
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.

Για ένα ήρεμο πρωινό ξεκίνημα! 
Με τη σειρά επίπλων μπάνιου GODMORGON θα έχετε ένα άψογα 
οργανωμένο μπάνιο που θα παρέχει σε όλη την οικογένεια ένα 
ήρεμο και ευχάριστο ξεκίνημα της ημέρας, ακόμα και αν διαθέτετε 
περιορισμένο χώρο. Η σειρά έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στην 
υγρασία, χάρη σε μια έξυπνη τεχνική στην τοποθέτηση της επένδυσης. 
Μπορείτε να επιλέξετε έναν διπλό νιπτήρα και μπαταρίες που θα 
σας εξοικονομήσουν περισσότερο χρόνο και νερό, αν έχετε μεγάλη 
οικογένεια. Ας μην ξεχνάμε επίσης τις αποθηκευτικές δυνατότητες 
που σας χαρίζουν τα συρτάρια με τα αφαιρούμενα διαχωριστικά, 
καθώς και τα ντουλάπια τοίχου και τα ντουλάπια με καθρέφτες που 
σας δίνουν τη δυνατότητα να βρείτε γρήγορα και εύκολα ό,τι ψάχνετε. 
Είναι εύκολο να τα αποκτήσετε, αφού το έπιπλο και τα συρτάρια 
συμπεριλαμβάνονται όλα σε μια συσκευασία και το μόνο που εσείς 
έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε νιπτήρα και μπαταρία.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τα έπιπλα θα πρέπει να 
στερεώνονται στον τοίχο με 
το εξάρτημα που εσωκλείεται. 
Τα διαφορετικά υλικά τοίχου 
απαιτούν διαφορετικούς 
τύπους μηχανισμών στερέωσης. 
Χρησιμοποιήστε μηχανισμούς 
στερέωσης κατάλληλους για 
τους τοίχους του σπιτιού σας.
Πωλούνται χωριστά.

Βεβαιωθείτε ότι οι τοίχοι 
του μπάνιου σας μπορούν 
να στηρίξουν το βάρος του 
ντουλαπιού νιπτήρα. Σε αντίθετη 
περίπτωση προσθέστε πόδια στο 
έπιπλο. 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Καθαρίστε το έπιπλο με ένα 
πανί νωπό από νερό ή ήπιο 
καθαριστικό και στη συνέχεια 
σκουπίστε το με ένα καθαρό 
πανί. 
 
Ο νιπτήρας και η μπαταρία 
πρέπει να καθαρίζονται με ένα 
πανί νωπό από νερό ή ήπιο 
καθαριστικό.

Οι νιπτήρες από κεραμικό είναι 
ανθεκτικοί στα περισσότερα 
χημικά, με εξαίρεση τα ισχυρά 
οξέα και τα ισχυρά αλκάλια.

Οι νιπτήρες από μαρμαρόσκονη 
δεν πρέπει να έρχονται σε 
επαφή με αμμωνία, οξέα, ισχυρά 
καθαριστικά, βαφές μαλλιών ή 
χλωρίνη.

Μάθετε περισσότερα στο 
φυλλάδιο της εγγύησης 
για το μπάνιο ΙΚΕΑ.

GODMORGON
Έπιπλα μπάνιου
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1. Για να σχεδιάσετε το μπάνιο σας, αρχικά σκεφτείτε πόσο 
διαθέσιμο χώρο έχετε στον τοίχο σας για ένα ντουλάπι 
νιπτήρα και τον νιπτήρα, καθώς αυτό θα είναι το κέντρο των 
περισσότερων δραστηριοτήτων σας. Στη σειρά GODMORGON 
θα βρείτε ντουλάπια νιπτήρα σε διαφορετικά μεγέθη και 
δυνατότητες αποθήκευσης.
Αφού αποφασίσετε το μέγεθος του ντουλαπιού νιπτήρα, 
μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα και τα τελειώματα και να 
βρείτε αυτό που ταιριάζει τόσο στις ανάγκες όσο και στο στιλ 
σας.
Τα ντουλάπια νιπτήρα πρέπει να στερεωθούν στον τοίχο με ή 
χωρίς πόδια.
Τα συρτάρια στα ντουλάπια νιπτήρα GODMORGON σύρονται 
ομαλά και επεκτείνονται πλήρως, ώστε να μπορείτε να δείτε 
και να βρείτε εύκολα αυτό που θέλετε. Τα φρένα στα συρτάρια 
εμποδίζουν να βγουν πολύ έξω και να πέσουν, κάτι ιδιαίτερα 
πρακτικό αν έχετε παιδιά. Τα αφαιρούμενα διαχωριστικά 
στο εσωτερικό των συρταριών σάς δίνουν τη δυνατότητα 
να προσαρμόσετε τον χώρο ανάλογα με τις ανάγκες σας. 
Επιπλέον, προσθέτοντας διαφανή κουτιά GODMORGON, που 
ταιριάζουν τέλεια στα συρτάρια, μπορείτε να διατηρείτε όλα 
τα μικρά σας αντικείμενα, όπως κοσμήματα, καλλυντικά, 
βούρτσες και μπουκάλια οργανωμένα. Όλα συναρμολογούνται 
εύκολα.

