
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.

Δημιουργήστε τη δική σας ντουλάπα
Συνδυάζοντας σκελετούς και πόρτες από τη σειρά PAX με τα εσωτερικά 
εξαρτήματα οργάνωσης της σειράς KOMPLEMENT, μπορείτε να 
δημιουργήσετε την ντουλάπα που χρειάζεστε. Εναλλακτικά, μπορείτε 
να επιλέξετε μία από τις έτοιμες λύσεις που σας προτείνουμε, τις 
οποίες μπορείτε να τροποποιήσετε προσθέτοντας ή αφαιρώντας 
εσωτερικά εξαρτήματα. Όποια κι αν είναι η επιλογή σας, αυτό που θα 
έχετε τελικά είναι μια ντουλάπα προσαρμοσμένη στις ανάγκες και το 
σπίτι σας.

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία σχεδιασμού που διαθέτουμε
Μπορείτε να σχεδιάσετε την ντουλάπα σας στον Σχεδιαστή PAX, 
τον οποίο θα βρείτε στους υπολογιστές στο Τμήμα Επίπλων 
Υπνοδωματίου ή από την άνεση του σπιτιού σας. Απλώς επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα της ΙΚΕΑ (www.IKEA.com.cy), βρείτε από τις υπηρεσίες 
μας τον σχεδιαστή ντουλάπας και ξεκινήστε να σχεδιάζετε την 
ντουλάπα των ονείρων σας.

Χρειάζεστε βοήθεια;
Ακόμα κι αν μπορείτε να κάνετε τα πάντα μόνοι σας, δε σημαίνει 
ότι είναι απαραίτητο. Εάν χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια, μη 
διστάσετε να απευθυνθείτε στην ΙΚΕΑ. Προσφέρουμε υπηρεσίες όπως 
συλλογή προϊόντων, μεταφορά στο σπίτι, συναρμολόγηση, ευκολίες 
πληρωμής με πιστωτικές κάρτες κτλ. Διαβάστε περισσότερα στο www.
IKEA.com.cy

Οδηγός αγοράς

PAX & KOMPLEMENT
Σύστημα ντουλάπας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα έπιπλα θα πρέπει να 
στερεώνονται στον τοίχο. 
Τα υλικά κάθε τοίχου μπορεί 
να διαφέρουν και γι’ αυτό 
απαιτούνται διαφορετικά 
εξαρτήματα στήριξης. 
Χρησιμοποιήστε εξαρτήματα 
στήριξης κατάλληλα για τους 
τοίχους του σπιτιού σας. 
Πωλούνται χωριστά.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ελάχιστο απαιτούμενο ύψος
οροφής:
Πόρτες με μεντεσέδες:  
202 cm και 237 cm.
Συρόμενες πόρτες:  
205 cm και 240 cm.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για τη 
συναρμολόγηση χρειάζονται 
2 άτομα.

Διαβάστε περισσότερα
στο φυλλάδιο της εγγύησης.
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Επιλέξτε τη ντουλάπα σας

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Δεν γνωρίζετε πόσο χώρο καταλαμβάνουν τα ρούχα σας; 
Παρακάτω θα βρείτε μερικές μετρήσεις και γενικά μεγέθη 
ρούχων, που θα σας είναι χρήσιμα όταν θα σχεδιάσετε τη 
ντουλάπα σας. 

1. Υπολογίστε 21 cm για να χωρέσουν κουτιά αποθήκευσης 
SKUBB.

2. Υπολογίστε περίπου 100 cm για παλτό.

3. Υπολογίστε περίπου 80 cm για πουκάμισα. 

4. Τα κοντά φορέματα χρειάζονται περίπου 120 cm.

5. Τα πολύ μακριά ρούχα χρειάζονται περίπου 190 cm.

6. Υπολογίστε 33 cm για ένα συρόμενο ράφι παπουτσιών. 

7. Υπολογίστε περίπου 25 cm για 10 διπλωμένες μπλούζες.

8. Υπολογίστε περίπου 30 cm για 10 διπλωμένα πουλόβερ. 

9. Υπολογίστε περίπου 60–70 cm για κρεμαστά παντελόνια.

Διαθέτουμε μεγάλη συλλογή από συνθέσεις PAX/ 
KOMPLEMENT για να διαλέξετε, τις οποίες μπορείτε να δείτε 
σε ένα κατάστημά μας ή στην ιστοσελίδα μας 
www.IKEA.com.cy. Αν δε βρείτε κάποια έτοιμη λύση που να 
σας αρέσει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Σχεδιαστή 
ντουλάπας PAX/KOMPLEMENT για να δημιουργήσετε την 
ιδανική λύση που θα ταιριάζει στις ανάγκες και το γούστο 
σας.

Αρχικά, μπορείτε να δείτε όλες τις έτοιμες λύσεις που 
διαθέτουμε στην ιστοσελίδα μας και να επιλέξετε μία που να 
σας αρέσει. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε μία έτοιμη λύση από 
την οποία μπορείτε να ξεκινήσετε και στη συνέχεια να την 
προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Μπορείτε, για παράδειγμα, 
να αλλάξετε το μέγεθος και το χρώμα της ντουλάπας ή τα 
εσωτερικά εξαρτήματα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον Σχεδιαστή 
ντουλάπας για να σχεδιάσετε τη δική σας μοναδική σύνθεση 
PAX/KOMPLEMENT από την αρχή. Υπάρχουν 3 απλά βήματα 
που θα πρέπει να ακολουθήσετε όταν θα διαλέγετε τη λύση 
ντουλάπας σας.

1. Επιλέξτε σκελετούς. Σκεφτείτε πόσο χώρο έχετε 
διαθέσιμο στο δωμάτιό σας. Είναι σημαντικό να ξέρετε το 
μέγιστο ύψος και πλάτος της νέας σας ντουλάπας. Να θυμάστε 
ότι μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε και σημεία που δε 
χρησιμοποιείτε με γωνιακές μονάδες.

2. Επιλέξτε το στιλ σας. Τι χρώμα θέλετε να έχει η ντουλάπα 

σας; Διαθέτουμε μία μεγάλη συλλογή από πόρτες σε 
διαφορετικά χρώματα. 

3. Επιλέξτε εσωτερικά εξαρτήματα. Σκεφτείτε τις 
καθημερινές σας ανάγκες. Έχετε πολλά παπούτσια; Τότε ένας 
συρόμενος δίσκος με ένθετο για παπούτσια θα είναι μία καλή 
επιλογή για εσάς. Ή μήπως έχετε πολλά παντελόνια; Τότε 
μία κρεμάστρα παντελονιών θα είναι ιδιαίτερα πρακτική. 
Αν τοποθετείτε τα καλοκαιρινά και τα χειμωνιάτικα ρούχα 
σας στο ίδιο μέρος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βαθιά 
συρμάτινα καλάθια για να τα έχετε όλα τακτοποιημένα. 

