
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 συναρμολόγησ

Οδηγός αγοράς

Όποτε χρειάζεστε να αποθηκεύσετε πράγματα, η BOAXEL έχει μία 
λύση που αξιοποιεί κάθε εκατοστό. Ένας έξυπνος σχεδιασμός με 
καθαρές γραμμές που βελτιώνει την αποθήκευση χωρίς να κάνει 
συμβιβασμούς στο στιλ.

Η BOAXEL προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικούς χώρους 
και καταστάσεις: μπορείτε να οργανώσετε τα ρούχα σας στο 
υπνοδωμάτιο και στον χώρο πλυντηρίου αλλά και να τακτοποιήσετε 
τα παλτό στον διάδρομο.

Η BOAXEL μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί και να αλλάξει όπως 
ακριβώς και η ζωή σας. Χρειάζεστε περισσότερο χώρο αποθήκευσης 
στη ντουλάπα για το νέο μέλος της οικογένειάς σας; Προσθέστε 
συρμάτινα καλάθια. Θέλετε να αναδιοργανώσετε τον χώρο 
πλυντηριόυ σας; Τα ράφια μετακινούνται εύκολα. Με την BOAXEL 
υπάρχει μία λύση για κάθε ανάγκη αποθήκευσης.

BOAXEL
Σύστημα αποθήκευσης

Οδηγίες φροντίδας
Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί
βρεγμένο με νερό και ήπιο
απορρυπαντικό ή σαπούνι, αν
είναι απαραίτητο. Στεγνώστε με
ένα καθαρό πανί.

Ασφάλεια
Τα διαφορετικά υλικά τοίχου
απαιτούν διαφορετικούς τύπους
εξαρτημάτων στερέωσης
Χρησιμοποιήστε εξαρτήματα
στερέωσης κατάλληλα για τους
τοίχους του σπιτιού σας.
Αν δεν είστε σίγουροι για
τα υλικά τοίχου του σπιτιού
σας, πόσο βάρος μπορούν να
αντέξουν ή πώς να στερεώσετε
με ασφάλεια τα προϊόντα της
σειράς BOAXEL στον τοίχο σας,
συμβουλευτείτε έναν ειδικό
τοπικό προμηθευτή.

Τι πρέπει να
γνωρίζετε
Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς
χώρους, σε κλειστά μπαλκόνια και 
χώρους πλυντηρίου.
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Επιλέξτε τη λύση που σας ταιριάζει
Έχουμε μεγάλη ποικιλία συνδυασμών BOAXEL για να επιλέξετε, 
τους οποίους μπορείτε να βρείτε στο κατάστημα ή στην 
ιστοσελίδα μας www.IKEA.com.cy. Αν δεν βρείτε μία ήδη 
έτοιμη λύση που σας αρέσει, μπορείτε να δημιουργήσετε τον 
ιδανικό συνδυασμό που ταιριάζει στις ανάγκες σας και το 
γούστο σας, μόνοι σας. Ξεκινήστε κοιτάζοντας τους έτοιμους 
συνδυασμούς και επιλέξτε έναν που σας εμπνέει. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το σχεδιαστικό πρόγραμμα για να σχεδιάσετε 
τη δική σας μοναδική σύνθεση. Τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθήσετε είναι τα παρακάτω:

1. Πριν ξεκινήσετε να σχεδιάζετε τη νέα σύνθεση 
αποθήκευσης, αποφασίστε σε τι χώρο θα την τοποθετήσετε.
Σχεδιάστε τον χώρο σας παίρνοντας μετρήσεις από το 
δάπεδο ως την οροφή και μεταξύ των τοίχων. Σημειώστε 
στοιχεία όπως παράθυρα ή πόρτες που μπορεί να 

επηρεάσουν την σύνθεση αποθήκευσής σας, πάρτε 
λεπτομερείς μετρήσεις και αφήστε χώρο για το άνοιγμα και 
το κλείσιμο των πορτών.

