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

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Κρεβάτια

Μια καλή ημέρα ξεκινάει πάντα μετά από μία καλή νύχτα
Για να ξυπνήσετε αναζωογονημένοι και να έχετε ένα καλό ξεκίνημα της μέρας σας, 
θα πρέπει να έχετε το σωστό κρεβάτι. Σε αυτόν τον οδηγό αγοράς θα βρείτε όλα τα 
κρεβάτια μας, με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο, καθώς και τα κρεβάτια επισκέπτη, τα 
κρεβάτια-σοφίτες, τις κουκέτες και τις βάσεις κρεβατιών. Θα βρείτε επίσης μία επιλογή 
από αξεσουάρ για τα κρεβάτια μας, όπως κεφαλάρια και κουτιά αποθήκευσης.

Φυσικά, ένα κρεβάτι δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς ένα στρώμα και σκεπάσματα. 
Μπορείτε να βρείτε το στρώμα που σας ταιριάζει στον Ειδικό Χώρο Στρωμάτων και μία 
μεγάλη ποικιλία από παπλώματα, μαξιλάρια και λευκά είδη στο τμήμα με τα υφάσματα.
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Ένας ολοκληρωμένος σκελετός 
κρεβατιού με στρώμα αποτελείται από 
τα παρακάτω μέρη: 

1. Επιλέξτε σκελετό κρεβατιού και μέγεθος. 

2. Για τα περισσότερα διπλά κρεβάτια χρειάζεται η μεσαία 
δοκός στήριξης SKORVA. Περιλαμβάνεται στην τιμή του 
σκελετού κρεβατιού, αλλά παραλαμβάνεται χωριστά από 
τον χώρο επίπλων Self-Serve.

3. Για τα περισσότερα κρεβάτια, θα χρειαστεί επίσης 
να επιλέξετε τις τάβλες που σας ταιριάζουν, δείτε 
περισσότερα στη σελ. 6

4. Επιλέξτε ένα στρώμα ή χρησιμοποιήστε αυτό που έχετε 
στο σπίτι. Θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει στον Ειδικό 
Χώρο Στρωμάτων. 

5. Για μία πιο άνετη επιφάνεια ύπνου, προσθέστε ένα 
ανώστρωμα.

Σκελετοί κρεβατιών

1

2

3

4
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ASKVOLL σκελετός κρεβατιού, λευκό.

140×200 cm 390.197.01 139€

160×200 cm 490.197.05 149€

BJÖRKSNÄS σκελετός κρεβατιού.

Ξύλο σημύδας
140×200 cm 092.475.49 359€
160×200 cm 092.475.54 399€

DELAKTIG σκελετός κρεβατιού.  
Οι τάβλες περιλαμβάνονται.
160×200 cm 192.875.30 359€

DELAKTIG σκελετός κρεβατιού με κεφαλάρι. 
Οι τάβλες περιλαμβάνονται.
Με κεφαλάρι ρατάν 
160×200 cm 992.875.50 559€

Με μαύρο κεφαλάρι 
160×200 cm 692.875.37 519€

DELAKTIG σκελετός κρεβατιού με κεφαλάρι και 2 
βοηθητικά τραπέζια.
Οι τάβλες περιλαμβάνονται.
Με κεφαλάρι ρατάν 
160×200 cm 792.881.88 659€

Με μαύρο κεφαλάρι
160×200 cm 392.881.28  619€

GJÖRA σκελετός κρεβατιού, ξύλο σημύδας.

140×200 cm 191.563.03 259€
160×200 cm 691.563.05 279€

HAUGA σκελετός με επένδυση.
Η βάση κρεβατιού με τάβλες και η δοκός στήριξης 
περιλαμβάνονται.
VISSLE grey, polyester, fixed cover
140×200 cm 904.463.51 229€

160×200 cm 304.463.54 249€

HEMNES σκελετός κρεβατιού, ξύλο πεύκου.

Λευκό
90×200 cm 302.495.46 169€
120×200 cm 802.495.58 194€
140×200 cm 899.315.60 209€
160×200 cm 799.293.41 219€

Σκούρο καφέ
90×200 cm 702.495.49 169€
120×200 cm 102.495.47 194€
140×200 cm 499.315.62 209€
160×200 cm 599.293.37 219€

LEIRVIK σκελετός κρεβατιού, μεταλλικό, λευκό.

