
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.

Με τη σειρά PLATSA μπορείτε να δημιουργήσετε λύσεις πολυμέσων, 
ύπνου και αποθήκευσης για μικρούς και μεγάλους χώρους. Η βάση 
της αποτελείται από ανοιχτούς, ελαφρούς σκελετούς που μπορείτε να 
συνδυάσετε όπως θέλετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε μία σύνθεση 
ψηλή ή χαμηλή. Κάτω από μία κεκλιμένη οροφή ή κατά μήκος ενός 
ολόκληρου τοίχου. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε εύκολα 
πόρτες, ράφια, συρμάτινα καλάθια και άγκιστρα ανάλογα με τις 
ανάγκες σας. Και αν οι ανάγκες σας αλλάξουν, μπορείτε εύκολα να 
ξαναφτιάξετε ή να συμπληρώσετε τη σύνθεση με νέα εξαρτήματα.

Φροντίδα και 
καθάρισμα
Καθαρίστε με ένα πανί και ένα 
διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. 
Στη συνέχεια σκουπίστε με ένα 
καθαρό, στεγνό πανί. 

Συναρμολόγηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Για τη συναρμολόγηση
χρειάζονται 2 άτομα.

PLATSA
Σύστημα αποθήκευσης

Οδηγός αγοράς
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Έπιπλα πολυμέσων και λύσεις αποθήκευσης

Πώς να σχεδιάσετε

Με τη σειρά PLATSA δημιουργείτε ευέλικτες λύσεις για το 
σπίτι σας χάρη στα διαφορετικά μεγέθη των σκελετών της. 
Δημιουργήστε μία λύση κάτω από τη σκάλα, γύρω από ένα 
παράθυρο ή πάνω από μία πόρτα, οι δυνατότητες είναι 
πολλές. Συνδυάζοντας σκελετούς από τη σειρά PLATSA με 
προϊόντα από τις σειρές HJÄLPA και LÄTTHET, μπορείτε να 
δημιουργήσετε ακριβώς τη λύση που χρειάζεστε. Μπορείτε 
επίσης να επιλέξετε μία από τις συνθέσεις που προτείνουμε 
και να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εσωτερικά και εξωτερικά 
εξαρτήματα ανάλογα τις ανάγκες σας. Ο,τιδήποτε επιλέξετε, το 
αποτέλεσμα είναι μία λύση που ταιριάζει τόσο στο σπίτι σας 
όσο και στις ανάγκες σας για αποθήκευση. 

Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση
Οι σκελετοί PLATSA έχουν εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση 
και αποσυναρμολόγηση, έτσι ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε 
τη λύση αποθήκευσης μαζί σας όταν μετακομίζετε. Απλώς 
συνδέετε με ένα κλικ τα κομμάτια μεταξύ τους, χωρίς να 
χρειάζεστε εργαλεία.

Ασφάλεια
Για λόγους ασφαλείας, πάντα στερεώνετε τους σκελετούς 
PLATSA στον τοίχο. Καθώς διαφορετικά υλικά τοίχου απαιτούν 
διαφορετικά εξαρτήματα στερέωσης, αυτά πωλούνται χωριστά. 
Αν στοιβάζετε διάφορους σκελετούς PLATSA τον έναν πάνω 
από τον άλλο, πρέπει να στερεώσετε τους σκελετούς που είναι 
σε ύψος 3 μέτρων ή περισσότερο, στον τοίχο χρησιμοποιώντας 
τη ράγα ανάρτησης LÄTTHET . Επίσης, χρησιμοποιήστε τη ράγα 
ανάρτησης LÄTTHET για σκελετούς PLATSA που κρέμονται 
από τον τοίχο. Προσοχή! Μην κρεμάτε στον τοίχο τον σκελετό 
PLATSA βάθους 55 cm: πρέπει να τοποθετηθεί στο δάπεδο ή να 
στοιβάζεται σε έναν άλλο σκελετό που στηρίζεται στο δάπεδο. 

PLATSA έπιπλο TV 
Μέγιστο βάρος φορτίου: 30 kg. Αυτό το έπιπλο δεν κρεμιέται 
στον τοίχο: πρέπει να στερεώνεται στον τοίχο με το εξάρτημα 
στήριξης τοίχου που περιλαμβάνεται.

Επιλέξτε τη λύση σας 
Διαθέτουμε μία μεγάλη συλλογή από συνθέσεις PLATSA για 
να επιλέξετε, τι οποίες μπορείτε να βρείτε στο κατάστημα 
ή στην ιστοσελίδα μας www.IKEA.com.cy. Αν δε βρείτε αυτό 
που θέλετε στις έτοιμες λύσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε 
μία δική σας σύνθεση που να ταιριάζει τέλεια στις ανάγκες 
και στο γούστο σας. Ξεκινήστε κοιτάζοντας τις έτοιμες 
συνθέσεις στην ιστοσελίδα μας και επιλέξτε μία που να σας 
εμπνέει. Έτσι θα έχετε μία προ-σχεδιασμένη λύση για να 
ξεκινήσετε, την οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τις ανάγκες 
σας. Μπορείτε, για παράδειγμα, να αλλάξετε το μέγεθος της 
ντουλάπας ή τα εσωτερικά εξαρτήματα. Μπορείτε επίσης να 
σχεδιάσετε τη μοναδική σας σύνθεση PLATSA από την αρχή. 
Υπάρχουν τρία απλά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε:

1. Επιλέξτε σκελετούς. Λάβετε υπόψη πόσο διαθέσιμο χώρο 
έχετε στο δωμάτιό σας. Να θυμάστε, μπορείτε επίσης να 
αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τον αχρησιμοποίητο 
χώρο με τα διαφορετικά μεγέθη των διαθέσιμων σκελετών.

2. Επιλέξτε το στιλ για τις πόρτες σας. Τι στιλ θέλετε να 
έχει η ντουλάπα σας; Προτιμάτε μία απλή λευκή πόρτα ή 
μία πόρτα σε πιο πραδοσιακό στιλ; Ίσως σε ανοιχτό γκρι 
χρώμα; Η επιλογή είναι δική σας.

3. Επιλέξτε εσωτερικά και εξωτερικά εξαρτήματα. 
Σκεφτείτε τις καθημερινές σας ανάγκες και τα πράγματα 
που θέλετε να αποθηκεύσετε. Μόλις αποφασίσετε τα 
εξαρτήματα, μπορείτε να προσθέσετε τις τελικές πινελιές. 
Ολοκληρώστε τη νέα σας ντουλάπα με κουτιά και ένθετα 
από τη μεγάλη ποικιλία εσωτερικών αξεσουάρ μας. Και 
για μία ακόμα πιο λειτουργική λύση, μην ξεχάσετε τον 
ενσωματωμένο φωτισμό. Είναι απλός στην εγκατάσταση 
και σας διευκολύνει να βρείτε τα σωστά ρούχα.

+ + + =+ +
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Έπιπλα και λύσεις αποθήκευσης

Πώς να συνδυάσετε τους σκελετούς

Οι σκελετοί της σειράς PLATSA μπορούν να συνδυαστούν με 
διαφορετικούς τρόπους ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες 
αποθήκευσής σας. 

 
 
Δείτε αυτούς τους δημοφιλείς συνδυασμούς και ανακαλύψτε 
περισσότερους στο IKEA.com.cy.
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Λύσεις ύπνου και αποθήκευσης

Με το κρεβάτι PLATSA καλύπτετε τις ανάγκες αποθήκευσης 
και ύπνου, δημιουργώντας τη δική σας όαση ακόμα και 
στους περιορισμένους χώρους. Σε συνδυασμό με το σύστημα 
PLATSA έχετε ιδιωτικό χώρο αλλά και χώρο για όλα σας τα 
πράγματα. Με το κρεβάτι PLATSA εξοικονομείτε χώρο στο 
δάπεδο συνδυάζοντας ύπνο και αποθήκευση σε ένα μέρος. 
Χρησιμοποιήστε αυτό το ευέλικτο κρεβάτι ως διαχωριστικό 
δωματίου, ως τμήμα μια λύσης αποθήκευσης ή ως μεμονωμένη 
μονάδα στο κέντρο του δωματίου για μία ενδιαφέρουσα 
άποψη διακόσμησης.