2. Επιλέξτε πόσες ράγες ανάρτησης και ορθοστάτες θα 
χρειαστείτε με βάση τον συνδυασμό που έχετε σχεδιάσει.

3. Επιλέξτε εσωτερικά. Σκεφτείτε τις καθημερινές σας ανάγκες 
και τι χρειάζεται να αποθηκεύσετε. 

4. Επιλέξτε πόσους βραχίονες θα χρειαστείτε προκειμένου 
να εγκαταστήσετε τα εσωτερικά που έχετε επιλέξει. 
Ολοκληρώστε την λύση αποθήκευσής σας με κουτιά 
και ένθετα από την μεγάλη ποικιλία μας σε εσωτερικά 
αξεσουάρ. 

ΠΩΣ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΤΕ
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Πώς υπολογίζετε το πλάτος μιας σύνθεσης;

Όταν υπολογίζετε το πλάτος της BOAXEL σύνθεσής σας πρέπει 
να λάβετε υπόψη σας τις μετρήσεις της ράγας ανάρτησης. Η 
ράγα ανάρτησης υπάρχει σε διαστάσεις 62,4 cm, 82,4 cm και 
182,4 cm, π.χ. 82,4 + 82,4 +82,4 = 247,2 cm. Η ράγα ανάρτησης 
μπορεί να κοπεί στο απαιτούμενο πλάτος αν χρειαστεί.

Αν δεν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη ράγα ανάρτησης 
χρειάζεται να προσθέσετε το πλάτος των ραφιών ή άλλων 
εσωτερικών εξαρτημάτων και μετά να προσθέσετε 1 cm στο 
κάθε άκρο της σύνθεσης. Έτσι καλύπτονται οι εξωτερικές άκρες 
των ορθοστατών, π.χ. 1 + 80 + 80 + 80 + 1 = 242 cm. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 
Όταν τοποθετείτε μία σύνθεση 
τοίχου BOAXEL, ακολουθήστε τις 
οδηγίες συναρμολόγησης των 
ορθοστατών για να βεβαιωθείτε ότι 
έχετε τη σωστή απόσταση ανάμεσα 
στις τρύπες που θα κάνετε στον 
τοίχο.

Πλάτος των εσωτερικών εξαρτημάτων:
Όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα έχουν δύο πλάτη, 60 cm και 
80 cm. (Δείτε την ενότητα των εσωτερικών εξαρτημάτων για 
πλήρη λίστα λειτουργιών). 

Η ρυθμιζόμενη ράγα ρούχων και το ράφι μπορούν να 
ρυθμιστούν μεταξύ 20-30 cm.

Συμβουλή!
Όταν χρησιμοποιείτε μία ράγα 
ανάρτησης, τοποθετήστε ένα 
εσωτερικό όπως ένα ράφι στην 
κορυφή και στο κάτω μέρος των 
ορθοστατών πριν τη στηρίξετε στον 
τοίχο. Έτσι θα βρείτε τη σωστή 
απόσταση μεταξύ των ορθοστατών. 
Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για 
τον τελικό έλεγχο ότι όλα είναι 
ευθυγραμμισμένα πριν τα στηρίξετε 
στον τοίχο. 

Συμβουλή! 
Αν σχεδιάζετε να έχετε ένα συρμάτινο 
καλάθι στο κάτω μέρος της σύνθεσής 
σας, προτείνουμε να τοποθετήσετε 
τους ορθοστάτες στα 15 cm από το 
δάπεδο. Έτσι μπορείτε να σύρετε το 
συρμάτινο καλάθι προς τα έξω χωρίς 
να ακουμπάει το δάπεδο. Επίσης έτσι 
αξιοποιείτε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο όλο το ύψος του τοίχου.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΤΕ

1 cm + 80 cm + 80 cm + 80 cm + 1 cm = 242 cm

Παράδειγμα 2: 82,4 cm + 82,4 cm + 82,4 cm = 247,2 cm

1 cm + 80 cm + 1 cm = 82 cm 

Παράδειγμα 1: 82,4 cm 

1 cm 80 cm 1 cm 1 cm 1 cm80 cm 80 cm 80 cm
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

BOAXEL ράγα ανάρτησης, λευκό.