Μόλις αποφασίσετε τα εσωτερικά εξαρτήματα οργάνωσης που 
θα χρειαστείτε, μπορείτε να προσθέσετε τις τελικές πινελιές. 
Ολοκληρώστε τη νέα σας ντουλάπα επιλέγοντας κουτιά, 
καλάθια και ένθετα από τη μεγάλη συλλογή μας σε αξεσουάρ. 
Και για ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα, μην ξεχάσετε τον 
ενσωματωμένο φωτισμό! Είναι εύκολος στην εγκατάσταση και 
θα σας διευκολύνει να βρίσκετε αυτό που χρειάζεστε.

Ο Σχεδιαστής ντουλάπας PAX/KOMPLEMENT σάς βοηθά να 
υπολογίσετε την τιμή της ντουλάπας σας και σας δίνει τη 
δυνατότητα να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε μία λίστα 
προϊόντων που μπορείτε να φέρετε μαζί σας στο κατάστημα ή 
να τη χρησιμοποιήσετε για να αγοράσετε διαδικτυακά.

Μπορείτε να βρείτε τον Σχεδιαστή ντουλάπας στην περιοχή 
των ντουλαπών του καταστήματος, ή μέσα από την άνεση του 
σπιτιού σας. Απλά επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΙΚΕΑ και 
επιλέξτε τον Σχεδιαστή ντουλάπας: www.IKEA.com.cy
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
Πλάτος x Βάθος x Ύψος 

ΒΑΘΟΣ 35 CM, ΥΨΟΣ 201 CM

Σκελετός ντουλάπας 50×35×201 cm.

Λευκό 602.145.69 65€

Σκελετός ντουλάπας 75×35×201 cm.

Λευκό 402.119.77 70€

Σκελετός ντουλάπας 100×35×201 cm.

Λευκό 902.145.63 80€

Βάθος 58 cm, ύψος 201 cm

Σκελετός ντουλάπας 50×58×201 cm.

Λευκό 702.145.59 70€
Όψη λευκής βελανιδιάς 202.017.24 70€

 

Σκελετός ντουλάπας 75×58×201 cm.

Λευκό 702.145.64 75€
Όψη λευκής βελανιδιάς 902.017.25 75€

Σκελετός ντουλάπας 100×58×201 cm.

Λευκό 202.145.66 80€
Όψη λευκής βελανιδιάς 402.017.23 80€

ΒΑΘΟΣ 35 CM, ΥΨΟΣ 236 CM

Σκελετός ντουλάπας 50×35×236 cm.

Λευκό 402.145.65 75€

Σκελετός ντουλάπας 75×35×236 cm.

Λευκό 802.074,93 80€

Σκελετός ντουλάπας 100×35×236 cm.

Λευκό 002.145.72 85€

Βάθος 58 cm, ύψος 236 cm

Σκελετός ντουλάπας 50×58×236 cm. 

Λευκό 802.145.68 80€
Σκούρο καφέ 401.215.85 80€
Όψη λευκής βελανιδιάς 901.839,91 80€

Σκελετός ντουλάπας 75×58×236 cm.

Λευκό 202.145.71 85€
Σκούρο καφέ 701.215.84 85€
Όψη λευκής βελανιδιάς 501.839,93 85€

Σκελετός ντουλάπας 100×58×236 cm.

Λευκό 502.145.60 90€
Σκούρο καφέ 901.215.83 90€
Όψη λευκής βελανιδιάς 301.839.89 90€

Διαβάστε
περισσότερα

στο φυλλάδιο της 
εγγύησης.

Επιλέξτε σκελετούς στο ύψος, το πλάτος και το βάθος που 
ταιριάζει στο σπίτι σας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 
σκελετούς ύψους 201 και 236 cm, βάθους 35 και 58 cm και 
πλάτους 50, 75 και 100 cm. Μπορείτε να δείτε τα διαθέσιμα 

χρώματα για κάθε διάσταση παρακάτω.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ ΛΥΣΗ

Βάθος 35 cm, ύψος 201 cm

Πρόσθετη γωνιακή μονάδα, 53×35×201 cm.

Λευκό 403.469.38 200€

Βάθος 58 cm, ύψος 201 cm

Πρόσθετη γωνιακή μονάδα, 53×58×201 cm.

Λευκό 703.469.32 200€
Όψη λευκής βελανιδιάς 203.469.58 200€

Βάθος 35 cm, ύψος 236 cm

Πρόσθετη γωνιακή μονάδα, 53×35×236 cm.

Λευκό 803.469.41 230€

Βάθος 58 cm, ύψος 236 cm

Πρόσθετη γωνιακή μονάδα, 53×58×236 cm.

Σκούρο καφέ 303.469.53 230€
Λευκό 303.469.34 230€
Όψη λευκής βελανιδιάς 803.469.60 230€

Διαβάστε 
περισσότερα

στο φυλλάδιο της 
εγγύησης.

Με αυτήν την πρόσθετη μονάδα για γωνιακό σκελετό, μπορείτε 
να αξιοποιήσετε τις γωνίες όταν κατασκευάζετε την ντουλάπα 
σας. Ταιριάζει σε όλους τους σκελετούς του συστήματος 
ντουλάπας PAX, οπότε το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι 
να συνδυάσετε την πρόσθετη μονάδα με τον σκελετό που 
ταιριάζει καλύτερα στον χώρο σας. 

Ανεξάρτητα από ποιο βάθος ή ύψος θα επιλέξετε για την 
πρόσθετη μονάδα σας, συμπεριλαμβάνονται πάντα 4 
ρυθμιζόμενα ράφια. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε με 
εσωτερικά εξαρτήματα οργάνωσης από τη σειρά KOMPLEMENT 
για να δημιουργήσετε ακριβώς την ντουλάπα που έχετε 
ονειρευτεί.
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ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥΣ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε πώς η πρόσθετη γωνιακή μονάδα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλους σκελετούς.
Τα παραδείγματα που φαίνονται εδώ είναι συνθέσεις που 
λειτουργούν με πόρτες με μεντεσέδες. 

Για λύσεις ανοιχτής αποθήκευσης, υπάρχουν ακόμα 
περισσότερες δυνατότητες. Ανακαλύψτε περισσότερα στο 
www.IKEA.com.cy ή επικοινωνήστε με το προσωπικό σε ένα 
κατάστημά μας.

Πρόσθετη γωνιακή μονάδα βάθους 35 cm με έναν σκελετό
75×35 cm.

Προτεινόμενα εσωτερικά εξαρτήματα οργάνωσης για
αυτή τη σύνθεση

Κανονικός σκελετός 75×35 cm:
Ράγα ρούχων 75×35 cm.
Ράφι 75×35 cm.
Ράφι για παπούτσια 75×35 cm.
Κρεμάστρα πολλαπλών χρήσεων 35 cm.

Πρόσθετη γωνιακή μονάδα:
Εσωτερικά εξαρτήματα KOMPLEMENT βάθους 35 cm.