Δημιουργήστε μία λύση για τις δικές σας ανάγκες αποθήκευσης 
προσθέτοντας σκελετούς PLATSA ύψους 60/120/180 cm και 
βάθους 40 cm πάνω από το τμήμα για τα πόδια. Ολοκληρώστε 
με ένα πάνελ LÄTTHET, εσωτερικά HJÄLPA και πόρτες. Μπορείτε 
να διαμορφώσετε τις τρεις πλευρές κάτω από το κρεβάτι με 
εσωτερικά εξαρτήματα HJÄLPA και κουτιά αποθήκευσης. Οι 
τάβλες, τα πόδια και το πάνω πάνελ περιλαμβάνονται στο 
κρεβάτι. 

Το πάνελ υποποδίου LÄTTHET προσθέτει την τελευταία πινελιά 

στη λύση αποθήκευσης που δημιουργείτε πάνω στο κρεβάτι 
PLATSA. Δημιουργεί σταθερότητα και μία ομοιόμορφη, επίπεδη 
επιφάνεια στο πίσω μέρος των σκελετών PLATSA, δίνοντας μία 
ολοκληρωμένη εμφάνιση στη λύση αποθήκευσής σας.

Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση
Οι σκελετοί PLATSA έχουν εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση 
και αποσυναρμολόγηση, έτσι ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε 
τη λύση αποθήκευσης μαζί σας όταν μετακομίζετε. Απλώς 
συνδέετε με ένα κλικ τα κομμάτια μεταξύ τους, χωρίς να 
χρειάζεστε εργαλεία.

Ασφάλεια
Μέγιστο ύψος από το δάπεδο ως το πάνω τμήμα του 
υποποδίου (χωρίς το πάνω πάνελ) είναι 220 cm. Προσοχή! Μην 
κάνετε τρύπες στο πάνελ υποποδίου. Για να διακοσμήσετε 
την λευκή επιφάνεια του πάνελ υποποδίου, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε άγκιστρα, όπως για παράδειγμα η κρεμάστρα 
για πόρτες LILLÅNGEN, για να κρεμάσετε δύο κορνίζες RIBBA 
(61×91 cm). Μέγιστο βάρος φορτίου 6 kg. Το έπιπλο TV PLATSA 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το κρεβάτι PLATSA.

Επιλέξτε τη λύση που σας ταιριάζει
Διαθέτουμε μία μεγάλη συλλογή από συνθέσεις PLATSA για 
να επιλέξετε, τι οποίες μπορείτε να βρείτε στο κατάστημα 
ή στην ιστοσελίδα μας www.IKEA.com.cy. Αν δε βρείτε αυτό 
που θέλετε στις έτοιμες λύσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε 
μία δική σας σύνθεση που να ταιριάζει τέλεια στις ανάγκες 
και στο γούστο σας. Ξεκινήστε κοιτάζοντας τις έτοιμες 
συνθέσεις στην ιστοσελίδα μας και επιλέξτε μία που να σας 
εμπνέει. Έτσι θα έχετε μία προ-σχεδιασμένη λύση για να 
ξεκινήσετε, την οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τις ανάγκες 
σας. Μπορείτε, για παράδειγμα, να αλλάξετε το μέγεθος της 
ντουλάπας ή τα εσωτερικά εξαρτήματα. Μπορείτε επίσης να 
σχεδιάσετε τη μοναδική σας σύνθεση PLATSA από την αρχή. 
Υπάρχουν έξι (6) απλά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε:

1. Σκελετός κρεβατιού. Σκεφτείτε τις ανάγκες σας για 
αποθήκευση και που θα τοποθετήσετε το κρεβάτι μέσα 
στο δωμάτιο. Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χώρο 
αποθήκευσης και στις τρεις πλευρές κάτω από το κρεβάτι;

2. Επιλέξτε σκελετό για το υποπόδιο. Σκεφτείτε πώς θα 
χρησιμοποιήσετε το κρεβάτι και πόσο ψηλό χρειάζεται 
να είναι. Θα είναι διαχωριστικό δωματίου, θα χρειαστείτε 
αποθήκευση κρεμαστών ή διπλωμένων ρούχων, ή ένα χώρο 

για βιβλία και αναμνηστικά;

3. Πάνελ υποποδίου. Επιλέξτε πόσα πάνελ χρειάζεστε. Το 
πάνελ έχει ύψος 60 cm, που σημαίνει ότι μπορείτε να 
συνδυάσετε σκελετούς ύψους 60/120/180 cm.

4. Επιλέξτε εσωτερικά εξαρτήματα. Σκεφτείτε τις καθημερινές 
σας ανάγκες και τι θέλετε να αποθηκεύετε. Μόλις 
αποφασίσετε για τα εσωτερικά, είναι η ώρα να προσθέσετε 
τις τελευταίες πινελιές. Ολοκληρώστε τη σύνθεσή σας με 
κουτιά κι ένθετα από την μεγάλη ποικιλία μας σε εσωτερικά 
εξαρτήματα. Και για ένα τέλειο αποτέλεσμα, μην ξεχάσετε 
τον ενσωματωμένο φωτισμό. Απλός στην εγκατάσταση, σας 
διευκολύνει να βρείτε τα σωστά ρούχα.

5. Επιλέξτε το στιλ που θέλετε για τις πόρτες και τις προσόψεις 
των συρταριών σας. Τι στιλ θέλετε να έχει η ντουλάπα σας; 
Θέλετε μια απλή λευκή πόρτα, ή με μία πιο παραδοσιακό 
στιλ; Μήπως ανοιχτό γκρι; Η απόφαση είναι δική σας.

6. Επιλέξτε το στρώμα σας και το ανώστρωμα. Το στρώμα 
πρέπει να έχει πλάτος 120-140 cm και μήκος 200 cm.

Πώς να σχεδιάσετε

Σκελετός 
κρεβατιού

Σκελετοί για 
υποπόδιο

Πάνελ 
υποποδίου

Εσωτερικά Πόρτες και 
προσόψεις 
συρταριών

Στρώμα και 
ανώστρωμα
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Λύσεις ύπνου και αποθήκευσης

Πώς να συνδυάσετε τους σκελετούς

Οι σκελετοί της σειράς PLATSA μπορούν να συνδυαστούν με διαφορετικούς τρόπους ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες αποθήκευσής 
σας. Δείτε αυτούς τους δημοφιλείς συνδυασμούς και ανακαλύψτε περισσότερους στο IKEA.com.cy.
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Διαστάσεις: Πλάτος x Βάθος x Ύψος.

Διαστάσεις: Πλάτος x Βάθος x Ύψος.

Σκελετοί βάθους 40 cm
PLATSA σκελετός, λευκό.

60×40×40 cm 703.309.50 25€
80×40×40 cm 103.309.53 45€

60×40×60 cm 503.309.70 30€
80×40×60 cm 303.309.71 50€

60×40×120 cm 303.309.47 40€
80×40×120 cm 003.309.44 60€

60×40×180 cm 903.309.54 60€
80×40×180 cm 303.309.52 80€

LÄTTHET ράγα ανάρτησης για στερέωση στον τοίχο.
LÄTTHET ράγα ανάρτησης 60 cm 003.863.75 7€
LÄTTHET ράγα ανάρτησης 80 cm 003.311.99 8€

Σκελετοί πλάτους 120 cm
PLATSA έπιπλο TV, λευκό.

Πόδια, 120×40×44 cm 093.052.47 79€

Μεταλλικά πόδια, 120×40×54 cm 893.052.48 87€

Ξύλινα πόδια, 120×40×53 cm 693.052.49 92€

Σκελετοί βάθους 55 cm
PLATSA σκελετός, λευκό.

60×55×40 cm 903.309.49 35€
80×55×40 cm 103.309.48 55€

60×55×60 cm 103.309.72 40€
80×55×60 cm 703.309.69 60€

60×55×120 cm 503.309.46 50€
80×55×120 cm 603.309.55 70€

60×55×180 cm 503.309.51 65€
80×55×180 cm 703.309.45 85€

LÄTTHET ράγα ανάρτησης για στερέωση στον τοίχο.