62 cm 304.487.39 2€
82 cm 104.487.40 3€

BOAXEL ορθοστάτης, λευκό. 

100 cm 004.487.31 4€
200 cm 804.487.32 6€

BOAXEL βραχίονας, λευκό. 

40 cm 604.487.33 2€

Εσωτερικά
BOAXEL ράφι, λευκό.

60×40 cm 704.487.37 8€
80×40 cm 904.487.36 10€

BOAXEL ράφι, γκρι.

60×40 cm 704.487.56 10€
80×40 cm 904.487.55 12€

BOAXEL ράφι, λευκό μεταλλικό.

60×40 cm 404.487.34 6€
80×40 cm 104.487.35 8€

BOAXEL συρμάτινο ράφι, λευκό.

60×40 cm 504.495.87 7€
80×40 cm 304.495.88 9€

BOAXEL ράφι για παπούτσια, λευκό.

60×40 cm 104.503.99 8€
80×40 cm 704.504.00 10€

BOAXEL συρμάτινο καλάθι, λευκό.

60×40×15 cm 204.487.49 10€
80×40×15 cm 904.586.07 12€

BOAXEL κρεμάστρα για παντελόνια, λευκό. 

60 cm 304.487.44 8€
80 cm 504.487.43 10€

BOAXEL ράγα ρούχων, λευκό.

60 cm 904.487.41 3€
80 cm 704.487.42 4€

BOAXEL ράγα στεγνώματος, λευκό. 

60×40 cm 604.487.47 6€
80×40 cm 404.487.48 8€

BOAXEL πόδια, 2 τεμ, λευκό.

120×60 cm 504.487.38 20€
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ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

BOAXEL 1 μονάδα με ράφι, και ράφι για παπούτσια, λευκό.
Διαστάσεις: 62×40×201 cm
Αυτή η σύνθεση 53€ (293.323.63)

Θα χρειαστείτε:
BOAXEL βραχίονας, 40 cm, λευκό 604.487.33 6 τεμ
BOAXEL ράγα ρούχων, 60 cm, λευκό 904.487.41 1 τεμ
BOAXEL ράγα ανάρτησης, 62 cm, λευκό 304.487.39 1 τεμ 
BOAXEL ράφι, 60×40 cm, λευκό 704.487.37 1 τεμ
BOAXEL ράφι για παπούτσια, 60×40 cm, λευκό 104.503.99 1 τεμ
BOAXEL κρεμάστρα για παντελόνια, 60 cm, λευκό 304.487.44 1 τεμ
BOAXEL ορθοστάτης, 200 cm, λευκό 804.487.32 2 τεμ

BOAXEL 2 μονάδες με ράφια και συρμάτινα καλάθια.
Διαστάσεις: 122×40×201 cm
Αυτή η σύνθεση 172€ (193.323.73)

Θα χρειαστείτε:
BOAXEL βραχίονας, 40 cm, λευκό 604.487.33 18 τεμ
BOAXEL ράγα ρούχων, 60 cm, λευκό 904.487.41 2 τεμ
BOAXEL ράγα ανάρτησης, 62 cm, λευκό 304.487.39 2 τεμ
BOAXEL ορθοστάτης, 200 cm, λευκό 804.487.32 3 τεμ
BOAXEL ράφι, 60×40 cm, λευκό 704.487.37 6 τεμ
BOAXEL συρμάτινο καλάθι, 60×40×15 cm, λευκό 204.487.49 6 τεμ

BOAXEL 2 μονάδες με ράφια, ράφια για παπούτσια και 
συρμάτινα καλάθια.
Διαστάσεις: 122×40×201 cm
Αυτή η σύνθεση 126€ (493.323.76)