Πρόσθετη γωνιακή μονάδα βάθους 35 cm με έναν σκελετό
75×58 cm.

Προτεινόμενα εσωτερικά εξαρτήματα οργάνωσης για
αυτή τη σύνθεση

Κανονικός σκελετός 75×58 cm:
Ράγα ρούχων 75×58 cm.
Ράφι 75×58 cm.
Κρεμάστρα πολλαπλών χρήσεων 58 cm.

Πρόσθετη γωνιακή μονάδα:
Εσωτερικά εξαρτήματα KOMPLEMENT βάθους 35 cm.

Πρόσθετη γωνιακή μονάδα βάθους 58 cm με έναν σκελετό
100×35 cm.

Προτεινόμενα εσωτερικά εξαρτήματα οργάνωσης για
αυτή τη σύνθεση

Κανονικός σκελετός 100×35 cm:
Ράγα ρούχων 100×35 cm.
Ράφι 100×35 cm.
Ράφι για παπούτσια 100×35 cm.
Κρεμάστρα πολλαπλών χρήσεων 35 cm.

Πρόσθετη γωνιακή μονάδα:
Εσωτερικά εξαρτήματα KOMPLEMENT βάθους 35 cm.
Ράγα ρούχων 50×58 cm (γυρίστε το εξάρτημα ανάποδα).

Πρόσθετη γωνιακή μονάδα βάθους 58 cm με έναν σκελετό
100×58 cm.

Προτεινόμενα εσωτερικά εξαρτήματα οργάνωσης για
αυτή τη σύνθεση

Κανονικός σκελετός 100×58 cm:
Ράγα ρούχων 100×58 cm.
Ράφι 75×58 cm.
Διαχωριστικό για σκελετό 50 cm με συρόμενα εξαρτήματα
οργάνωσης της επιλογής σας.
Κρεμάστρα πολλαπλών χρήσεων 58 cm.

Πρόσθετη γωνιακή μονάδα:
Εσωτερικά εξαρτήματα KOMPLEMENT βάθους 35 cm.
Ράγα ρούχων 50×58 cm (γυρίστε το εξάρτημα ανάποδα).

88 cm

88 cm

110,5 cm

88 cm

110,5 cm

110,5 cm

110,5 cm

88 cm
Πρόσθετη
μονάδα

Πρόσθετη
μονάδα

Πρόσθετη
μονάδα

Πρόσθετη 
μονάδα
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
Τα χερούλια και τα πόμολα πωλούνται χωριστά, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά.
Δείτε ολόκληρη τη συλλογή μας σε πόμολα και χερούλια σε ένα κατάστημα ή στο www.IKEA.com.cy.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη συλλογή μας σε πόρτες
με μεντεσέδες. Να θυμάστε ότι χρειάζεστε ένα σετ 3 τεμ.
από μεντεσέδες KOMPLEMENT για κάθε πόρτα ύψους 195

cm και ένα σετ 4 τεμ. από μεντεσέδες KOMPLEMENT για
κάθε πόρτα ύψους 229 cm. Οι μεντεσέδες με μαλακό κλείσιμο, 
κάνουν τις πόρτες να κλείνουν αργά, μαλακά και αθόρυβα..

Διαβάστε
περισσότερα

στο φυλλάδιο της 
εγγύησης..

BERGSBO πόρτα.
Λευκό
50×195 cm 202.074.10 40€
50×229 cm 301.604.07 50€

Σκούρο καφέ
50×229 cm 002.234,92 60€

Όψη λευκής βελανιδιάς
50×229 cm 904.730.14 60€

VIKEDAL πόρτα, το χερούλι περιλαμβάνεται. 
Καθρέφτης
25×195 cm 403.011.24 40€
25×229 cm 103.011.25 50€
50×195 cm 700.233.19 55€
50×229 cm 300.233.21 75€

GRIMO πόρτα.
Λευκό
50×195 cm 403.434.64 50€
50×229 cm 903.434.66 60€

Σκούρο μπλε

50×229 cm 104.806.50 60€

MERÅKER πόρτα. 
Σκούρο γκρι
50×229 cm 103.115.77 110€

FARDAL πόρτα.
Γυαλιστερό Λευκό
50×195 cm 901,905.24 70€
50×229 cm 801,905.29 80€

Ανοιχτό γκρι-μπλε
50x195 cm 204.730.36 70€
50x229 cm 104.730.32 80€

Κίτρινο
50x195 cm 904.730.33 70€
50x229 cm 704.730.29 80€

VIKANES πόρτα, ενσωματωμένο χερούλι.
Λευκό
50×195 cm 703.115.60 80€
50×229 cm 503.115.61 90€

TYSSEDAL πόρτα.
Λευκό
50×229 cm 402,981.26 80€

TYSSEDAL πόρτα. 
Λευκό/γυαλί
50×229 cm 803.291,97 110€

TYSSEDAL Καθρέφτης πόρτα.

50×229 cm 004.491.13 120€

FORSAND πόρτα.
Λευκό
50×195 cm 403,910,92 30€
50×229 cm 603,910,91 40€

Όψη μελιάς σε σκούρο καφέ
50×229 cm 304.348.17 50€

Όψη μελιάς σε καφέ
50×195 cm 604.349.67 40€
50×229 cm 204.349.69 50€

Όψη λευκής βελανιδιάς
50×195 cm 904.349.61 40€
50×229 cm 304.349.64 50€

REPVÅG πόρτα. 
‘Οψη λευκής βελανιδιάς
50×229 cm 304.278.69 100€
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

REINSVOLL πόρτα.
Γκρι-μπεζ
50×229 cm 604.731.38 80€

FLISBERGET πόρτα. 
Ανοιχτό μπεζ
50×195 cm 003.447.43 50€
50×229 cm 603.447.35 60€

KOMPLEMENT μεντεσές μαλακού κλεισίματος. 

Για πόρτες ύψους 195 cm.
3-τεμ 002.145.05 12€
Για πόρτες ύψους 229 cm
4-τεμ 302.145.04 15€

KOMPLEMENT μεντεσές μαλακού κλεισίματος για 
πρόσθετη γωνιακή μονάδα.
Για πόρτες ύψους 195 cm.
6-τεμ 103.684.89 45€
Για πόρτες ύψους 229 cm.
8-τεμ 503.684,92 50€
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Χερούλια

Δείτε ολόκληρη τη συλλογή μας σε πόμολα και χερούλια σε 
ένα κατάστημα ή στο www.IKEA.com.cy. 

BILLSBRO χερούλι, Λευκό, 1 τεμ.

188 cm 003.343.05 14,99€
222 cm 203.343.09 19,99€

BILLSBRO χερούλι, ανοξείδωτο ατσάλι, 1 τεμ.

188 cm 303.235,98 14,99€
222 cm 103.235,99 19,99€

 

BAGGANÄS χερούλι, 335 mm. 2 τεμ.