140×200 cm 192.772.63 109€

160×200 cm 292.772.67 119€

180×200 cm 892.772.69 129€

MALM σκελετός κρεβατιού.

Λευκό
90×200 cm 002.494.87 99€
120×200 cm 402.494.85 124€
140×200 cm 299.315.96 169€
160×200 cm 099.293.73 179€

Σκούρο καφέ
90×200 cm 802.494.93 109€
120×200 cm 202.494.91 134€
140×200 cm 499.292.29 179€
160×200 cm 299.292.30 189€
180×200 cm 099.292.31 199€

Όψη λευκής βελανιδιάς
140×200 cm 590.225.47 179€
160×200 cm 190.225.49 189€
180×200 cm 990.225.50 199€

Όψη μελιάς σε καφέ χρώμα
140×200 cm 991.570.30 179€
160×200 cm 391.570.33 189€
180×200 cm 891.570.35 199€

NEIDEN σκελετός κρεβατιού, πεύκο.
Η μεσαία δοκός στήριξης SKORVA δεν χρειάζεται γι’ αυτό 
το κρεβάτι.
90×200 cm 403.952.45 29,99€
140×200 cm 703.952.39 59€
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Σκελετοί κρεβατιών

NESTTUN σκελετός κρεβατιού, μεταλλικό, λευκό.

140×200 cm 991.579.83 139€
160×200 cm 491.579.85 149€

SAGSTUA σκελετός κρεβατιού, μεταλλικό.
Λευκό
120×200 cm 892.791.93 164€

Μαύρο
90×200 cm 592.791.99 139€
120×200 cm 792.791.98 164€
140×200 cm 892.688.92 189€
160×200 cm 692.688.93 199€

SLATTUM σκελετός κρεβατιού, με επένδυση.
Οι τάβλες και η δοκός στήριξης περιλαμβάνονται.
KNISA γκρι, ύφασμα 
140×200 cm 304.463.73 129€
160×200 cm 604.463.76 169€

BOMSTAD μαύρο, συνθετικό ύφασμα, σταθερό κάλυμμα

140×200 cm 304.502.18 179€
160×200 cm 504.502.22 199€

SONGESAND σκελετός κρεβατιού.

Λευκό
140×200 cm 392.412.25 139€
160×200 cm 592.412.29 149€

Καφέ
140×200 cm 092.410.43 139€
160×200 cm 392.410.46 149€

TARVA σκελετός κρεβατιού, πεύκο.

120×200 cm 102.612.71 64€
140×200 cm 899.292.32 89€
160×200 cm 699.292.33 99€

TRYSIL σκελετός κρεβατιού.

Σκούρο καφέ/μαύρο
140×200 cm 999.311.35 109€
160×200 cm 899.127.69 119€

TYSSEDAL σκελετός κρεβατιού, λευκό.

140×200 cm 690.575.22 359€
160×200 cm 590.577.30 399€ 

 

TUFJORD σκελετός κρεβατιού με επένδυση.
Οι τάβλες και η δοκός στήριξης περιλαμβάνονται.
DJUPARP σκούρο πράσινο, βελούδο, σταθερό κάλυμμα 
160×200 cm 104.464.11 579€

GUNNARED μπλε, πολυεστέρας, σταθερό κάλυμμα
140×200 cm 004.464.02 499€
160×200 cm 704.464.08 549€
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Κρεβάτια με αποθήκευση

BRIMNES σκελετός κρεβατιού με αποθήκευση, 
4 συρτάρια.
Λευκό
140×200 cm 799.029.35 159€
160×200 cm 399.029.37 179€

BRIMNES σκελετός κρεβατιού με αποθήκευση και 
κεφαλάρι, 4 συρτάρια.
Λευκό
140×200 cm 590.991.36 259€
160×200 cm 590.991.55 299€

MALM σκελετός κρεβατιού with 2 storage boxes.