Θα χρειαστείτε:
BOAXEL βραχίονας, 40 cm, λευκό 604.487.33 14 τεμ
BOAXEL ράγα ρούχων, 60 cm, λευκό 904.487.41 2 τεμ
BOAXEL ράγα ανάρτησης, 62 cm, λευκό 304.487.39 2 τεμ
BOAXEL ορθοστάτης, 200 cm, λευκό 804.487.32 3 τεμ
BOAXEL ράφι, 60×40 cm, λευκό 704.487.37 3 τεμ
BOAXEL συρμάτινο καλάθι, 60×40×15 cm, λευκό 204.487.49 3 τεμ
BOAXEL ράφι για παπούτσια, 60×40 cm, λευκό 104.503.99 2 τεμ

BOAXEL 1 μονάδα με ράφια και συρμάτινα καλάθια.
Διαστάσεις: 62×40×201 cm
Αυτή η σύνθεση 81€ με λευκό ράφι, (193.323.68) ή 
87€ με γκρι ράφι (393.323.72) 

Θα χρειαστείτε:
BOAXEL βραχίονας, 40 cm, λευκό 604.487.33 10 τεμ
BOAXEL ράγα ρούχων, 60 cm, λευκό 904.487.41 1 τεμ
BOAXEL ράγα ανάρτησης, 62 cm, λευκό 304.487.39 1 τεμ
BOAXEL ορθοστάτης, 200 cm, λευκό 804.487.32 2 τεμ
BOAXEL ράφι, 60×40 cm, λευκό ή 704.487.37 3 τεμ

ράφι, 60×40 cm, γκρι ή 704.487.56 3 τεμ

BOAXEL συρμάτινο καλάθι 60×40×15 λευκό 204.487.49 2 τεμ



6

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

BOAXEL 2 μονάδες με ράφια, ράφια για παπούτσια και 
συρμάτινα καλάθια.
Διαστάσεις: 122×40×201
Αυτή η σύνθεση 120€ (893.323.79)

Θα χρειαστείτε:
BOAXEL βραχίονας, 40 cm, λευκό 604.487.33 13 τεμ
BOAXEL ράγα ρούχων, 60 cm, λευκό 904.487.41 2 τεμ
BOAXEL ράγα ανάρτησης, 62 cm, λευκό 304.487.39 2 τεμ
BOAXEL ορθοστάτης, 200 cm, λευκό 804.487.32 3 τεμ
BOAXEL ράφι, 60×40 cm, λευκό 704.487.37 4 τεμ
BOAXEL συρμάτινο καλάθι, 60×40×15 cm, λευκό 204.487.49 1 τεμ
BOAXEL ράφι για παπούτσια, 60×40 cm, λευκό 104.503.99 2 τεμ
BOAXEL κρεμάστρα για παντελόνια, 60 cm, λευκό 304.487.44 1 τεμ

BOAXEL 4 μονάδες με ράφια, ράφια για παπούτσια και 
συρμάτινα καλάθια.
Διαστάσεις: 242×40×201 cm
Αυτή η σύνθεση 230€ (793.323.89) 

Θα χρειαστείτε:
BOAXEL βραχίονας, 40 cm, λευκό 604.487.33 24 τεμ
BOAXEL ράγα ρούχων, 60 cm, λευκό 904.487.41 4 τεμ
BOAXEL ράγα ανάρτησης, 62 cm, λευκό 304.487.39 4 τεμ
BOAXEL ορθοστάτης, 200 cm, λευκό 804.487.32 5 τεμ
BOAXEL ράφι, 60×40 cm, λευκό 704.487.37 11 τεμ
BOAXEL συρμάτινο καλάθι, 60×40×15 cm, λευκό 204.487.49 2 τεμ
BOAXEL ράφι για παπούτσια, 60×40 cm, λευκό 104.503.99 2 τεμ
BOAXEL κρεμάστρα για παντελόνια, 60 cm, λευκό 304.487.44 1 τεμ

BOAXEL 3 μονάδες με ράφια, ράφια για παπούτσια και 
συρμάτινα καλάθια.
Διαστάσεις: 182×40×201 cm
Αυτή η σύνθεση 173€ (193.323.92)