LÄTTHET ράγα ανάρτησης 60 cm 003.863.75 7€
LÄTTHET ράγα ανάρτησης 80 cm 003.311.99 8€

Όλοι οι σκελετοί

Έπιπλα TV

Σκελετοί πλάτους 160 cm
PLATSA έπιπλο TV, λευκό.

Πόδια, 160×40×44 cm 993.052.57 101€

Μεταλλικά πόδια, 160×40×54 cm 393.052.60 109€

Ξύλινα πόδια, 160×40×53 cm 793.052.63 114€

Συνολικό μέγεθος: Πλάτος×Βάθος×Ύψος. 

Κρεβάτι

PLATSA σκελετός κρεβατιού. 

140x200 cm 104.530.86 270€

LÄTTHET πάνελ υποποδίου. 

140x60 cm 504.530.89 20€
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Διαστάσεις: Πλάτος x Βάθος x Ύψος.

Μονάδες πλάτους 80 cm
PLATSA ανοιχτή μονάδα αποθήκευσης ρούχων με 
κρεμάστρα, λευκό. 
80×40×120 cm 404.526.03 60€
80×40×180 cm 604.526.02 80€

PLATSA ανοιχτή μονάδα ραφιών, λευκό. 

80×40×40 cm 104.525.48 40€
80×40×60 cm 704.525.50 50€

PLATSA ανοιχτή μόναδα αποθήκευσης παπουτσιών, 
λευκό.
80×40×60 cm 004.525.44 60€
80×40×120 cm 204.524.06 80€

Μονάδες πλάτους 60 cm
PLATSA ανοιχτή μονάδα ραφιών, λευκό. 

60×40×40 cm 804.525.83 35€
60×40×60 cm 404.525.75 45€
60×40×120 cm 104.525.72 80€
60×40×180 cm 904.525.68 90€

Ανοιχτές μονάδες



Όλες οι πόρτες
Τα χερούλια και τα πόμολα πωλούνται χωριστά. Δείτε ολόκληρη τη συλλογή μας σε πόμολα και χερούλια σε ένα κατάστημα ή στο www.IKEA.com.cy 

Με μεντεσέδες
SANNIDAL πόρτα, λευκό.

40×40 cm 203.955.43 8€
40×60 cm 503.955.51 10€
40×120 cm 903.955.54 18€
40×180 cm 103.955.34 25€
60×40 cm 203.955.38 10€
60×60 cm 103.955.48 12€
60×120 cm 003.955.39 20€

60×180 cm 003.955.58 30€

FONNES πόρτα, λευκό.

40×40 cm 803.310.63 6€
40×60 cm 203.310.61 8€
40×120 cm 603.310.59 12€
40×180 cm 003.310.57 16€
60×40 cm 003.310.62 8€
60×60 cm 403.310.60 10€
60×120 cm 803.310.58 15€
60×180 cm 403.310.55 20€

SKATVAL πόρτα, ανοιχτό γκρι.

40×40 cm 003.860.21 7€
40×60 cm 003.860.02 9€
40×120 cm 103.859.93 15€
40×180 cm 003.859.84 20€
60×40 cm 503.860.09 9€
60×60 cm 003.859.98 12€
60×120 cm 103.859.88 18€
60×180 cm 003.859.79 25€

RIDABU πόρτα, καθρέπτης.

40×120 903.310.91 20€
60×120 703.310.92 25€

VÄRD πόρτα, γυαλί.

40×40 cm 103.845.02 12€
40×60 cm 803.473.18 15€
40×120 cm 803.473.23 25,50€
40×180 cm 203.813.86 29€
60×40 cm 003.845.07 15€

60×60 cm 603.473.19 22€
60×120 cm 003.473.17 30,50€
60×180 cm 003.813.87 34€

VÄRD πάνελ/γυάλινες πόρτες.

40×180 cm 803.813.88 29€
60×180 cm 603.813.89 34€
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Όλες οι προσόψεις συρταριών
Τα χερούλια και τα πόμολα πωλούνται χωριστά. Δείτε ολόκληρη τη συλλογή μας σε πόμολα και χερούλια σε ένα κατάστημα ή στο www.IKEA.com.cy

Όλες οι πόρτες
Τα χερούλια και τα πόμολα πωλούνται χωριστά. Δείτε ολόκληρη τη συλλογή μας σε πόμολα και χερούλια σε ένα κατάστημα ή στο www.IKEA.com.cy

FONNES πρόσοψη συρταριού, λευκό.

60×20 cm 803.859.23 5€
80×20 cm 103.859.26 6€

SKATVAL πρόσοψη συρταριού, ανοιχτό γκρι.
60×20 cm 303.860.29 6€
80×20 cm 503.860.33 7€

Συρόμενες πόρτες
FONNES συρόμενη πόρτα, λευκό.

120×180 cm 603.310.64 75€

SKATVAL συρόμενη πόρτα, ανοιχτό γκρι.
120×180 cm 103.860.25 65€

HJÄLPA ράγα για συρόμενες πόρτες, λευκό.

120 cm 803.955.83 70€
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Για σκελετούς βάθους 40 cm
HJÄLPA ράγα ρούχων, λευκό.

60×40 cm 604.501.27 6€
80×40 cm 204.502.14 7€

HJÄLPA ράφι, λευκό.

60×40 cm 003.311.61 8€
80×40 cm 103.311.65 10€

HJÄLPA ράφι παπουτσιών, λευκό.

60x40 cm 504.500.24 12€

HJÄLPA ράφι παπουτσιών, λευκό.

80x40 cm 704.500.23 15€

HJÄLPA συρμάτινο καλάθι, λευκό.

60×40 cm 903.311.85 7€
80×40 cm 203.311.84 9€

HJÄLPA συρόμενες ράγες για καλάθι, λευκό. 2 τεμ.

40 cm 303.311.93 4€

HJÄLPA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, λευκό.

60×40 cm 603.309.84 18€
80×40 cm 703.309.74 19€

HJÄLPA κρεμάστρα, λευκό.

003.317.12 2€

Για σκελετούς βάθους 55 cm
HJÄLPA συρόμενη ράγα ρούχων, λευκό.

60×55 cm 503.312.05 2€
80×55 cm 003.312.03 3€

HJÄLPA ράφι, λευκό.

60×55 cm 903.311.66 9€
80×55 cm 403.311.64 11€

HJÄLPA ράφι παπουτσιών, λευκό.

60x40 cm 504.500.24 12€

HJÄLPA ράφι παπουτσιών, λευκό.

80x40 cm 704.500.23 15€

HJÄLPA συρμάτινο καλάθι, λευκό.

60×55 cm 403.311.83 9€
80×55 cm 703.311.86 10€

HJÄLPA συρόμενες ράγες για καλάθι, λευκό. 2 τεμ.

55 cm 103.311.94 4€

HJÄLPA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, λευκό.

60×55 cm 603.309.79 20€
80×55 cm 003.309.82 22€

HJÄLPA κρεμάστρα, λευκό.

003.317.12 2€

Διαμορφώστε το εσωτερικό των σκελετών PLATSA, του επίπλου TV PLATSA και του κρεβατιού PLATSA με κρεμάστρες HJÄLPA, ράγες, 
ράφια, συρτάρια και συρμάτινα καλάθια. Όλα τα κομμάτια HJÄLPA έχουν σχεδιαστεί για να συνδυάζονται με τη σειρά PLATSA, έτσι 
ώστε το πλάτος και το βάθος να ταιριάζουν με τον αντίστοιχο σκελετό. Οι πραγματικές διαστάσεις ποικίλλουν.

Εσωτερικά
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Για σκελετούς βάθους 40 cm
LÄTTHET ράγα ρούχων για σκελετό, λευκό.

35-60×40 cm 703.316.95 12€

Για σκελετούς βάθους 55 cm
LÄTTHET ράγα ρούχων για σκελετό, λευκό.