Λευκό 
90×200 cm 790.129.91 154€
120×200 cm 690.682.24 179€

Σκούρο καφέ 
90×200 cm 190.129.89 169€
120×200 cm 090.682.22 194€

Όψη μελιάς σε καφέ χρώμα
90×200 cm 491.397.98 169€

MALM σκελετός κρεβατιού με 4 κουτιά αποθήκευσης.
Λευκό
140×200 cm 399.316.09 279€
160×200 cm 999.316.11 289€

Σκούρο καφέ 
140×200 cm 999.316.25 299€
160×200 cm 599.316.27 309€
180×200 cm 199.316.29 319€

Όψη λευκής βελανιδιάς
140×200 cm 990.226.68 299€
160×200 cm 990.226.73 309€
180×200 cm 890.226.78 319€

Όψη μελιάς σε καφέ χρώμα
140×200 cm 391.397.94 299€
160×200 cm 391.397.89 309€
180×200 cm 891.398.00 319€

MALM κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο. 
Οι τάβλες περιλαμβάνονται. Η μεσαία δοκός στήριξης 
SKORVA δεν είναι απαραίτητη γι’ αυτό το κρεβάτι.

Συμπληρώστε με ένα από τα παρακάτω στρώματα για να 
διασφαλίσετε ότι το κρεβάτι θα λειτουργεί με ασφάλεια: 
HÖVÅG, HAMARVIK και HYLLESTAD στρώματα με ελατήρια. 

Λευκό
140×200 cm 904.047.99 399€
160×200 cm 204.048.06 449€

Σκούρο καφέ
140×200 cm 304.047.97 409€
160×200 cm 704.048.04 459€

MANDAL σκελετός κρεβατιού με αποθηκευτικό χώρο, 
Ξύλο σημύδας/λευκό. 
Οι τάβλες περιλαμβάνονται. Η μεσαία δοκός στήριξης 
SKORVA δεν είναι απαραίτητη γι’ αυτό το κρεβάτι.
90×200 cm 602.446.08 199€
140×200 cm 302.804.81 299€
160×200 cm 902.804.83 349€

NORDLI σκελετός κρεβατιού με αποθηκευτικό χώρο.  
Οι τάβλες περιλαμβάνονται. Η μεσαία δοκός στήριξης 
SKORVA δεν είναι απαραίτητη γι’ αυτό το κρεβάτι.

Λευκό
140×202 cm 403.498.47 349€
160×202 cm 003.498.49 399€

NORDLI σκελετός κρεβατιού με αποθηκευτικό χώρο και 
κεφαλάρι. 
Οι τάβλες περιλαμβάνονται. Η μεσαία δοκός στήριξης 
SKORVA δεν είναι απαραίτητη γι’ αυτό το κρεβάτι.

Λευκό

140×200 cm 092.414.20 499€

160×200 cm 692.414.22 549€

PLATSA σκελετός κρεβατιού. 

140x200 cm 104.530.86 270€

Μπορείτε να προσθέσετε σκελετούς PLATSA στον σκελετό 
του κρεβατιού σας για να καλύψετε τις ανάγκες σας σε 
αποθήκευση. Εδώ θα δείτε 2 από τους αγαπημένους μας 
συνδυασμούς. Δείτε περισσότερα στον Οδηγό Αγοράς 
PLATSA. 
Οι τάβλες, τα πόδια και η επιφάνεια SPILDRA 
περιλαμβάνονται. Η μεσαία δοκός στήριξης SKORVA δεν 
είναι απαραίτητη γι’ αυτό το κρεβάτι. Ολοκληρώνετε με 
στρώματα 120×200 cm ή 140×200 cm.

PLATSA σκελετός κρεβατιού με 10 συρτάρια.
893.029.14 620€

PLATSA σκελετός κρεβατιού με 2 πόρτες και 3 συρτάρια.
393.365.63 547€

SONGESAND σκελετός κρεβατιού με 4 κουτιά 
αποθήκευσης.
Λευκό
140×200 cm 292.413.20 249€
160×200 cm 492.413.24 259€

Καφέ
140×200 cm 992.411.52 249€
160×200 cm 992.411.66 259€

SONGESAND σκελετός κρεβατιού με αποθηκευτικό 
χώρο.
140×200 cm 304.433.17 399€
160×200 cm 004.433.14 449€

Επισκεφθείτε τον Ειδικό Χώρο Στρωμάτων για να βρείτε 
το ιδανικό στρώμα και ανώστρωμα για εσάς



6

Βάσεις με τάβλες

Σε συνδυασμό με έναν σκελετό κρεβατιού, οι βάσεις με τάβλες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για στρώματα με 
ελατήρια, αφρό ή λάτεξ. Παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του 
στρώματός σας και είναι αναπαυτικές καθώς απορροφούν το 

στρες και το βάρος που ακουμπάει στο κρεβάτι. 

