώστε αν έχετε σταθερό υπολογιστή να μπορεί εύκολα 
να τοποθετηθεί εδώ. Με τη συμπληρωματική μονάδα στο 
επάνω μέρος θα έχετε περισσότερο χώρο για βιβλία, CD και τα 
αγαπημένα σας αντικείμενα. 
Διαστάσεις: 105×50 cm, ύψος 140 cm. 
Αυτή η σύνθεση 109,99€

MICKE γραφείο 73×50 cm, ύψος 75 cm. Η έξοδος 
καλωδίων στο πίσω μέρος σάς διευκολύνει να κρύψετε 
τα καλώδια και τα πολύπριζα, διατηρώντας τα εύκολα 
προσβάσιμα.

Λευκό 302.130.76 34,99€
Σκούρο καφέ 202.447.47 34,99€
Όψη βελανιδιάς 203.517.42 34,99€

MICKE γραφείο 105×50 cm, ύψος 75 cm. Μπορείτε να 
στερεώσετε τη μονάδα αποθήκευσης στα δεξιά ή στα 
αριστερά, ανάλογα με το χώρο ή την προτίμησή σας.

Λευκό 802.130.74 69,99€
Σκούρο καφέ 102.447.43 69,99€

Ανθρακί/κόκκινο 804.898.50 69,99€

Λευκό/ανθρακί 104.898.39 69,99€

Όψη βελανιδιάς 403.517.41 69,99€

MICKE συμπληρωματική μονάδα 105×16 cm, ύψος 
65 cm. Διατηρήστε το γραφείο σας ελεύθερο από 
χαρτιά, σημειώνοντας στον μαγνητικό ασπροπίνακα ή 
στερεώνοντας πάνω τις σημειώσεις σας με ένα μαγνήτη. 
Όταν η συμπληρωματική μονάδα τοποθετείται πάνω 
σε ένα γραφείο, τότε ολόκληρη η σύνθεση πρέπει 
να τοποθετηθεί στον τοίχο για την αποφυγή τυχόν 
ανατροπής.

Λευκό 901.800.25 40€
Σκούρο καφέ 501.800.27 40€

Όψη βελανιδιάς 003.517.43 40€

MICKE γραφείο 142×50 cm, ύψος 75 cm. Η έξοδος 
καλωδίων στο πίσω μέρος σάς διευκολύνει να κρύψετε 
τα καλώδια και τα πολύπριζα, διατηρώντας τα εύκολα 
προσβάσιμα.

Λευκό 902.143.08 79,99€
Σκούρο καφέ 602.447.45 79,99€

MICKE γωνιακό γραφείο 100×100 cm, ύψος 141 cm. 
Χωράει επίπεδες οθόνες έως 22”. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε τα πόδια στα δεξιά ή στα αριστερά, 
ανάλογα με το χώρο ή την προτίμησή σας.

Λευκό 502.507.13 169€
Σκούρο καφέ 502.447.41 169€

MICKE συρταριέρα με ροδάκια 35×50 cm, ύψος  
75 cm. Μπορείτε να επεκτείνετε την επιφάνεια εργασίας 
σας, συνδυάζοντας γραφεία με συρταριέρες. Όλα τα 
γραφεία και οι συρταριέρες της σειράς MICKE έχουν το 
ίδιο ύψος.

Λευκό 902.130.78 49,99€
Σκούρο καφέ 802.447.49 49,99€