35-60×55 cm 903.317.17 14€

HJÄLPA μεντεσές, 1 τεμ.

603.312.00 1,5€

LÄTTHET πόδι, λευκό/μέταλλο. 4 τεμ.

11 cm 503.955.94 10€

LÄTTHET πόδι, λευκό/ξύλο. 4 τεμ.

11 cm 103.955.91 15€

LÄTTHET ρυθμιζόμενο πόδι, λευκό. 4 τεμ.

203.311.98 2€

Μεγιστοποιήστε τον αποθηκευτικό χώρο και την οργάνωση στο εξωτερικό της ντουλάπας σας με τις ράγες ρούχων και τα 
άγκιστρα LÄTTHET. Τα προϊόντα LÄTTHET είναι ιδανικά για να κρεμάτε αντικείμενα όπως γραβάτες, λευκά είδη, εσώρουχα, 
κασκόλ, παντελόνια, τσάντες και κοσμήματα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ράγες ρούχων για να αξιοποιήσετε τον 
χώρο ανάμεσα στους σκελετούς ή ανάμεσα σε έναν σκελετό και τον τοίχο. Όλα τα προϊόντα LÄTTHET έχουν σχεδιαστεί για να 
συνδυάζονται με την PLATSA και έτσι το πλάτος και το βάθος που φαίνεται παρακάτω είναι αυτό του αντίστοιχου σκελετού. 
Οι πραγματικές διαστάσεις ποικίλλουν.

Εξωτερικά

SPILDRA επιφάνεια, λευκό.

60×40 cm 603.317.14 9€
80×40 cm 503.316.96 10€

SPILDRA επιφάνεια, λευκό.

60×55 cm 203.316.93 10€
80×55 cm 303.316.97 12€

LÄTTHET χερούλι, λευκό. 1 τεμ.

13 cm 203.317.11 1€

Μεντεσέδες, πόδια, επιφάνειες και χερούλια

Τα ρυθμιζόμενα πόδια LÄTTHET διατηρούν την ντουλάπα σας σταθερή ακόμα και σε άνισα δάπεδα. Οι επιφάνειες SPILDRA 
προσφέρουν επιπλέον χώρο για αποθήκευση ή και διακόσμηση σε όλους τους σκελετούς ή δημιουργούν έναν ωραίο πάγκο για να 
κάθεστε στους χαμηλούς σκελετούς.

11



12

PLATSA 4.17 ντουλάπα, λευκό/Fonnes λευκό.
Διαστάσεις: 240×57x251 cm
Αυτή η σύνθεση 406€ (092.900.81)

Λίστα αγορών

PLATSA σκελετός 60×55×180 cm, λευκό 503.309.51 2 τεμ
PLATSA σκελετός 60×55×60 cm, λευκό 103.309.72 1 τεμ
PLATSA σκελετός 60×40×40 cm, λευκό 703.309.50 2 τεμ
FONNES πόρτα 60×180 cm, λευκό 403.310.55 1 τεμ
FONNES πόρτα 60×60 cm, λευκό 403.310.60 1 τεμ
FONNES πόρτα 60×40 cm, λευκό 003.310.62 2 τεμ
HJÄLPA μεντεσέδες, 1 τεμ 60331200 10 τεμ
HJÄLPA ράγα ρούχων 60×55 cm, λευκό 50331205 1 τεμ
HJÄLPA συρόμενη ράγα για καλάθια  10331194 2 τεμ
HJÄLPA ράφι 60×55 cm, λευκό 90331166 7 τεμ
HJÄLPA συρμάτινο καλάθι 60×55 cm, λευκό 40331183 2 τεμ
LÄTTHET πόδι, 11 cm, λευκό/μέταλλο, 4 τεμ 50395594 2 τεμ
LÄTTHET ράγα ανάρτησης, 60 cm 00386375 2 τεμ

PLATSA σύνθεση, λευκό.
Διαστάσεις: 140×57×261 cm
Αυτή η σύνθεση 489€ (292.038.89)

Λίστα αγορών

PLATSA σκελετός 60×55×40 cm, λευκό 903.309.49 2 τεμ
PLATSA σκελετός 80×55×40 cm, λευκό 103.309.48 2 τεμ
PLATSA σκελετός 60×55×180 cm, λευκό 503.309.51 1 τεμ
PLATSA σκελετός 80×55×180 cm, λευκό 703.309.45 1 τεμ
LÄTTHET ρυθμιζόμενο πόδι, λευκό 4 τεμ 203.311.98 2 τεμ
FONNES πόρτα 40×40 cm, λευκό 803.310.63 4 τεμ
FONNES πόρτα 40×180 cm, λευκό 003.310.57 2 τεμ
FONNES πόρτα 60×40 cm, λευκό 003.310.62 2 τεμ
FONNES πόρτα 60×180 cm, λευκό    403.310.55 1 τεμ
HJÄLPA μεντεσές, 1 τεμ 603.312.00 22 τεμ
HJÄLPA ράφι 60×55 cm, λευκό 903.311.66 3 τεμ
HJÄLPA ράγα ρούχων 80×55 cm, λευκό  003.312.03 1 τεμ

PLATSA σύνθεση, λευκό.
Διαστάσεις: 240×57×123 cm
Αυτή η σύνθεση 443€ (892.521.17)

Λίστα αγορών

PLATSA σκελετός 80×55×120 cm, λευκό 603.309.55 3 τεμ  
LÄTTHET ρυθμιζόμενο πόδι, λευκό 203.311.98 3 τεμ
FONNES πρόσοψη συρταριού 80×20 cm, λευκό 103.859.26 3 τεμ  
HJÄLPA συρτάρι χωρίς πρόσοψη 80×55 cm, λευκό 003.309.82 3 τεμ  
SANNIDAL πόρτα 40×120 cm, λευκό 903.955.54 4 τεμ  
HJÄLPA μεντεσές, 1 τεμ 603.312.00 12 τεμ  
HJÄLPA ράγα ρούχων 80×55 cm, λευκό 003.312.03  2 τεμ
HJÄLPA ράφι 80×55 cm, λευκό 403.311.64 1 τεμ  
SPILDRA επιφάνεια 80×55 cm, λευκό 303.316.97 3 τεμ

Έτοιμες συνθέσεις
Οι πόρτες περιλαμβάνονται στην τιμή αλλά δε φαίνονται στην εικόνα. Μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε τον τύπο της πόρτας στη σύνθεσή σας. Για βοήθεια σχετικά με 
αυτό, επικοινωνήστε με έναν υπάλληλό μας.
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PLATSA σύνθεση, λευκό.
Διαστάσεις: 240×57×231 cm
Αυτή η σύνθεση 481€ (992.485.87)

Λίστα αγορών

PLATSA σκελετός 60×55×40 cm, λευκό 903.309.49 2 τεμ
PLATSA σκελετός 60×55×60 cm, λευκό 103.309.72 2 τεμ
PLATSA σκελετός 60×55×180 cm, λευκό 503.309.51 2 τεμ
LÄTTHET πόδι 11 cm, λευκό/μέταλλο 4 τεμ 503.955.94 4 τεμ
FONNES πόρτα 60×40 cm, λευκό 003.310.62 2 τεμ
FONNES πόρτα 60×60 cm, λευκό 403.310.60 2 τεμ
FONNES πόρτα 60×180 cm, λευκό 403.310.55 2 τεμ
HJÄLPA μεντεσές, 1 τεμ 603.312.00 16 τεμ
HJÄLPA ράφι 60×55 cm, λευκό 903.311.66 1 τεμ
HJÄLPA ράγα ρούχων 60×55 cm, λευκό 503.312.05 3 τεμ
HJÄLPA συρόμενη ράγα για καλάθι 55 cm, λευκό 2 τεμ 103.311.94 2 τεμ
HJÄLPA συρμάτινο καλάθι 60×55 cm, λευκό 403.311.83 2 τεμ
SPILDRA επιφάνεια 60×55 cm, λευκό 203.316.93 2 τεμ

PLATSA σύνθεση, λευκό.
Διαστάσεις: 220×57×231 cm
Αυτή η σύνθεση 802,50€ (792.521.08)