LURÖY βάση κρεβατιού με τάβλες. Παρατείνετε τη ζωή 
του στρώματός σας και αποκτήστε επιπλέον στήριξη με 17 
ξύλινες τάβλες στην βάση του κρεβατιού.
70×200 cm 501.602.08 20€
80×200 cm 301.602.09 25€
90×200 cm 901.602.11 30€
120×200 cm 802.587.84 35€

LÖNSET βάση κρεβατιού με τάβλες, σταθερή. 28 
τάβλες από ξύλο σημύδας προσαρμόζονται στο βάρος 
τους σώματός σας και αυξάνουν την ελαστικότητα του 
στρώματος. Οι ζώνες άνεσης προσαρμόζονται στο σώμα 
σας.
70×200 cm 702.787.06 35€
80×200 cm 702.783.44 40€
90×200 cm 902.783.43 50€

LEIRSUND βάση κρεβατιού με τάβλες, σταθερή. 42 
τάβλες από ξύλο σημύδας προσαρμόζονται στο βάρος 
τους σώματός σας και αυξάνουν την ελαστικότητα του 
στρώματος. Οι ζώνες άνεσης προσαρμόζονται στο σώμα 
σας. 6 τάβλες με ρυθμιζόμενη σκληρότητα.
80×200 cm 202.783.32 85€
90×200 cm 002.783.33 95€
140×200 cm 102.787.28 130€

Δείτε περισσότερα 
στο φυλλάδιο των 

εγγυήσεων
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Κρεβάτια επισκέπτη, κρεβάτια σοφίτες, κουκέτες και  
βοηθητικά κρεβάτια

Κρεβάτια επισκέπτη
Τα κρεβάτια επισκέπτη επεκτείνονται σε ένα διπλό κρεβάτι 
πλάτους 160 cm. Ολοκληρώστε το κρεβάτι της επιλογής σας με 
δύο στρώματα αφρού MOSHULT ή MALFORS, 80×200 cm ή δύο 
στρώματα με ελατήρια HUSVIKΑ, 80×200 cm.
Η βάση με τις τάβλες περιλαμβάνεται, ενώ η μεσαία δοκός 
στήριξης SKORVA δεν είναι απαραίτητη για τα κρεβάτια 
επισκέπτη.

BRIMNES κρεβάτι επισκέπτη.

Λευκό
80/160×200 cm 002.287.05 229€

FLEKKE κρεβάτι επισκέπτη.

Λευκό
80/160×200 cm 003.201.34 349€

FYRESDAL κρεβάτι επισκέπτη, μαύρο.

80/160×200 cm 204.243.62 199€

HEMNES κρεβάτι επισκέπτη, λευκό.

80/160×200 cm 903.493.26 329€

UTÅKER στοιβαζόμενο κρεβάτι, 2 τεμ., πεύκο.

80×200 cm 003.604.84 149€

 

Κρεβάτια σοφίτες
Ολοκληρώστε το κρεβάτι σοφίτα με ένα στρώμα σε ανάλογο 
μέγεθος. Κάθε τύπος έχει μέγιστο όριο πάχους στρώματος (για 
λόγους ασφαλείας) και ελάχιστο απαιτούμενο ύψος οροφής* 
(δείτε παρακάτω). Τα ψηλά κρεβάτια και το πάνω κρεβάτι μιας 
κουκέτας ή ενός κρεβατιού σοφίτας δεν είναι κατάλληλα για 
παιδιά κάτω των 6 ετών λόγω κινδύνου τραυματισμού από 
πτώση. Η βάση με τις τάβλες περιλαμβάνεται και η μεσαία 
δοκός στήριξης SKORVA δεν είναι απαραίτητη για τα κρεβάτια 
σοφίτες.