Μαύρο 603.384.14 9,99€

Χρώμα χαλκού 203.384.11 9,99€

Ανοξείδωτο ατσάλι 503.384.19 9,99€

 

BAGGANÄS χερούλι, 13 mm. 2 τεμ.

Μαύρο 303.384.15 5,99€

Χρώμα χαλκού 603.384.09 5,99€

Ανοξείδωτο ατσάλι 303.384.20 5,99€

BAGGANÄS χερούλι, 20 mm. 2 τεμ.

Μαύρο 103.384.16 5,99€

Χρώμα χαλκού 803.384.08 5,99€

Ανοξείδωτο ατσάλι 103.384.21 5,99€

 

BAGGANÄS χερούλι, 21 mm. 2 τεμ.

Μαύρο 903.384.17 5,99€

Χρώμα χαλκού 003.384.12 5,99€

Ανοξείδωτο ατσάλι 903.384.22 5,99€

ÖSTERNÄS χερούλι, 19 mm. 2 τεμ.

Δέρμα 203.488,96 12,99€
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Οι συρόμενες πόρτες πωλούνται σε ζευγάρια. Οι διαστάσεις 
και οι τιμές αφορούν και τις δύο πόρτες μαζί. Ο μηχανισμός 
μαλακού ανοίγματος και κλεισίματος περιλαμβάνονται στα 
πάνελ των πορτών, βοηθώντας τις πόρτες να ανοίγουν και να 
κλείνουν μαλακά κι αθόρυβα. 

Η πόρτα HASVIK πόρτα με ελαφρώς διαφορετικό σχεδιασμό 
περιλαμβάνει τον μηχανισμό μαλακού ανοίγματος και 
κλεισίματος για να κλείνουν οι πόρτες μαλακά κι αθόρυβα. 

Διαβάστε
περισσότερα

στο φυλλάδιο της 
εγγύησης..

HASVIK συρόμενη πόρτα, 2 τεμ. Προτείνουμε να 
τοποθετήσετε τον μηχανισμό μαλακού ανοίγματος και 
κλεισίματος στη συρόμενη πόρτα πριν την κρεμάσετε στον 
σκελετό.

Λευκό
150×236 cm 491.779.88 225€
200×236 cm 691.779,92 275€

Γυαλιστερό λευκό
150×236 cm 691.780.05 315€
200×236 cm 891.780.09 365€

SVARTISDAL Όψη λευκού χαρτιού, συρόμενη πόρτα, 2 
τεμ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πόρτα χωρίζεται σε τρεις συσκευασίες.
Χρησιμοποιήστε μία λίστα αγορών για να διασφαλίσετε
ότι θα παραλάβετε έναν σκελετό πόρτας και δύο
συσκευασίες από πάνελ πόρτας. Προτείνουμε να 
τοποθετήσετε τον μηχανισμό μαλακού ανοίγματος και 
κλεισίματος στη συρόμενη πόρτα πριν την κρεμάσετε στον 
σκελετό.

Όψη λευκού χαρτιού με σκελετό αλουμινίου
150×236 cm 393.362.33 335€
200×236 cm 093.362.39 395€

AULI Καθρέφτης, συρόμενη πόρτα, 2 τεμ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η 
πόρτα χωρίζεται σε τρεις συσκευασίες.
Χρησιμοποιήστε μία λίστα αγορών για να διασφαλίσετε
ότι θα παραλάβετε έναν σκελετό πόρτας και δύο
συσκευασίες από πάνελ πόρτας. Προτείνουμε να 
τοποθετήσετε τον μηχανισμό μαλακού ανοίγματος και 
κλεισίματος στη συρόμενη πόρτα πριν την κρεμάσετε στον 
σκελετό.

Καθρέφτης με σκελετό αλουμινίου
150×236 cm 993.111.64 315€
200×236 cm 693.111.70 375€

FÄRVIK γυαλί, συρόμενη πόρτα, 2 τεμ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η 
πόρτα χωρίζεται σε τρεις συσκευασίες.
Χρησιμοποιήστε μία λίστα αγορών για να διασφαλίσετε
ότι θα παραλάβετε έναν σκελετό πόρτας και δύο
συσκευασίες από πάνελ πόρτας. Προτείνουμε να 
τοποθετήσετε τον μηχανισμό μαλακού ανοίγματος και 
κλεισίματος στη συρόμενη πόρτα πριν την κρεμάσετε στον 
σκελετό.

Λευκό με λευκό μεταλλικό σκελετό
150×236 cm 093.116.20 455€
200×236 cm 293.116.24 515€

AULI/FÄRVIK Καθρέφτης/γυαλί, συρόμενη πόρτα, 2 τεμ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πόρτα χωρίζεται σε τρεις συσκευασίες.
Χρησιμοποιήστε μία λίστα αγορών για να διασφαλίσετε
ότι θα παραλάβετε έναν σκελετό πόρτας και δύο
συσκευασίες από πάνελ πόρτας. Προτείνουμε να 
τοποθετήσετε τον μηχανισμό μαλακού ανοίγματος και 
κλεισίματος στη συρόμενη πόρτα πριν την κρεμάσετε στον 
σκελετό.

Καθρέφτης/Λευκό με λευκό μεταλλικό σκελετό
150×236 cm 593.111.75 385€
200×236 cm 593.111.80 445€

HOKKSUND γυαλιστερό, συρόμενη πόρτα, 2 τεμ.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πόρτα χωρίζεται σε τρεις συσκευασίες.
Χρησιμοποιήστε μία λίστα αγορών για να διασφαλίσετε
ότι θα παραλάβετε έναν σκελετό πόρτας και δύο
συσκευασίες από πάνελ πόρτας. Προτείνουμε να 
τοποθετήσετε τον μηχανισμό μαλακού ανοίγματος και 
κλεισίματος στη συρόμενη πόρτα πριν την κρεμάσετε στον 
σκελετό.

Ανοιχτό μπεζ με λευκό μεταλλικό σκελετό
150×236 cm 493.117.03 395€
200×236 cm 993.117.05 455€

Ανοιχτό γκρι με σκελετό αλουμινίου
150×236 cm 993.117.10 395€
200×236 cm 893.117.15 455€

MEHAMN διπλής όψης, όψη ξύλου, συρόμενη 
πόρτα, 2 τεμ.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πόρτα χωρίζεται σε τρεις 
συσκευασίες. Χρησιμοποιήστε μία λίστα αγορών για να 
διασφαλίσετε ότι θα παραλάβετε έναν σκελετό πόρτας 
και δύο συσκευασίες από πάνελ πόρτας. Προτείνουμε 
να τοποθετήσετε τον μηχανισμό μαλακού ανοίγματος και 
κλεισίματος στη συρόμενη πόρτα πριν την κρεμάσετε στον 
σκελετό.