Λίστα αγορών

PLATSA σκελετός 80×55×180 cm, λευκό 703.309.45 2 τεμ
PLATSA σκελετός 60×55×180 cm, λευκό 503.309.51 1 τεμ  
PLATSA σκελετός 80×55×40 cm, λευκό 103.309.48 2 τεμ
PLATSA σκελετός 60×55×40 cm, λευκό 903.309.49 1 τεμ  
LÄTTHET πόδι 11 cm, λευκό/ξύλο 103.955.91 3 τεμ
FONNES πρόσοψη συρταριού 60×20 cm, λευκό 803.859.23 3 τεμ  
HJÄLPA συρτάρι χωρίς πρόσοψη 60×55 cm, λευκό 603.309.79 3 τεμ  
SANNIDAL πόρτα 40×180 cm, λευκό 103.955.34 4 τεμ  
SANNIDAL πόρτα 40×40 cm, λευκό 203.955.43 4 τεμ  
SANNIDAL πόρτα 60×40 cm, λευκό 203.955.38 1 τεμ  
RIDABU καθρέπτης πόρτα 60×120 cm, λευκό 703.310.92 1 τεμ  
HJÄLPA μεντεσές, 1 τεμ 603.312.00 25 τεμ 
HJÄLPA ράγα ρούχων 80×55 cm, λευκό 003.312.03 3 τεμ
HJÄLPA συρμάτινο καλάθι 80×55 cm, λευκό 703.311.86 3 τεμ  
HJÄLPA συρόμενη ράγα για καλάθι, 55 cm, λευκό 103.311.94 3 τεμ  
HJÄLPA ράφι 80×55 cm, λευκό 403.311.64 1 τεμ
HJÄLPA ράφι 60×55 cm, λευκό 903.311.66 4 τεμ  

PLATSA σύνθεση, λευκό.
Διαστάσεις: 95-120×42×181 cm
Αυτή η σύνθεση 124€ (792.038.15)

Λίστα αγορών

PLATSA σκελετός 60×40×180 cm, λευκό 903.309.54 1 τεμ
LÄTTHET ρυθμιζόμενο πόδι, λευκό 4 τεμ 203.311.98 1 τεμ
FONNES πόρτα 60×180 cm, λευκό 403.310.55 1 τεμ
HJÄLPA μεντεσές, 1 τεμ 603.312.00 4 τεμ
HJÄLPA ράφι 60×40 cm, λευκό 003.311.61 3 τεμ
LÄTTHET ράγα ρούχων για σκελετό 35-60×40 cm, λευκό 703.316.95 1 τεμ

Έτοιμες συνθέσεις
Οι πόρτες περιλαμβάνονται στην τιμή αλλά δε φαίνονται στην εικόνα. Μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε τον τύπο της πόρτας στη σύνθεσή σας. Για βοήθεια σχετικά με 
αυτό, επικοινωνήστε με έναν υπάλληλό μας.
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PLATSA σύνθεση, λευκό.
Διαστάσεις: 260×57×221 cm
Αυτή η σύνθεση 512,50€ (993.365.60)

Λίστα αγορών
PLATSA σκελετός 80×40×40 cm, λευκό 103.309.53 1 τεμ
PLATSA σκελετός 60×40×40 cm, λευκό 703.309.50 1 τεμ
PLATSA σκελετός 80×40×180 cm, λευκό 303.309.52 1 τεμ
PLATSA σκελετός 60×40×60 cm, λευκό 503.309.70 2 τεμ
PLATSA σκελετός 60×40×180 cm, λευκό 903.309.54 1 τεμ
FONNES πόρτα 40×180 cm, λευκό 003.310.57 2 τεμ
FONNES πόρτα 40×40 cm, λευκό 803.310.63 2 τεμ
RIDABU καθρέπτης πόρτα 60×120 cm, λευκό 703.310.92 1 τεμ
FONNES πόρτα 60×40 cm, λευκό 003.310.62 1 τεμ
FONNES πόρτα 60×60 cm, λευκό 403.310.60 3 τεμ
HJÄLPA μεντεσέδες, 1 τεμ 603.312.00 21 τεμ
HJÄLPA συρμάτινο καλάθι 80×40 cm, λευκό 203.311.84 1 τεμ
HJÄLPA συρόμενη ράγα για καλάθι, 40 cm, λευκό, 2 τεμ 303.311.93 1 τεμ
HJÄLPA συρόμενη ράγα ρούχων, 80×40 cm, λευκό  204.502.14 1 τεμ
HJÄLPA ράφι, 60×40 cm, λευκό 003.311.61 6 τεμ
HJÄLPA ράφι 80×40 cm, λευκό 103.311.65 1 τεμ
SPILDRA επιφάνεια, 60×40 cm , λευκό 603.317.14 2 τεμ
LÄTTHET πόδι, ρυθμιζόμενο, λευκό, 4 τεμ 203.311.98 4 τεμ

PLATSA σύνθεση, λευκό.
Διαστάσεις: 340×42×241 cm
Αυτή η σύνθεση 629€ (493.365.48)

Λίστα αγορών
PLATSA σκελετός 60×40×180 cm, λευκό 903.309.54 2 τεμ
PLATSA σκελετός 60×40×60 cm, λευκό 503.309.70 3 τεμ
PLATSA σκελετός 80×40×60 cm, λευκό 303.309.71 2 τεμ
HJÄLPA συρτάρι χωρίς πρόσοψη 60×40, λευκό 603.309.84 3 τεμ
FONNES πρόσοψη συρταριού 60×20 cm, λευκό 803.859.23 3 τεμ
SANNIDAL πόρτα 40×60 cm, λευκό 503.955.51 4 τεμ
SANNIDAL πόρτα 60×180 cm, λευκό 003.955.58 1 τεμ
SANNIDAL πόρτα 60×60 cm, λευκό 103.955.48 3 τεμ
HJÄLPA ράφι 60×40 cm, λευκό 003.311.61 8 τεμ
HJÄLPA ράφι 80×40 cm, λευκό 103.311.65 2 τεμ
HJÄLPA συρόμενη ράγα ρούχων 60×40 cm, λευκό 604.501.27 1 τεμ
LÄTTHET ράγα ανάρτησης 60 cm 003.863.75 1 τεμ
LÄTTHET ράγα ανάρτησης 80 cm 003.311.99 2 τεμ
LÄTTHET ρυθμιζόμενο πόδι, λευκό 203.311.98 2 τεμ
HJÄLPA μεντεσές, 1 τεμ 603.312.00 18 τεμ

Έτοιμες συνθέσεις

PLATSA TV/αποθήκευση
Διαστάσεις: 220×40×251 cm
Αυτή η σύνθεση 676€ (593.855.19)

Λίστα αγορών
PLATSA σκελετός 60×40×180 cm, λευκό 903.309.54 1 τεμ
PLATSA σκελετός 60×40×60 cm, λευκό 503.309.70 1 τεμ
PLATSA σκελετός 80×40×40 cm, λευκό 103.309.53 2 τεμ
PLATSA σκελετός 80×40×60 cm, λευκό 303.309.71 2 τεμ
PLATSA έπιπλο TV 160×40×44 cm, λευκό 403.813.90 1 τεμ
FONNES πόρτα 40×60 cm, λευκό 203.310.61 4 τεμ
FONNES πόρτα 60×180 cm, λευκό 403.310.55 1 τεμ
FONNES πόρτα 60×60 cm, λευκό 403.310.60 1 τεμ
FONNES πρόσοψη συρταριού 80×20 cm, λευκό 103.859.26 2 τεμ
VÄRD γυάλινη πόρτα 40×40 cm, λευκό 103845.02 6 τεμ
HJÄLPA ράγα ρούχων συρόμενη 60×40 cm, λευκό 604.501.27 2 τεμ
HJÄLPA συρτάρι χωρίς πρόσοψη 80×40 cm, λευκό 703.309.74 2 τεμ
HJÄLPA ράφι 80×40, λευκό 103.311.65 1 τεμ
HJÄLPA μεντεσέδες 1-p 603.312.00 26 τεμ
LÄTTHET πόδι 11 cm, λευκό/μέταλλο 4-τεμ 503.955.94 2 τεμ