STORÅ κρεβάτι σοφίτας, πεύκο, μαύρο. 
Η σκάλα στηρίζεται στην δεξιά ή την αριστερή πλευρά του 
κρεβατιού.
*Μέγιστο πάχος στρώματος: 19 cm. Ελάχιστο απαιτούμενο 
ύψος οροφής: 270 cm.
140×200 cm 702.420.86 349€

SVÄRTA κρεβάτι σοφίτας, ασημί. 
Η σκάλα στηρίζεται στην δεξιά ή την αριστερή πλευρά του 
κρεβατιού. 
*Μέγιστο πάχος στρώματος: 22 cm. Ελάχιστο απαιτούμενο 
ύψος οροφής: 240 cm.
90×200 cm 202.479.82 169€

Κουκέτες
Ολοκληρώστε την κουκέτα της επιλογής σας με 2 στρώματα, 
90×200 cm. Για λόγους ασφαλείας, κάθε τύπος έχει μέγιστο 
όριο πάχους στρώματος* (δείτε παρακάτω). Τα ψηλά κρεβάτια 
και το πάνω κρεβάτι μιας κουκέτας ή ενός κρεβατιού σοφίτας 
δεν είναι κατάλληλα για παιδιά κάτω των 6 ετών λόγω 
κινδύνου τραυματισμού από πτώση. Η βάση με τις τάβλες 
περιλαμβάνεται και η μεσαία δοκός στήριξης SKORVA δεν είναι 
απαραίτητη για τις κουκέτες. 

SVÄRTA κουκέτα, ασημί.
Η σκάλα στηρίζεται στην δεξιά ή την αριστερή πλευρά του 
κρεβατιού. 
*Μέγιστο πάχος στρώματος: 22 cm.
90×200 cm 102.479.73 199€

MYDAL κουκέτα.
Η σκάλα στηρίζεται στην δεξιά ή την αριστερή πλευρά του 
κρεβατιού. 
*Μέγιστο πάχος στρώματος: 19 cm.
90×200 cm, πεύκο 001.024.52 179€
90×200 cm, λευκό 204.676.29 229€

TUFFING κουκέτα, γκρι.
Η σκάλα στηρίζεται στην δεξιά ή την αριστερή πλευρά του 
κρεβατιού. 
*Μέγιστο πάχος στρώματος: 12 cm.
90×200 cm 002.392.33 139€

Βοηθητικά κρεβάτια
SANDVIKA βοηθητικό κρεβάτι.
Η βάση με τις τάβλες περιλαμβάνεται και η μεσαία δοκός 
στήριξης SKORVA δεν είναι απαραίτητη για αυτό το 
κρεβάτι.
80×190 cm 800.173.89 59,99€
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Εξαρτήματα και τιμές

Κεφαλάρια
Πλάτος×Ύψος×Πάχος

BRIMNES κεφαλάρι, λευκό. 

Λευκό 
Για στρώμα πλάτους 140 cm   
Μέγεθος: 146×111×28 cm 202.287.09 100€
Για στρώμα πλάτους 160 cm  
Μέγεθος: 166×111×28 cm 802.287.11 120€

MANDAL κεφαλάρι, λευκό/ξύλο σημύδας.

Για στρώμα πλάτους 140–160 cm  
Μέγεθος: 240×62×28 cm 701.763.12 180€

NORDLI κεφαλάρι, τοίχου.

Λευκό

Για στρώμα πλάτους 140–160 cm  
Μέγεθος: 240×84×4 cm 103.729.76 150€

Συρτάρια κρεβατιού
MALM συρτάρι κρεβατιού, 2 τεμ. 

Λευκό 402.495.41 55€
Σκούρο καφέ 802.495.39 60€
Όψη λευκής βελανιδιάς 902.646.90 60€
Όψη μελιάς σε καφέ 903.175.42 60€

SONGESAND συρτάρια κρεβατιού, 2 τεμ.

Λευκό 303.725.36 55€
Καφέ 803.725.34 55€

VARDÖ συρτάρι κρεβατιού, 65×70 cm.