Σκούρο καφέ/όψη μελιάς σε καφέ με σκελετό 
αλουμινίου
150×236 cm 193.195.07 275€
200×236 cm 093.195.17 335€

Λευκό/Όψη λευκής βελανιδιάς με σκελετό αλουμινίου
150×236 cm 593.195.10 275€
200×236 cm 493.195.20 335€

NYKIRKE φιμέ γυαλί με καρό μοτίβο, συρόμενη πόρτα, 
2 τεμ με σκελετό αλουμινίου.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πόρτα 
χωρίζεται σε τρεις συσκευασίες. Χρησιμοποιήστε μία 
λίστα αγορών για να διασφαλίσετε ότι θα παραλάβετε 
έναν σκελετό πόρτας και δύο συσκευασίες από πάνελ 
πόρτας. Προτείνουμε να τοποθετήσετε τον μηχανισμό 
μαλακού ανοίγματος και κλεισίματος στη συρόμενη πόρτα 
πριν την κρεμάσετε στον σκελετό.
150×236 cm 993.188.01 395€
200×236 cm 893.188.06 455€

FJELLHAMAR συρόμενη πόρτα, 2 τεμ.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η 
πόρτα χωρίζεται σε τρεις συσκευασίες. Χρησιμοποιήστε 
μία λίστα αγορών για να διασφαλίσετε ότι θα 
παραλάβετε έναν σκελετό πόρτας και δύο συσκευασίες 
από πάνελ πόρτας. Προτείνουμε να τοποθετήσετε τον 
μηχανισμό μαλακού ανοίγματος και κλεισίματος στη 
συρόμενη πόρτα πριν την κρεμάσετε στον σκελετό.

Ανοιχτό μπαμπού με λευκό μεταλλικό σκελετό
150×236 cm 193.114.84 355€
200×236 cm 093.114.89 415€

Σκούρο μπαμπού με μαύρο μεταλλικό σκελετό
150×236 cm 893.114.71 355€
200×236 cm 793.114.76 415€

KOMPLEMENT μηχανισμός μαλακού κλεισίματος. 
Ταιριάζει στις πόρτες HASVIK, σχεδιασμένες για την PAX.
2 τεμ 503.274.54 25€

KOMPLEMENT μηχανισμός μαλακού ανοίγματος/
κλεισίματος. Ταιριάζει σε όλα τα πάνελ συρόμενων 
πορτών, σχεδιασμένων για την PAX.
2 τεμ 504.437.74 35€
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Δημιουργήστε τη δική σας συρόμενη πόρτα

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τη δική σας σύνθεση 
από μεταλλικούς σκελετούς και πάνελ για τις συρόμενες 
πόρτες σας. Ο μεταλλικός σκελετός είναι διαθέσιμος σε 
λευκό, μαύρο και αλουμίνιο και τα πάνελ είναι διαθέσιμα σε 
ποικιλία υλικών και χρωμάτων. Επιλέξτε έναν σκελετό και 
δύο συσκευασίες από πάνελ για κάθε συρόμενη πόρτα.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη συλλογή μας σε σκελετούς και 
πάνελ για συρόμενες πόρτες στην ιστοσελίδα μας 
www.IKEA.com.cy.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τη δική σας 
συρόμενη πόρτα μέσω του Σχεδιαστή ντουλάπας PAX 
ή να επικοινωνήσετε με το προσωπικό μας στο τμήμα 
των ντουλαπών του καταστήματος για περισσότερες 
πληροφορίες.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Οργανώστε όλα τα παπούτσια, τις γραβάτες, τα λευκά είδη, 
τα εσώρουχα, τα φουλάρια, τα παντελόνια, τις τσάντες, τα 
κοσμήματά σας κτλ. Η σειρά KOMPLEMENT ταιριάζει τέλεια με 
όλες τις πόρτες και τους σκελετούς της σειράς PAX.

Το πλάτος και το βάθος των προϊόντων KOMPLEMENT που 
αναφέρεται αντιστοιχεί με τις διαστάσεις του σκελετού που 
ταιριάζει. Οι πραγματικές διαστάσεις διαφέρουν.

ΓΙΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥΣ ΒΑΘΟΥΣ 35 CM

KOMPLEMENT ράγα ρούχων
50×35 cm
Λευκό 504.464.52 15€
75×35 cm
Λευκό 804.464.55 20€
100×35 cm
Λευκό 104.464.49 25€

KOMPLEMENT ράφι.
Για 50×35 cm
Λευκό 402.779,92 7€

Για 75×35 cm
Λευκό 702.779,95 8€

Για 100×35 cm
Λευκό 002.779.89 9€

KOMPLEMENT γυάλινο ράφι 
Για 50×35 cm
Λευκό 404.339.78 15€

Για 75×35 cm
Λευκό 804.339.81 20€

Για 100×35 cm
Λευκό 004.339.75 25€

KOMPLEMENT διαχωριστικό για σκελετούς, 75-
100×35 cm. Ταιριάζει σε σκελετούς PAX πλάτους 75 cm και 
100 cm, βάθους 35 cm. 
Λευκό 704.339.72 30€

KOMPLEMENT συρμάτινο καλάθι. Συμπληρώνεται με τη 
συρόμενη ράγα KOMPLEMENT για καλάθι 35 cm. Πωλείται 
χωριστά
50×35 cm
Λευκό 002.573.02 7€

75×35 cm
Λευκό 102.573.11 9€

100×35 cm
Λευκό 902.572,94 12€

KOMPLEMENT συρόμενη ράγα για καλάθι 35 cm, 2 τεμ.

Λευκό 602.632.44 3€

KOMPLEMENT συρτάρι. 
50×35 cm
Λευκό 302.467.22 27€

75×35 cm
Λευκό 702.467.44 32€

100×35 cm
Λευκό 702.467.58 37€

KOMPLEMENT συρτάρι με γυάλινη πρόσοψη 
50×35 cm
Λευκό 904.340.08 30€

75×35 cm
Λευκό 204.340.16 35€

100×35 cm
Λευκό 604.340.00 40€

KOMPLEMENT συρόμενος δίσκος. 
50×35 cm
Λευκό 50433987 20€

75×35 cm
Λευκό 904.339,90 25€

100×35 cm
Λευκό 204.339.84 30€

KOMPLEMENT ράφι για παπούτσια. 
50×35 cm
Λευκό 602.572.57 9€

75×35 cm
Λευκό 802.572.61 12€

100×35 cm
Λευκό 502.572.53 15€

KOMPLEMENT συρόμενη κρεμάστρα πολλαπλών 
χρήσεων, 35 cm.
Λευκό 302.569.09 10€

KOMPLEMENT εξωτερική κρεμάστρα, 17×5 cm.