Θα χρειαστείτε:
BOAXEL βραχίονας, 40 cm, λευκό 604.487.33 18 τεμ
BOAXEL ράγα ρούχων, 60 cm, λευκό 904.487.41 3 τεμ
BOAXEL ράγα ανάρτησης, 62 cm, λευκό 304.487.39 3 τεμ
BOAXEL ορθοστάτης, 200 cm, λευκό 804.487.32 4 τεμ
BOAXEL ράφι, 60×40 cm, λευκό 704.487.37 6 τεμ
BOAXEL συρμάτινο καλάθι, 60×40×15 cm, λευκό 204.487.49 1 τεμ
BOAXEL ράφι για παπούτσια, 60×40 cm, λευκό 104.503.99 4 τεμ
BOAXEL κρεμάστρα για παντελόνια, 60 cm, λευκό 304.487.44 1 τεμ

BOAXEL 4 μονάδες με ράφια, ράφια για παπούτσια και 
συρμάτινα καλάθια.
Διαστάσεις: 242×40×201 cm
Αυτή η σύνθεση 264€
με λευκό ράφι, (293.323.82) ή
με γκρι ράφι, 288€ (993.323.88)

Θα χρειαστείτε:
BOAXEL βραχίονας, 40 cm, λευκό 604.487.33 28 τεμ
BOAXEL ράγα ρούχων, 60 cm, λευκό 904.487.41 4 τεμ
BOAXEL ράγα ανάρτησης, 62 cm, λευκό 304.487.39 4 τεμ
BOAXEL ορθοστάτης, 200 cm, λευκό 804.487.32 5 τεμ
BOAXEL ράφι, 60×40 cm, λευκό 704.487.37 12 τεμ
ράφι, 60×40 cm, γκρι 704.487.56 12 τεμ
BOAXEL συρμάτινο καλάθι, 60×40×15 cm, λευκό 204.487.49 3 τεμ
BOAXEL ράφι για παπούτσια, 60×40 cm, λευκό 104.503.99 3 τεμ
BOAXEL κρεμάστρα για παντελόνια, 60 cm, λευκό 304.487.44 1 τεμ
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BOAXEL 3 μονάδες με ράφια, ράφια για παπούτσια και 
συρμάτινα καλάθια.
Διαστάσεις: 182×40×201 cm
Αυτή η σύνθεση 205€ (493.323.95)

Θα χρειαστείτε:
BOAXEL βραχίονας, 40 cm, λευκό 604.487.33 21 τεμ
BOAXEL ράγα ρούχων, 60 cm, λευκό 904.487.41 3 τεμ
BOAXEL ράγα ανάρτησης, 62 cm, λευκό 304.487.39 3 τεμ
BOAXEL ορθοστάτης, 200 cm, λευκό 804.487.32 4 τεμ
BOAXEL ράφι, 60×40 cm, λευκό 704.487.37 8 τεμ
BOAXEL συρμάτινο καλάθι, 60×40×15 cm, λευκό 204.487.49 2 τεμ
BOAXEL ράφι για παπούτσια, 60×40 cm, λευκό 104.503.99 4 τεμ
BOAXEL κρεμάστρα για παντελόνια, 60 cm, λευκό 304.487.44 1 τεμ

BOAXEL 2 μονάδες με ράφια, ράφια για παπούτσια και 
συρμάτινα καλάθια.
Διαστάσεις: 122×40×201 cm
Αυτή η σύνθεση 141€ 
με γκρι ράφι (693.323.56)

Θα χρειαστείτε:
BOAXEL βραχίονας, 40 cm, λευκό 604.487.33 15 τεμ
BOAXEL ράγα ανάρτησης, 62 cm, λευκό 304.487.39 2 τεμ
BOAXEL ορθοστάτης, 200 cm, λευκό 804.487.32 3 τεμ
BOAXEL συρμάτινο καλάθι, 60×40×15 cm, λευκό 204.487.49 2 τεμ
BOAXEL ράφι, 60×40 cm, γκρι 704.487.56 5 τεμ
BOAXEL ράφι για παπούτσια, 60×40 cm, λευκό 104.503.99 2 τεμ
BOAXEL ράγα ρούχων, 60 cm, λευκό 904.487.41 1 τεμ