LÄTTHET ράγα ανάρτησης, 80 cm 003.311.99 4 τεμ

Οι πόρτες περιλαμβάνονται στην τιμή αλλά δε φαίνονται στην εικόνα. Μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε τον τύπο της πόρτας στη σύνθεσή σας. Για βοήθεια σχετικά με 
αυτό, επικοινωνήστε με έναν υπάλληλό μας.
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PLATSA σκελετός κρεβατιού με 4 πόρτες και 6 συρτάρια.
Διαστάσεις: 140×200×223 cm
Αυτή η σύνθεση 768,50€ (693.365.52)

Λίστα αγορών

PLATSA σκελετός κρεβατιού με αποθήκευση, 140×200 cm 104.530.86 1 τεμ
PLATSA σκελετός, 60×40×180 cm, λευκό 903.309.54 1 τεμ
PLATSA σκελετός, 80×40×180 cm, λευκό 303.309.52 1 τεμ
FONNES πόρτα, 40×180 cm, λευκό 003.310.57 2 τεμ
FONNES πόρτα, 60×60 cm, λευκό 403.310.60 1 τεμ
FONNES πρόσοψη συρταριού, 60×20 cm, λευκό 803.859.23 4 τεμ
FONNES πρόσοψη συρταριού, 80×20 cm, λευκό 103.859.26 2 τεμ
RIDABU καθρέπτης πόρτα, 60×120 cm, λευκό 703.310.92 1 τεμ
HJÄLPA συρόμενη ράγα ρούχων, 60×40 cm, λευκό 604.501.27 1 τεμ
HJÄLPA συρόμενη ράγα ρούχων, 80×40 cm, λευκό 204.502.14 1 τεμ
HJÄLPA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 60×40 cm, λευκό 603.309.84 4 τεμ
HJÄLPA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 80×40 cm, λευκό 703.309.74 2 τεμ
HJÄLPA συρόμενη ράγα για καλάθια, 40 cm, λευκό, 2 τεμ 303.311.93 2 τεμ
HJÄLPA ράφι, 60×40 cm, λευκό 003.311.61 3 τεμ
HJÄLPA ράφι, 80×40 cm, λευκό 103.311.65 1 τεμ
HJÄLPA μεντεσέδες, 1 τεμ 603.312.00 11 τεμ
HJÄLPA συρμάτινο καλάθι, 80×40 cm, λευκό 203.311.84 2 τεμ
LÄTTHET πάνελ υποποδίου, 140×60 cm 504.530.89 3 τεμ

PLATSA σύνθεση αποθήκευσης πολυμέσων
Διαστάσεις: 300×42×131 cm
Αυτή η σύνθεση 451€ (292.913.91)

Λίστα αγορών

FONNES πόρτα, 60×40 cm, λευκό 003.310.62 1 τεμ
FONNES πόρτα, 60×60 cm, λευκό 403.310.60 1 τεμ
HJÄLPA συρόμενη ράγα για καλάθια, 40 cm, λευκό, 2 τεμ 303.311.93 1 τεμ
HJÄLPA ράφι, 60×40 cm, λευκό 003.311.61 7 τεμ
HJÄLPA μεντεσέδες, 1 τεμ 603.312.00 11 τεμ
HJÄLPA συρμάτινο καλάθι, 60×40 cm, λευκό 903.311.85 1 τεμ
LÄTTHET πόδι, 11 cm, λευκό/μέταλλο, 4 τεμ 503.955.94 4 τεμ
PLATSA σκελετός, 60×40×120 cm, λευκό 303.309.47 1 τεμ
PLATSA σκελετός, 60×40×40 cm, λευκό 703.309.50 3 τεμ
PLATSA σκελετός, 60×40×60 cm, λευκό 503.309.70 1 τεμ
PLATSA  έπιπλο TV, 120×40×44 cm, λευκό 203.473.16 1 τεμ
SPILDRA επιφάνεια, 60×40 cm, λευκό 603.317.14 3 τεμ
VÄRD γυάλινη πόρτα, 60×120 cm, λευκό 003.473.17 1 τεμ
VÄRD γυάλινη πόρτα, 60×40 cm, λευκό 003.845.07 2 τεμ

Έτοιμες συνθέσεις
Οι πόρτες περιλαμβάνονται στην τιμή αλλά δε φαίνονται στην εικόνα. Μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε τον τύπο της πόρτας στη σύνθεσή σας. Για βοήθεια σχετικά με 
αυτό, επικοινωνήστε με έναν υπάλληλό μας.

PLATSA σκελετός κρεβατιού με 2 συρτάρια. 
Διαστάσεις: 140×200×103 cm
Αυτή η σύνθεση 438€ (993.029.18)

Λίστα αγορών

PLATSA σκελετός κρεβατιού με αποθήκευση, 140×200 cm 104.530.86 1 τεμ
PLATSA σκελετός, 60×40×60 cm, λευκό 503.309.70 1 τεμ
PLATSA σκελετός, 80×40×60 cm, λευκό 303.309.71 1 τεμ
FONNES πρόσοψη συρταριού, 80×20 cm, λευκό 103.859.26 2 τεμ
HJÄLPA ράφι, 60×40 cm, λευκό 003.311.61 1 τεμ
HJÄLPA ράφι, 80×40 cm, λευκό 103.311.65 1 τεμ
LÄTTHET πάνελ υποποδίου, 140×60 cm 504.530.89 1 τεμ
HJÄLPA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 80×40 cm, λευκό 703.309.74 2 τεμ
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Έτοιμες συνθέσεις
Οι πόρτες περιλαμβάνονται στην τιμή αλλά δε φαίνονται στην εικόνα. Μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε τον τύπο της πόρτας στη σύνθεσή σας. Για βοήθεια σχετικά με 
αυτό, επικοινωνήστε με έναν υπάλληλό μας.

PLATSA σκελετός κρεβατιού με 4 συρτάρια, λευκό.
Διαστάσεις: 140×200×163 cm
Αυτή η σύνθεση 532€ (893.264.63)

Λίστα αγορών
PLATSA σκελετός κρεβατιού με αποθήκευση, 140×200 cm, 
λευκό 104.530.86 1 τεμ

PLATSA ανοιχτή μονάδα ραφιών, 60×40×120 cm, λευκό 104.525.72 1 τεμ
PLATSA ανοιχτή μονάδα αποθήκευσης ρούχων με 
κρεμάστρα, 80×40×120 cm, λευκό 404.526.03 1 τεμ

FONNES πρόσοψη συρταριού, 60×20 cm, λευκό 803.859.23 2 τεμ
FONNES πρόσοψη συρταριού, 80×20 cm, λευκό 103.859.26 2 τεμ
HJÄLPA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 60×40  cm, λευκό 603.309.84 2 τεμ
HJÄLPA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 80×40 cm, λευκό 703.309.74 2 τεμ
HJÄLPA ράφι 60×40 cm, λευκό 003.311.61 2 τεμ
HJÄLPA ράφι 80×40 cm, λευκό 103.311.65 1 τεμ

PLATSA ντουλάπα.
Διαστάσεις: 80×42×181 cm
Αυτή η σύνθεση 250€ (593.264.69)

Λίστα αγορών
PLATSA ανοιχτή μονάδα αποθήκευσης ρούχων με κρεμάστρα 
80×40×120 cm, white 404.526.03 1 τεμ

PLATSA σκελετός 80×40×60 cm, λευκό 303.309.71 1 τεμ
PLATSA σκελετός 80×40×40 cm, λευκό 103.309.53 1 τεμ
FONNES πόρτα 40×40 cm, λευκό 803.310.63 2 τεμ
FONNES πρόσοψη συρταριού 80×20 cm, λευκό 103.859.26 3 τεμ
HJÄLPA συρτάρι χωρίς πρόσοψη 80×40 cm, λευκό 703.309.74 3 τεμ
LÄTTHET πόδι, ρυθμιζόμενο, λευκό, 1 συσκ. 203.311.98 1 τεμ
HJÄLPA μεντεσέδες, 1 συσκ. 603.312.00 4 τεμ