Σκούρο γκρι 602.571.82 3€
Λευκό 702.569.31 3€

KOMPLEMENT επίστρωμα συρταριού 90×30 cm. Κόβεται 
εύκολα στο επιθυμητό μέγεθος
Ανοιχτό γκρι 304.339,93 5€

KOMPLEMENT ένθετο για παπούτσια για συρόμενο 
δίσκο, τσόχα.
50×35 cm
Ανοιχτό γκρι 504.465.60 5€
75×35 cm
Ανοιχτό γκρι 904.465.63 8€
100×35 cm
Ανοιχτό γκρι 104.465.57 10€

Διαβάστε
περισσότερα

στο φυλλάδιο της 
εγγύησης.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Διαβάστε

περισσότερα
στο φυλλάδιο της 

εγγύησης.

Για σκελετούς βάθους 58 cm
KOMPLEMENT ράγα ρούχων. 
50 cm
Σκούρο γκρι 402.569.42 4€
Λευκό 902.568,93 4€

75 cm
Σκούρο γκρι 002.569.44 5€
Λευκό 402.568,95 5€

100 cm 
Σκούρο γκρι 802.569.40 7€
Λευκό 302.568,91 7€

KOMPLEMENT ράφι. 
Για 50×58 cm
Σκούρο καφέ 402.779.68 8€
Λευκό 302.779.59 8€
Όψη λευκής βελανιδιάς 702.779.81 8€

Για 75×58 cm
Σκούρο καφέ 002.779.65 9€
Λευκό 902.779.61 9€
Όψη λευκής βελανιδιάς 502.779.77 9€

Για 100×58 cm
Σκούρο καφέ 802.779.71 10€
Λευκό 702.779.57 10€
Όψη λευκής βελανιδιάς effect 102.779.84 10€

KOMPLEMENT γυάλινο ράφι. 
Για 50×58 cm
Σκούρο καφέ 902.576.56 20€
Λευκό 002.576.46 20€
Όψη λευκής βελανιδιάς 402.576.54 20€

Για 75×58 cm
Σκούρο καφέ 702.576.62 25€
Λευκό 802.576.47 25€
Όψη λευκής βελανιδιάς 102.576.60 25€

Για 100×58 cm
Σκούρο καφέ 402.576.49 30€
Λευκό 702.576.38 30€
Όψη λευκής βελανιδιάς 602.576.48 30€

KOMPLEMENT διαχωριστικό για σκελετούς 75-
100×58 cm. Για σκελετούς PAX πλάτους 75 cm και 100 cm, 
βάθους 58 cm. 

Σκούρο καφέ 802.463,95 35€

Λευκό 602.463,96 35€

Όψη λευκής βελανιδιάς 202.464.02 35€

KOMPLEMENT διαχωριστικό για σκελετούς 
100×58×81.5 cm.
Σκούρο καφέ 402.464.20 40€
Λευκό 002.464.17 40€
Όψη λευκής βελανιδιάς 602.464.19 40€

KOMPLEMENT συρμάτινο καλάθι. Συμπληρώνεται με τη 
συρόμενη ράγα KOMPLEMENT για καλάθι 58 cm. Πωλείται 
χωριστά
50×58 cm
Σκούρο γκρι 602.573.04 8€
Λευκό 102.573.06 8€

75×58 cm
Σκούρο γκρι 702.573.13 10€
Λευκό 202.573.15 10€

100×58 cm
Σκούρο γκρι 402.572,96 15€
Λευκό 002.572,98 15€

KOMPLEMENT μεταλλικό καλάθι. Συμπληρώνεται με τη 
συρόμενη ράγα KOMPLEMENT για καλάθι 58 cm. Πωλείται 
χωριστά
50×58 cm
Με μοτίβο/Σκούρο γκρι 302.573.29 20€
Με μοτίβο/Λευκό 902.573.31 20€

75×58 cm
Με μοτίβο/Σκούρο γκρι 602.573.37 25€
Με μοτίβο/Λευκό 202.573.39 25€

100×58 cm
Με μοτίβο/Σκούρο γκρι 002.573.21 30€
Με μοτίβο/Λευκό 602.573.23 30€

KOMPLEMENT συρόμενη ράγα για καλάθι 58 cm, 2τεμ.

Σκούρο γκρι 102632.32 5€
Λευκό 302.632.45 5€

KOMPLEMENT συρτάρι. 
50×58 cm
Σκούρο καφέ 802.463.00 30€
Λευκό 102.463.08 30€
Όψη λευκής βελανιδιάς 502.463.06 30€

75×58 cm
Σκούρο καφέ 202.463.22 35€
Λευκό 102.463.32 35€
Όψη λευκής βελανιδιάς 902.463.28 35€

100×58 cm
Σκούρο καφέ 002.463.42 40€
Λευκό 902.463.52 40€
Όψη λευκής βελανιδιάς 702.463.48 40€

KOMPLEMENT συρτάρι με πρόσοψη με πλαίσιο
50×58 cm
Λευκό 704.466.01 35€

75×58 cm
Λευκό 104.466.04 40€

100×58 cm
Λευκό 504.465,98 45€

KOMPLEMENT συρτάρι με γυάλινη πρόσοψη.
50×58 cm
Σκούρο καφέ 602.466.88 37€
Λευκό 702.466.83 37€
Όψη λευκής βελανιδιάς 102.466.81 37€

75×58 cm
Σκούρο καφέ 602.466,93 42€
Λευκό 102.466,95 42€
Όψη λευκής βελανιδιάς 502.467.02 42€

100×58 cm
Σκούρο καφέ 402.467.12 47€
Λευκό 202.467.08 47€
Όψη λευκής βελανιδιάς 002.467.14 47€
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KOMPLEMENT επίστρωμα συρταριού 90×53 cm. Κόβεται 
εύκολα στο επιθυμητό μέγεθος.
Ανοιχτό γκρι 304.055.65 8€
Ανοιχτό γκρι με μοτίβο 504.653.89 8€

KOMPLEMENT σετ 2 κουτιών, Ανοιχτό γκρι.

15×27×12 cm 104.040.53 9,99€
25×27×12 cm 404.057.77 12,99€

KOMPLEMENT κουτί, 4 τεμ. Συνδυάζεται ιδανικά με το 
συρτάρι KOMPLEMENT 50×58 cm.
50×58 cm 992.608.38 22,98€

KOMPLEMENT κουτί, 6 τεμ. Συνδυάζεται ιδανικά με το 
συρτάρι KOMPLEMENT 75×58 cm.
75×58 cm 392.608.41 35,97€

KOMPLEMENT κουτί, 8 τεμ. Συνδυάζεται ιδανικά με το 
συρτάρι KOMPLEMENT 100×58 cm. 
100×58 cm 792.608.44 48,96€

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Διαβάστε

περισσότερα
στο φυλλάδιο της 

εγγύησης.



14

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Για σκελετούς βάθους 58 cm
LACKISAR θήκη αποθήκευσης, 44×51×19 cm. Δυο θήκες 
αυτούς του μεγέθους ταιριάζουν σε σκελετό πλάτους 
100 cm.

004.321.41 9,99€

LACKISAR θήκη αποθήκευσης, 69×51×19 cm.

404.321.44 12,99€

SKUBB κουτί για παπούτσια, 22×34×16 cm, 4 τεμ.