BOAXEL 1 μονάδα με συρμάτινα ράφια και ράφια για 
παπούτσια, λευκό.
Διαστάσεις: 62×40×201 cm
Αυτή η σύνθεση 63€ (493.323.57)

Θα χρειαστείτε:
BOAXEL βραχίονας, 40 cm, λευκό 604.487.33 8 τεμ
BOAXEL ράγα ρούχων, 60 cm, λευκό 904.487.41 1 τεμ
BOAXEL ράγα ανάρτησης, 62 cm, λευκό 304.487.39 1 τεμ
BOAXEL ράφι για παπούτσια, 60×40 cm, λευκό 104.503.99 2 τεμ
BOAXEL ορθοστάτης, 200 cm, λευκό 804.487.32 2 τεμ
BOAXEL συρμάτινο ράφι, 60×40 cm, λευκό 504.495.87 2 τεμ

BOAXEL 2 μονάδες με συρμάτινα ράφια και ράγες 
στεγνώματος.
Διαστάσεις: 162×40×201 cm
Αυτή η σύνθεση 132€ (693.323.99)

Θα χρειαστείτε:
BOAXEL βραχίονας, 40 cm, λευκό 604.487.33 14 τεμ
BOAXEL ράγα ρούχων, 80 cm, λευκό 704.487.42 1 τεμ
BOAXEL ράγα στεγνώματος 80×40 cm, λευκό 404.487.48 2 τεμ
BOAXEL συρμάτινο καλάθι 80×40×15 cm, λευκό 904.586.07 2 τεμ
BOAXEL ράγα ανάρτησης, 82 cm, λευκό 104.487.40 2 τεμ
BOAXEL ορθοστάτης, 200 cm, λευκό 804.487.32 3 τεμ
BOAXEL συρμάτινο ράφι 80×40 cm, λευκό 304.495.88 4 τεμ

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
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BOAXEL 2 μονάδες με ράφια και ράγα στεγνώματος.
Διαστάσεις: 162×40×201 cm
Αυτή η σύνθεση 130€ (893.324.02)

Θα χρειαστείτε:
BOAXEL βραχίονας, 40 cm, λευκό 604.487.33 15 τεμ
BOAXEL ράγα ρούχων, 80 cm, λευκό 704.487.42 1 τεμ
BOAXEL ράγα στεγνώματος 80×40 cm, λευκό 404.487.48 2 τεμ
BOAXEL ράγα ανάρτησης, 82 cm, λευκό 104.487.40 2 τεμ
BOAXEL ορθοστάτης, 200 cm, λευκό 804.487.32 3 τεμ
BOAXEL ράφι, 80×40 cm, λευκό μεταλλικό 104.487.35 7 τεμ

BOAXEL 3 μονάδες με ράφια και ράγες στεγνώματος
Διαστάσεις: 222×40×101 cm 
Αυτή η σύνθεση 108€ (193.324.10)

Θα χρειαστείτε:
BOAXEL βραχίονας, 40 cm, λευκό 604.487.33 11 τεμ
BOAXEL ράγα ρούχων, 80 cm, λευκό 704.487.42 1 τεμ
BOAXEL ράγα στεγνώματος 60×40 cm, λευκό 604.487.47 1 τεμ
BOAXEL ράγα στεγνώματος 80×40 cm, λευκό 404.487.48 1 τεμ
BOAXEL ράγα ανάρτησης, 62 cm, λευκό 304.487.39 1 τεμ
BOAXEL ράγα ανάρτησης, 82 cm, λευκό 104.487.40 2 τεμ
BOAXEL ράφι, 80×40 cm, λευκό μεταλλικό 104.487.35 4 τεμ
BOAXEL ορθοστάτης, 100 cm, λευκό 004.487.31 4 τεμ
BOAXEL ράφι, 60×40 cm, λευκό μεταλλικό 404.487.34 2 τεμ