PLATSA σκελετός κρεβατιού με 6 πόρτες και 12 συρτάρια, 
λευκό.
Διαστάσεις: 140×244×203 cm
Αυτή η σύνθεση 919€ (093.242.84)

Λίστα αγορών
PLATSA σκελετος κρεβατιού με αποθήκευση 140×200 cm, 
λευκό 104.530.86 1 τεμ

PLATSA σκελετός 60×40×60 cm, λευκό 503.309.70 2 τεμ
PLATSA σκελετός 80×40×60 cm, λευκό 303.309.71 2 τεμ
PLATSA ανοιχτή ραφιέρα 80×40×40 cm, λευκό 104.525.48 1 τεμ
PLATSA ανοιχτή ραφιέρα 60×40×40 cm, λευκό 804.525.83 1 τεμ
FONNES πόρτα 40×40 cm, λευκό 803.310.63 2 τεμ
FONNES πόρτα 40×60 cm, λευκό 203.310.61 2 τεμ
FONNES πόρτα 60×40 cm, λευκό 003.310.62 1 τεμ
FONNES πόρτα 60×60 cm, λευκό 403.310.60 1 τεμ
FONNES πρόσοψη συρταριού 60×20 cm, λευκό 803.859.23 9 τεμ
FONNES πρόσοψη συρταριού 80×20 cm, λευκό 103,859.26 3 τεμ
HJÄLPA συρτάρι χωρίς πρόσοψη 60×40 cm, λευκό 603.309.84 9 τεμ
HJÄLPA συρτάρι χωρίς πρόσοψη 80×40 cm, λευκό 703.309.74 3 τεμ
HJÄLPA ράφι 60×40 cm, λευκό 003.311.61 1 τεμ
HJÄLPA ράφι 80×40 cm, λευκό 103.311.65 2 τεμ
HJÄLPA μεντεσέδες, 1 τεμ 603.312.00 12 τεμ
LÄTTHET επιφάνεια υποποδίου 140×60 cm, λευκό 504.530.89 2 τεμ



Ολοκληρώστε τη νέα λύση αποθήκευσης σας επιλέγοντας 
κουτιά και ένθετα από τη μεγάλη συλλογή εσωτερικών 
αξεσουάρ μας. Σας δίνουν ακόμα περισσότερες επιλογές για 
έναν πιο έξυπνο τρόπο αποθήκευσης όλων των ρούχων σας.

Εσωτερικά εξαρτήματα

STUK κουτί με διαχωριστικά, λευκό/γκρι.

20×34×10 cm 203.640.04 2,99€
34×51×10 cm 003.095.65 5,99€
34×51×18 cm 103.095.55 6,99€

STUK κουτί με διαχωριστικά, ροζ.

20×34×10 cm 904.172.02 2,99€
34×51×10 cm 704.172.03 5,99€

STUK θήκη αποθήκευσης, λευκό/γκρι.

34×51×28 cm 403.096.86 5,99€
55×51×18 cm 403.095.73 6,99€
71×51×18 cm 503.095.77 7,99€

STUK θήκη αποθήκευσης, ανοιχτό τιρκουάζ.

34×51×28 cm 604.716.48 5,99€

STUK κρεμαστή παπουτσοθήκη με 16 θήκες, λευκό/γκρι. 

51×140 cm. 203.756.77 5,99€

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

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

STUK θήκη για ρούχα, σετ 3 τεμ.

Λευκό/γκρι 503.708.76 8,99€

RAGGISAR καλάθι, σετ 3 τεμ.

903.480.15 5,99€

LACKISAR θήκη αποθήκευσης.

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

RABBLA κουτί με χωρίσματα, 25×35×10 cm.

903.481.24 14,99€

RABBLA κουτί με καπάκι, 25×35×20

603.481.25 17,99€

RABBLA κουτί με καπάκι, 35×50×30 cm

403.481.26 24,99€

KOMPLEMENT κουτί, ανοιχτό γκρι

15×27×12 cm 104.040.53 9,99€

25×27×12 cm 404.057.77 12,99€
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Έτοιμες συνθέσεις
Οι πόρτες περιλαμβάνονται στην τιμή αλλά δε φαίνονται στην εικόνα. Μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε τον τύπο της πόρτας στη σύνθεσή σας. Για βοήθεια σχετικά με 
αυτό, επικοινωνήστε με έναν υπάλληλό μας.

PLATSA ντουλάπα, λευκό.
Διαστάσεις: 120×42×181 cm
Αυτή η σύνθεση 256,50€ (193.239.29)

Λίστα αγορών

PLATSA σκελετός 80×40×40 cm, λευκό 103.309.53 1 τεμ
PLATSA σκελετός 60×40×120 cm, λευκό 303.309.47 1 τεμ
PLATSA ανοιχτή μονάδα με κρεμάστρα ρούχων 
80×40×120 cm, λευκό 404.526.03 1 τεμ

PLATSA ανοιχτή ραφιέρα 60×40×40 cm, λευκό 804.525.83 1 τεμ
FONNES πόρτα 40×40 cm, λευκό 803.310.63 1 τεμ
HJÄLPA ράφι 60×40 cm, λευκό 003.311.61 2 τεμ
HJÄLPA μεντεσές, 1 συσκευασία 603.312.00 5 τεμ
FONNES πόρτα 60×120 cm, λευκό 803.310.58 1 τεμ
LÄTTHET πόδι, ρυθμιζόμενο, λευκό, 4 τεμ 203.311.98 2 τεμ
SPILDRA, επιφάνεια για μονάδα αποθήκευσης 80×40 cm 503.316.96 1 τεμ
SPILDRA, επιφάνεια για μονάδα αποθήκευσης 60×40 cm 603.317.14 1 τεμ



KOMPLEMENT επίστρωμα συρταριού, 90×53 cm. Κόβεται 
εύκολα στο επιθυμητό μέγεθος.

Ανοιχτό γκρι 304.055.65 8€

KUGGIS κουτί με καπάκι, λευκό.

18×26×8 cm 202.802.07 5,99€
26×35×15 cm 602.802.05 12,99€
26×35×8 cm 502.823.04 9,99€
37×54×21 cm 102.802.03 19,99€

KUGGIS ένθετο με 8 χωρίσματα, λευκό.

53x36x6 cm 002.802.08 9,99€

TJENA κουτί αποθήκευσης με καπάκι.

Λευκό

18×25×15 cm 103.954.21 2,99€
25×35×20 cm 603.954.28 3,99€
32×35×32 cm 503.954.19 5,99€
35×50×30 cm 903.743.49 9,99€

Μαύρο

18×25×15 cm 603.954.85 2,99€
25×35×20 cm 303.954.77 3,99€

32×35×32 cm 204.692.99 5,99€

STORSTABBE κουτί 2 τεμ, 20×37×15 cm.

Μπεζ 304.103.50 7,99€

STORSTABBE κουτί με χωρίσματα, 37×40×15 cm.

Μπεζ 604.261.75 7,99€

STORSTABBE κουτί με καπάκι, 25×35×15 cm.

Μπεζ 704.103.67 8,99€

STORSTABBE κουτί με καπάκι, 30×30×30 cm. 

Μπεζ 204.224.81 12,99€

STORSTABBE κουτί με καπάκι, 35×50×15 cm.

Μπεζ 103.983.54 12,99€

STORSTABBE κουτί με καπάκι, 35×50×30 cm.

Μπεζ 604.103.63 14,99€

STORSTABBE κρεμαστή αποθήκευση με 7 τμήματα, 
30×30×90 cm.

Μπεζ 404.224.80 14,99€

DRÖNA κουτί, 25×35×25 cm..

Μαύρο 704.670.66 2,49€
Λευκό 504.670.67 2,49€

DRÖNA κουτί, 33×38×33 cm.

Μαύρο 302.192.81 3,49€
Λευκό 402.179.55 3,49€
Σκούρο γκρι 104.439.74 4,49€
Πολυχρωμία 004.670.60 4,49€

KVARNVIK κουτί αποθήκευσης με καπάκι. 