Λευκό 901.863,91 8,99€
Σκούρο γκρι 804.000.04 8,99€

SKUBB κουτί με χωρίσματα, 44×34×11 cm. 

Λευκό 101.855,93 6,99€
Σκούρο γκρι 504.000.05 6,99€

SKUBB θήκη αποθήκευσης 44×55×19 cm. 

Λευκό 302,903.62 5,99€
Σκούρο γκρι 203,999,99 5,99€

SKUBB θήκη αποθήκευσης 69×55×19 cm. 
Λευκό 902,949.89 7,99€
Σκούρο γκρι 004.000.03 7,99€

SKUBB θήκη αποθήκευσης 93×55×19 cm. 

Λευκό 702,903.60 9,99€

Σκούρο γκρι 604.000.00 9,99€

SKUBB τσάντα για άπλυτα με βάση, 22×55×65 cm, 80l.

Λευκό 902.240.48 9,99€
Μαύρο 302.240.46 9,99€

SKUBB αποθήκευση με 6 τμήματα 35×45×125 cm. 
Λευκό 002.458.80 8,99€
Σκούρο γκρι 404.000.01 8,99€

TJOG κουτί αποθήκευσης με καπάκι, 35×56×30 cm.

Σκούρο γκρι 804.776.68 12,99€

KOMPLEMENT κρεμάστρα πολλαπλών χρήσεων, Λευκό.

32×72 cm 603.872.11 4,99€

RAGGISAR καλάθι, γκρι, 3 τεμ. 2 τεμ 19×13×18 cm και 1 τεμ 
25×25×18 cm.

903.480.15 5,99€

RAGGISAR δίσκος.

40×30 cm 303.480.18 12,99€

Για σκελετούς βάθους 35 cm
LACKISAR θήκη αποθήκευσης, 34×51×28 cm.

604.321.38 9,99€

SKUBB κουτί για παπούτσια, 22×34×16 cm, 4 τεμ. 

Λευκό 901.863,91 8,99€

Σκούρο γκρι 804.000.04 8,99€

SKUBB κουτί με χωρίσματα, 44×34×11 cm. 

Λευκό 101.855,93 6,99€

Σκούρο γκρι 504.000.05 6,99€

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

Λευκό 103,954.21 2,99€
Μπλε/με μοτίβο 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€

32x35x32 cm
Λευκό 404.693.02 5,99€
Μπλε/ λιλά/ με μοτίβο 404.678.45 5,99€
Μαύρο 204.692,99 5,99€

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€

KOMPLEMENT κρεμάστρα πολλαπλών χρήσεων, Λευκό.

32×72 cm 603.872.11 4,99€

RAGGISAR καλάθι, γκρι,3 τεμ. 2 τεμ 19×13×18 cm και 1 τεμ 
25×25×18 cm.

903.480.15 5,99€

RAGGISAR δίσκος, Σκούρο γκρι.

30×40 cm 103.480.19 12,99€
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TJENA κουτί αποθήκευσης με καπάκι, 50×35×30 cm 

Λευκό 903.743.49 9,99€

KUGGIS κουτί με καπάκι, 37x54x21 cm

Λευκό 102.802.03 19,99€

Ενσωματωμένος φωτισμός 
Όλα τα προϊόντα και οι τιμές

NORRFLY ράγα φωτισμού LED. Χρώμα αλουμινίου. 
Συμπληρώνεται με τον μετασχηματιστή LED TRÅDFRI 
και το καλώδιο παροχής ρεύματος FÖRNIMMA, που 
πωλούνται χωριστά. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση 
του φωτισμού με τον ασύρματο ροοστάτη TRÅDFRI και 
την πύλη δικτύου TRÅDFRI, που πωλούνται χωριστά. 
42 cm 603.322.52 22€
55 cm 403.322.53 24,99€
67 cm 203.322.54 28€
92 cm 903.322.55 29,99€

STÖTTA ράγα φωτισμού LED. Λευκό. Μπορεί να 
τοποθετηθεί οπουδήποτε, καθώς λειτουργεί με μπαταρία 
και δε χρειάζεται να συνδεθεί σε παροχή ρεύματος. 
Το φως ανάβει και σβήνει αυτόματα όταν ανοίγετε 
ή κλείνετε την πόρτα, έτσι ώστε να εξοικονομείτε 
ενέργεια. Οι μπαταρίες πωλούνται χωριστά. Χρειάζεται 
4 μπαταρίες ΑΑ (2 για τη ράγα των 32 cm). Η IKEA συνιστά 
τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες LADDA.
32 cm 103.600.87 13,99€
52 cm 503.600,90 14,99€
72 cm 903.600,93 17,99€

LINDSHULT φωτισμός ντουλαπιού LED. Παρέχει 
μία κατευθυνόμενη δέσμη φωτός, κατάλληλη για τον 
φωτισμό μικρότερων περιοχών. Συμπληρώνεται με τον 
μετασχηματιστή LED TRÅDFRI και το καλώδιο παροχής 
ρεύματος FÖRNIMMA, που πωλούνται χωριστά. Μπορείτε 
να ρυθμίσετε την ένταση του φωτισμού με τον ασύρματο 
ροοστάτη TRÅDFRI και την πύλη δικτύου TRÅDFRI, 
που πωλούνται χωριστά. Αυτό το φωτιστικό διαθέτει 
ενσωματωμένους λαμπτήρες LED, ενεργειακής κλάσης 
Α++ έως Α. Οι λαμπτήρες του φωτιστικού δεν μπορούν να 
αντικατασταθούν. 2W.
Επινικελωμένο 102.604.36 19,99€

URSHULT φωτισμός ντουλαπιού LED. Παρέχει μία 
κατευθυνόμενη δέσμη φωτός, κατάλληλη για τον 
φωτισμό μικρότερων περιοχών. Συμπληρώνεται με τον 
μετασχηματιστή LED TRÅDFRI και το καλώδιο παροχής 
ρεύματος FÖRNIMMA, που πωλούνται χωριστά. Μπορείτε 
να ρυθμίσετε την ένταση του φωτισμού με τον ασύρματο 
ροοστάτη TRÅDFRI και την πύλη δικτύου TRÅDFRI, 
που πωλούνται χωριστά. Αυτό το φωτιστικό διαθέτει 
ενσωματωμένους λαμπτήρες LED, ενεργειακής κλάσης 
Α++ έως Α. Οι λαμπτήρες του φωτιστικού δεν μπορούν να 
αντικατασταθούν. 2W.
Επινικελωμένο 302.604.02 19,99€

TRÅDFRI μετασχηματιστής LED. Συμπληρώνεται με το 
καλώδιο παροχής ρεύματος FÖRNIMMA, που πωλείται 
χωριστά. Μπορεί να συνδυαστεί με τον ασύρματο 
ροοστάτη TRÅDFRI και την πύλη δικτύου TRÅDFRI.
Up to 10W,
connect up to 3 units. 503.561.87 27€
Up to 30W, 
connect up to 9 units. 603.426.56 32€

TRÅDFRI τηλεχειριστήριο. Με το τηλεχειριστήριο TRÅDFRI 
μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του φωτισμού σας.