BOAXEL 1 μονάδα με ράφια και ράγα στεγνώματος
Διαστάσεις: 82×40×201 cm
Αυτή η σύνθεση 63€ (793.324.07)
με λευκό ράφι (693.855.71) 69€
με μεταλλικό λευκό ράφι (793.324.07) 63€

Θα χρειαστείτε:
BOAXEL βραχίονας, 40 cm, λευκό 604.487.33 8 τεμ
BOAXEL ράγα στεγνώματος 80×40 cm, λευκό 404.487.48 1 τεμ
BOAXEL ράγα ανάρτησης, 82 cm, λευκό 104.487.40 1 τεμ
BOAXEL ορθοστάτης, 200 cm, λευκό 804.487.32 2 τεμ
BOAXEL ράφι, 80×40 cm, λευκό μεταλλικό ή 104.487.35 3 τεμ
ράφι 80×40 cm, λευκό 904.487.36 3 τεμ

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
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Αποθήκευση ρούχων
STUK κουτί με διαχωριστικά, ύφασμα. 

20×34×10 cm
Λευκό 604.744.25 2,99€
Ανοιχτό τιρκουάζ 004.716.27 2,99€
34×51×10 cm
Λευκό 904.744.38 5,99€
Ανοιχτό τιρκουάζ 504.716.44 5,99€
34×51×18 cm
Λευκό 904.744.43 6,99€

STUK θήκη αποθήκευσης, ύφασμα, 34×51×28 cm.

Λευκό 403.096.86 5,99€
Ανοιχτό τιρκουάζ 604.716.48 5,99€

SKUBB κουτί με διαχωριστικά, ύφασμα, 44×34×11 cm.

Λευκό 101.855.93 6,99€
Γκρι  504.000.05 6,99€

SKUBB κουτί για παπούτσια, ύφασμα, 22×34×16 cm, 4 
τεμ.
Λευκό 901.863.91 8,99€
Γκρι 804.000.04 8,99€

RABBLA κουτί με καπάκι, ύφασμα και μπαμπού.

25×35×20 cm  603.481.25 17,99€

RABBLA κουτί με διαχωριστικά, ύφασμα και μπαμπού.

25×35×10 cm 903.481.24 14,99€

LACKISAR θήκη αποθήκευσης, ύφασμα. 

34×51×28 cm 604.321.38 9,99€
44×51×19 cm 004.321.41 9,99€

TJENA κουτί αποθήκευσης με καπάκι, χαρτί, 
35×50×30 cm.
Λευκό 903.743.49 9,99€

FJÄLLA κουτί αποθήκευσης με καπάκι, χαρτί, 
35×56×30 cm.
Λευκό 803.956.77 12,99€
Σκούρο γκρι 503.956.69 12,99€

Κρεμαστή οργάνωση
STUK κρεμαστή οργάνωση παπουτσιών με 16 θήκες, 
ύφασμα, 51×140 cm.
Λευκό/γκρι 203.756.77 5,99€

STUK αποθήκευση με 7 τμήματα, ύφασμα, 30×30×90 cm.

Λευκό/γκρι 703.708.56 7,99€
Ανοιχτό τιρκουάζ 504.716.39 7,99€

STUK θήκη ρούχων, ύφασμα, 3 τεμ.

Λευκό/γκρι 503.708.76 8,99€

Εξαρτήματα
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Αξεσουάρ

Αποθήκευση
KUGGIS κουτί με καπάκι, πλαστικό. 

18×26×8 cm
Λευκό 202.802.07 5,99€
26×35×8 cm
Λευκό 502.823.04 9,99€
26×35×15 cm
Λευκό 602.802.05 12,99€
37×54×21 cm

Λευκό 102.802.03 19,99€

TJENA θήκη περιοδικών, χαρτί, 2 τεμ.