Λευκό 002.226.71 29,99€
Μαύρο 202.382.23 29,99€
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Βάσεις κρεβατιών

Οι βάσεις κρεβατιών είναι ολοκληρωμένα κρεβάτια, που 
συνδυάζουν όλα όσα χρειάζεστε για έναν καλό βραδινό 
ύπνο. Κοιμάστε ψηλά, πάνω σε στρώσεις από στρώματα και 
ανωστρώματα που παρέχουν σωστή στήριξη.
Η βάση στρώματος σάς διευκολύνει να ξαπλώσετε και να 

σηκωθείτε από το κρεβάτι και το μαλακό κεφαλάρι σάς 
προσφέρει ακόμη περισσότερη άνεση για να διαβάζετε 
ή να παρακολουθείτε τηλεόραση. Μερικές βάσεις έχουν 
αφαιρούμενα καλύμματα που καθαρίζονται και πλένονται 
εύκολα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα μας ή το τοπικό κατάστημα ΙΚΕΑ.

1

2

3

4

5
Μια ολοκληρωμένη βάση κρεβατιού 
αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

1. Ένα κάλυμμα της επιλογής σας και των επιθυμητών 
διαστάσεων. 

2. Πόδια, ύψους 10 ή 20 cm. Δείτε στη σελ. 10. 

3. Μία βάση στρώματος με πυρήνα ελατηρίων (προαιρετικά). 

4. Επιλέξτε ένα στρώμα ελατηρίων ή χρησιμοποιήστε αυτό 
που έχετε ήδη. Θα βρείτε το ιδανικό για σας στον Ειδικό 
Χώρο Στρωμάτων. 

5. Προσθέστε ένα ανώστρωμα της επιλογής σας για μία πιο 
μαλακή επιφάνεια ύπνου.

Εδώ θα βρείτε μερικούς από τις αγαπημένες μας συνθέσεις με 
βάσεις κρεβατιών. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες επιλογές 
ποδιών στη σελίδα 12, στην ιστοσελίδα μας ή στο τοπικό σας 
κατάστημα ΙΚΕΑ. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τον Ειδικό 
Χώρο Στρώματων στο τοπικό σας ΙΚΕΑ για να βρείτε το ιδανικό 
στρώμα και ανώστρωμα για σας. 

LAUVIK βάση κρεβατιού. Ένα κλασικό κρεβάτι με μαλακό 
κεφαλάρι, πλήρως επενδεδυμένο - ιδανικό για τοποθέτηση 
στο κέντρο του δωματίου. Και σε περίπτωση “ατυχήματος”, το 
κάλυμμα αφαιρείται και πλένεται στο πλυντήριο.

Μπεζ, με στρώμα ελατηρίων HAFSLO και ανώστρωμα TALJGE.
Τα ελατήρια bonell υποστηρίζουν ολόκληρο το σώμα, ώστε να κοιμάστε καλά 
ολόκληρη τη νύχτα. Τα πόδια BURFJORD περιλαμβάνονται στη σύνθεση.

Mέτρια σκληρό 160×200 cm 192.402.22 766€
Σκληρό 160×200 cm 093.370.12 766€

SÄBÖVIK βάση κρεβατιού. Σε αυτό το πλήρες κρεβάτι, το 
στρώμα ελατηρίων bonnell σάς προσφέρει σωστή στήριξη 
ώστε να μπορείτε να κοιμάστε καλά όλη τη νύχτα.
SÄBÖVIK βάση κρεβατιού, γκρι.
Ολόκληρο το κρεβάτι, συμπεριλαμβανομένου του ανωστρώματος και των 
ποδιών, δατίθεται σε δύο επίπεδες συσκευασίες και ένα ρολό.

140×200 cm 693.857.70 419€
160×200 cm 493.857.51 499€
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Πόδια

BJORLI πόδι, 4 τεμ. 

Ανοξείδωτο ατσάλι
10 cm 702.996.95 10€
20 cm 002.996.94 15€

BRATTVÅG πόδι, 4 τεμ.

Μαύρο

10 cm 803.096.13 15€

BRENNÅSEN πόδι, 4 τεμ.

Μαύρο
10 cm 202.996.88 15€
20 cm 002.996.89 20€

BRYNILEN πόδι, 10 cm, 4 τεμ.

Βελανιδιά
10 cm 602.996.91 15€
20 cm 402.996.92 20€

BURFJORD πόδι, 10 cm, 4 τεμ.

Βελανιδιά
10 cm 402.996.87 15€
20 cm 202.996.93 20€

BÅTSFJORD πόδι, 4 τεμ. 

Ξύλο σημύδας
10 cm 103.096.16 15€
20 cm 102.996.98 20€
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