104.607.51 19,99€

FÖRNIMMA καλώδιο παροχής ρεύματος. Για σύνδεση με 
τον μετασχηματιστή LED TRÅDFRI.
3.5 m 104.468.83 6€

FÖRNIMMA ενδιάμεσο καλώδιο σύνδεσης. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως άμεση σύνδεση μεταξύ 
μετασχηματιστών LED TRÅDFRI, π.χ. μεταξύ δύο 
τμημάτων ντουλαπιών τοίχου, με μία μόνο σύνδεση με 
την παροχή ρεύματος.
0.7 m 903,947.00 3€
2 m 303,946,99 4€

TRÅDFRI πύλη δικτύου, λευκό. Με την πύλη δικτύου και 
την εφαρμογή TRÅDFRI μπορείτε να ελέγξετε κάθε πηγή 
φωτός χωριστά και να δημιουργήσετε διαφορετικούς 
τύπους ρυθμίσεων του φωτός.

203.378.07 39,99€
* Αυτά τα φωτιστικά διαθέτουν ενσωματωμένους λαμπτήρες LED, ενεργειακής 
κλάσης Α++ έως Α.  
 Οι λαμπτήρες του φωτιστικού δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Πλέον δε χρειάζεται να ανησυχείτε για το έντονο φως στα 
μάτια σας πριν καλά καλά ξυπνήσετε ή μην ενοχλήσετε 
τον σύντροφό σας όταν ψάχνετε για ρούχα. Με τις ράγες 
φωτισμού LED της συλλογής μας ξεκινάτε ήρεμα τη μέρα 
σας, καθώς ανοίγοντας την ντουλάπα ανάβει ένα απαλό 
φως που σας βοηθά να βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Μπορείτε 
επίσης να επιλέξετε φωτισμό ντουλαπιού που τοποθετείται 

1. 10W, 3 υποδοχές σύνδεσης.

2. 30W, 9 υποδοχές σύνδεσης.

1 2

Διαθέτουμε δύο μετασχηματιστές LED. Επιλέξτε με βάση τον 
αριθμό των μονάδων που θέλετε να συνδέσετε. Μπορείτε 
να συνδέσετε μέχρι 3 μονάδες στον μετασχηματιστή LED 
των 10W, εφόσον η συνολική ισχύς δεν υπερβαίνει τα 10W. Ο 
μετασχηματιστής LED των 30W μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 
και 9 μονάδες, με μέγιστη ισχύ 30W. Μπορείτε να συνδέσετε 
έως και 10 μετασχηματιστές σε ένα καλώδιο εγκατάστασης. Αν 
υπερβείτε τη μέγιστη ισχύ του μετασχηματιστή αναβοσβήνει 

ένα  φως. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους 
από έναν μετασχηματιστές LED, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
συγχρονίσει κάθε μετασχηματιστή με τον ασύρματο 
ροοστάτη TRÅDFRI έτσι ώστε ολόκληρη η σύνθεση να μπορεί 
να αυξομειώνεται σε ένταση ταυτόχρονα. Μετατρέψτε τον 
φωτισμό ντουλαπιού σε «έξυπνο» φωτισμό προσθέτοντας την 
πύλη δικτύου TRÅDFRI.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ

Ράγα φωτισμού LED 
NORRFLY ή STÖTTA.

Φωτισμός ντουλαπιού URSHULT, 
LINDSHULT.

Μετασχηματιστής LED. Καλώδιο παροχής ρεύματος και 
ενδιάμεσο καλώδιο σύνδεσης.

TRÅDFRI τηλεχειριστήριο

See All parts and prices list Για more inΓιαmation about each product.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

στην κορυφή της ντουλάπας. Έτσι, θα βλέπετε εύκολα τι 
βρίσκεται στα πάνω ράφια, ενώ δημιουργεί μία ωραία 
και ζεστή ατμόσφαιρα σε ολόκληρο το δωμάτιο. Τέλος, 
χρησιμοποιώντας την πύλη δικτύου TRÅDFRI μπορείτε να 
ελέγξετε εύκολα όλο τον φωτισμό, χωρίς να χρειάζεται να 
σηκωθείτε αμέσως από το κρεβάτι.
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ΠΩΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΕ

NORRFLY ταινίες φωτισμού

Φωτισμός ντουλαπιού

NORRFLY και φωτισμός ντουλαπιού με έξυπνο τηλεχειρισμό



ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Η ράγα φωτισμού LED NORRFLY είναι ιδανική για να 
βρίσκετε εύκολα τι έχετε αποθηκεύσει στην ντουλάπα σας. 
Τοποθετήστε την κάτω από την κορυφή της ντουλάπας ή 
κάτω από οποιοδήποτε ράφι. Πέρα από μία ράγα φωτισμού, 
μπορείτε να προσθέσετε επίσης φωτισμό ντουλαπιού, ο 
οποίος δεν είναι μόνο λειτουργικός, αλλά παρέχει επίσης ένα 
ωραίο φως στο δωμάτιο όταν η ντουλάπα είναι κλειστή.

Λίστα αγορών

NORRFLY ράγα φωτισμού LED, χρώμα αλουμινίου, 
92 cm, 5W

903.322.55 1 τεμ.

URSHULT φωτισμός ντουλαπιού LED, επινικελωμένο, 2W 302.604.02 1 τεμ.

TRÅDFRI μετασχηματιστής LED, 10W 503.561.87 1 τεμ.

ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Αν έχετε μία ντουλάπα με συρόμενες πόρτες και μηχανισμό 
αθόρυβου κλεισίματος στο πάνω μέρος της, χρειάζεστε 
μία ράγα φωτισμού με συγκεκριμένο μήκος. Ο μηχανισμός 
χρειάζεται 18 cm, οπότε η ράγα φωτισμού πρέπει να είναι 
μικρότερη από το πλάτος της ντουλάπας για να χωρά. Για 
σκελετούς πλάτους 75 cm χρειάζεστε μία ράγα φωτισμού 
μήκους 42 cm και για σκελετούς με πλάτος 100 cm θα 
επιλέξετε ράγα φωτισμού μήκους 67 cm. Όταν τοποθετείτε 
μία ράγα φωτισμού ένα ράφι πιο κάτω, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα κανονικά αντίστοιχα μεγέθη.

Λίστα αγορών

NORRFLY ράγα φωτισμού LED, χρώμα αλουμινίου,  
67 cm, 3,5W 203.322.54 2 τεμ.

URSHULT φωτισμός ντουλαπιού LED, επινικελωμένο, 2W 302.604.02 2 τεμ.

TRÅDFRI μετασχηματιστής LED, 30W 603.426.56 1 τεμ.

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. 

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
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