Μπεζ

18×25×15 cm 504.668.69 9,99€

25×35×20 cm 204.594.79 12,99€

30×30×30 cm 004.594.80 14,99€

KVARNVIK κουτί, σετ 3 τεμ. 

Μπεζ 303.970.75 16,99€

BUMERANG κρεμάστρα, 8 τεμ.

Φυσικό 302.385.43 4,99€
Λευκό 702.385.41 4,99€

BUMERANG εξάρτημα για κρεμάστρα, λευκό.

702.932.74 0,79€

BUMERANG κρεμάστρα για παντελόνια/φούστες, 
επιχρωμιωμένη.

602.404.03 0,79€

STAJLIG κρεμάστρα εσωτ/εξωτ χώρου, λευκό.

5 τεμ 002.914.19 3,99€

Ολοκληρώστε τη νέα λύση αποθήκευσης σας επιλέγοντας 
κουτιά και ένθετα από τη μεγάλη συλλογή εσωτερικών 
αξεσουάρ μας. Σας δίνουν ακόμα περισσότερες επιλογές για 
έναν πιο έξυπνο τρόπο αποθήκευσης όλων των ρούχων σας.

Εσωτερικά εξαρτήματα
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STÖTTA ράγα φωτισμού LED, λειτουργία με μπαταρία, 
λευκό. Σχεδιασμένη για τη σειρά PLATSA. Το φως ανάβει 
και σβήνει αυτόματα όταν ανοίγετε ή κλείνετε την 
πόρτα, έτσι ώστε να εξοικονομείτε ενέργεια. Ιδανική για 
τοποθέτηση πίσω από πόρτες με μεντεσέδες ή συρόμενες 
πόρτες και σε συρτάρια, ώστε να φωτίζει τα πράγματά 
σας χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους. Οι μπαταρίες 
πωλούνται χωριστά. Χρειάζεται 4 μπαταρίες ΑΑ (2 για τη 
ράγα των 32 cm). Η IKEA συνιστά τις επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες LADDA 2450 mAh. Μία φόρτιση θα διαρκέσει 
περίπου 1,5 μήνα αν χρησιμοποιείται για 5 λεπτά τη μέρα.

32 cm, 50lm 103.600.87 13,99€
52 cm, 70lm 503.600.90 14,99€
72 cm, 80lm 903.600.93 17,99€

VAXMYRA LED σποτ, 2 τεμ. Διάμετρος 6,8cm, 65 lu-
men, 1.4W. Φωτίζει το εσωτερικό των ντουλαπιών σας 
και δημιουργεί όμορφο φωτισμό κάτω από ένα ράφι.
Ιδανικό για ντουλάπια με γυάλινες πόρτες. Μπορεί να 
ολοκληρωθεί με το τροφοδοτικό ANSLUTA LED 19W με 
καλώδιο.

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

ANSLUTA LED τροφοδοτικό με καλώδιο, 19W, 
λευκό. Μπορείτε να ανάψετε και να σβήσετε όλες τις 
συνδεδεμένες πηγές φωτισμού με έναν μόνο διακόπτη.

704.058.65 15€

LADDA επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μειώστε 
τα απορρίμματα και εξοικονομήστε χρήματα 
επαναφορτίζοντας τις μπαταρίες σας. Η φόρτιση και η 
επαναχρησιμοποίηση των μπαταριών είναι μια σωστή 
επιλογή για το περιβάλλον αλλά και πρακτική, καθώς 
έχετε πάντα μπαταρίες όταν τις χρειάζεστε.

1000 mAh 203.038.74 4,99€
2450 mAh 703.038.76 7,99€

KVARTS φορτιστής μπαταρίας. Οι 4 ξεχωριστές υποδοχές 
φόρτισης σάς επιτρέπουν να φορτίσετε από 1 μέχρι 4 
μπαταρίες τη φορά. Ο φορτιστής θα σταματήσει όταν οι 
μπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως (μέγιστος χρόνος 
φόρτισης 2,5 ώρες).

Λευκό 404.466.69 9,99€

TJUGO φορτιστής μπαταρίας με αποθήκευση. Με 
ένδειξη της ενεργού στάθμης μπαταρίας. Όταν οι 
μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες, αυτός ο φορτιστής 
αλλάζει σε κατάσταση αναμονής, ώστε να μπορείτε να 
αποθηκεύσετε τις μπαταρίες σε αυτόν αν δε θέλετε να τις 
χρησιμοποιήσετε αμέσως.

Λευκό 004.351.73 19,99€

Ενσωματωμένος φωτισμός

Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα αγαπημένα σας ρούχα 
τοποθετώντας ενσωματωμένο φωτισμό στην ντουλάπα σας. 
Έτσι, θα ξεκινάτε τη μέρα σας με έναν ευχάριστο τρόπο, χωρίς 
έντονα φώτα και χωρίς να ξυπνάτε τον σύντροφό σας. Απλώς 
ανοίγετε την ντουλάπα σας και το απαλό φως ανάβει

SKYDRAG είναι η ταινία φωτισμού LED σχεδιασμένη για 
τη σειρά PLATSA. Μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε κάτω από 
τα ντουλάπια τοίχου PLATSA και τους ανοιχτούς σκελετούς 
ή να τη χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε όμορφο 
φωτισμό μέσα στους ανοιχτούς σκελετούς. Αν συνδέσετε 
την ταινία φωτισμού στον μετασχηματιστή TRÅDFRI, 
μπορείτε εύκολα να ανάψετε, σβήσετε και να ρυθμίσετε την 
ένταση του φωτισμού σας όπως χρειάζεται.
60cm, 380lm 304.395.89 25€
80cm, 380lm 104.395.90 30€

TRÅDFRI ασύρματος ροοστάτης. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τον ροοστάτη για να ρυθμίσετε την 
ένταση του ενσωματωμένου φωτισμού σας ασύρματα και 
να προσαρμόζετε τον φωτισμό ανάλογα τη δραστηριότητά 
σας.

704.085.95 9,99€

TRÅDFRI LED μετασχηματιστήςγ για ασύρματο έλεγχο. 
Συμπληρώνεται με το καλώδιο παροχής ρεύματος 
FÖRNIMMA, πωλείται χωριστά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με τον ασύρματο ροοστάτη και την πύλη δικτύου TRÅDFRI. 
Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι και 10 TRÅDFRI LED 
μετασχηματιστές σε μία εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το 
ενδιάμεσο συνδετικό καλώδιο.
Γκρι, 10W 503.561.87 27€
Γκρι, 30W 603.426.56 32€

FÖRNIMMA καλώδιο παροχής ρεύματος 3,5 m. FΓια 
σύνδεση με την κύρια παροχή ρεύματος από 1 μέχρι και 10 
σειρές συνδεδεμένων φωτιστικών: πατήστε τον διακόπτη 
του καλωδίου για να ανάψουν όλα ή να σβήσουν όλα 
ταυτόχρονα.
Λευκό 104.468.83 6€

FÖRNIMMA ενδιάμεσο συνδετικό καλώδιο 0,7 m. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άμεση σύνδεση μεταξύ των 
μετασχηματιστών TRÅDFRI LED, π.χ. ανάμεσα σε 2 μονάδες 
ντουλαπιών τοίχου, με μία σύνδεση στην κύρια παροχή 
ρεύματος.

Λευκό 903.947.00 3€

FÖRNIMMA ενδιάμεσο συνδετικό καλώδιο 2 m. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άμεση σύνδεση μεταξύ των 
μετασχηματιστών TRÅDFRI LED, π.χ. ανάμεσα σε 2 μονάδες 
ντουλαπιών τοίχου, με μία σύνδεση στην κύρια παροχή 
Λευκό 303.946.99 4€

TRÅDFRI πύλη δικτύου. Με την πύλη δικτύου και την 
εφαρμογή TRÅDFRI μπορείτε να ελέγξετε κάθε πηγή φωτός 
ξεχωριστά και να δημιουργήσετε διαφορετικούς τύπους 
φωτισμού.
Λευκό 203.378.07 39,99€
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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!

Υπηρεσίες

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. 