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

TJENA κουτί αποθήκευσης με καπάκι, χαρτί.

18×25×15 cm
Λευκό 103.954.21 2,99€
Μπλε/με μοτίβα 904.678.43 2,99€
Μαύρο 603.954.85 2,99€

25×35×10 cm
Λευκό 903.954.22 3,49€
Μαύρο 403.954.86 3,49€

25×35×20 cm
Λευκό 603.954.28 3,99€
Μπλε/πολυχρωμία 704.678.44 3,99€
Μαύρο 303.954.77 3,99€

32×35×32 cm
Λευκό 404.693.02 5,99€
Μπλε/λιλά μοτίβο 404.678.45 5,99€
Μαύρο 204.692.99 5,99€

DRÖNA box, ύφασμα, 33×38×33 cm.

Σκούρο γκρι 104.439.74 2,99€
Μαύρο 302.192.81 2,99€
Λευκό 402.179.55 2,99€

GNABBAS καλάθι, φύκι/πολυεστέρας, 32×35×32 cm.

604.002.98 9,99€

SOCKERBIT κουτί με καπάκι, πλαστικό. 

38×25×15 cm
Λευκό 403.160.69 4,99€
Ροζ 704.446.83 4,99€
38×51×30 cm
Λευκό 803.160.67 12.99€
Ροζ 604.446.88 12.99€

KVARNVIK κουτί αποθήκευσης με καπάκι, χαρτί. 

25×35×20 cm
Μπεζ 204.594.79 12.99€

32×35×32 cm
Μπεζ 004.594.80 14,99€

SAMLA διαφανή κουτιά, διαφανές πλαστικό.

28×19×14 cm/5 l 701.029.72 0,99€
39×28×14 cm/11 l 401.029.78 2,49€
39×28×28 cm/22 l 801.029.76 3,99€
56×39×28 cm/45 l 301.029.74 5,99€
56×39×42 cm/65 l 001.029.75 8,99€

SAMLA διαφανές καπάκι, 
πλαστικό. 
για κουτί 5 l 101.103.00 0,50€

για κουτί 11/22 l 501.102.99 1€
για κουτί 45/65 l 701.103.02 2€

RAGGISAR καλάθι, ύφασμα, 3 τεμ.

Γκρι 903.480.15 5,99€
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κερδίστε χρόνο με την υπηρεσία
Συλλογής & μεταφοράς! Συλλέγουμε τα
έπιπλα που θέλετε να αγοράσετε από
τον χώρο επίπλων Self Serve και τα
μεταφέρουμε στον χώρο που θέλετε με
μία μικρή επιπλέον χρέωση.

Τα περισσότερα από τα προϊόντα μας
έχουν σχεδιαστεί και συσκευαστεί,
ώστε να μπορείτε να τα μεταφέρετε
στο σπίτι μόνοι σας. Αλλά αν
προτιμάτε, μπορεί να το αναλάβει η
συνεργαζόμενη εταιρία μεταφορών
που θα παραδώσει τις αγορές σας
με μια μικρή επιπλέον χρέωση
ανεξαρτήτως ορόφου.

Τα προϊόντα ΙΚΕΑ είναι
σχεδιασμένα για να μπορείτε να τα
συναρμολογήσετε εύκολα μόνοι σας.
Ωστόσο, αν θέλετε, μπορούμε να
σας βοηθήσουμε. Η συνεργαζόμενη
εταιρία συναρμολόγησης μπορεί να
αναλάβει αυτή την εργασία για σας, με
μια επιπλέον χρέωση. 

Μάθετε περισσότερα στο www.ikea.com.cy

Η ΙΚΕΑ σάς προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες για να 
σας βοηθήσει, από τη μεταφορά των αγορών σας μέχρι τη 
συναρμολόγησή τους, με μία μικρή επιπλέον χρέωση. Μπορείτε 
να κάνετε τα πάντα μόνοι σας εξοικονομώντας χρήματα ή να το 
αφήσετε πάνω μας

και εσείς απλώς να χαλαρώσετε!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