2. Οι νιπτήρες ΙΚΕΑ διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και 
υλικά. Μπορείτε να επιλέξετε έναν μονό νιπτήρα, έναν 
διπλό ή έναν νιπτήρα για πάγκο, ανάλογα με τις ανάγκες 
και τον χώρο σας. Οι νιπτήρες είναι κατασκευασμένοι από 
κεραμικό ή μαρμαρόσκονη. Οι κεραμικοί νιπτήρες διαθέτουν 
εφυαλωμένο φινίρισμα και καθαρίζονται εύκολα. Έχουν πολύ 
μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές και είναι πολύ ανθεκτικοί. 
Η μαρμαρόσκονη αποτελείται κυρίως από θρυμματισμένα 
ορυκτά με συνδετικά μέσα. Οι νιπτήρες από μαρμαρόσκονη 
είναι λείοι, ανθεκτικοί και καθαρίζονται εύκολα. Όλοι οι 
νιπτήρες διατίθενται με σιφόνι και πώμα αποστράγγισης 
νερού. Το σιφόνι είναι ευέλικτο και μπορεί να συνδεθεί με το 
πλυντήριο ρούχων ή με το πλυντήριο πιάτων.

3. Στην ΙΚΕΑ θα βρείτε μία μεγάλη συλλογή από μπαταρίες 
νιπτήρα. Επιλέξτε τη μπαταρία σας ανάλογα με τις λειτουργίες 
και το σχέδιο. Όλες οι μπαταρίες διατίθενται με σετ πώματος 
αποστράγγισης νερού, εκτός από τη μπαταρία OLSKÄR. Ακόμα, 

όλες οι μπαταρίες διαθέτουν ένα εξάρτημα εξοικονόμησης 
νερού, έναν ρυθμιστή ροής, ώστε να καταναλώνετε 50% 
λιγότερο νερό, ενώ η αίσθηση της ροής παραμένει ίδια. 

Οι μπαταρίες DALSKÄR, ENSEN, VOXNAN, BROGRUND, ASPSKÄR 
και HAMNSKÄR έχουν μια ειδική λειτουργία εκκίνησης με κρύο 
νερό που σας βοηθά να εξοικονομείτε ενέργεια. Συνήθως, 
ανοίγετε μία συνηθισμένη βρύση σηκώνοντας τον μοχλό 
ευθεία πάνω, που απελευθερώνει κρύο και ζεστό νερό μαζί. 
Όμως συχνά, το ζεστό νερό δε φτάνει μέχρι την έξοδο και 
σταματάει στους σωλήνες. Όταν σηκώνετε τον μοχλό ευθεία 
πάνω σε μία βρύση με λειτουργία εκκίνησης με κρύο νερό, 
απελευθερώνεται μόνο κρύο νερό, το οποίο μειώνει τη 
σπατάλη του ζεστού νερού. Για να απελευθερώσετε ζεστό νερό, 
σηκώνετε τον μοχλό προς τα αριστερά.

4. Αφού αποφασίσετε όλα τα παραπάνω, είναι ώρα να 
σκεφτείτε αυτά που θα χρειαστείτε για πάνω και γύρω 
από τον νιπτήρα σας. Καθρέφτες, ντουλάπια με καθρέφτη, 
ψηλά ντουλάπια και επίτοιχα ντουλάπια. Οι δυνατότητες 
συνδυασμών είναι αμέτρητες! Κάντε την επιλογή σας ανάλογα 
με τις ανάγκες αποθήκευσής σας, τον διαθέσιμο χώρο σας 
και το στιλ που προτιμάτε, καθώς η σειρά GODMORGON 
είναι διαθέσιμη επίσης και σε παραδοσιακό στιλ, με το όνομα 
GODMORGON Kasjön.

5. Αν θέλετε μια διαφορετική εμφάνιση στο μπάνιο σας 
μπορείτε να συνδυάσετε το ντουλάπι νιπτήρα GODMORGON με 
τους πάγκους TOLKEN και τους νιπτήρες TÖRNVIKEN, KATTEVIK, 
HÖRVIK και GUTVIKEN. Οι πάγκοι μπάνιου IKEA έχουν 
σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα, ώστε να είναι 
ανθεκτικοί στο νερό και να έχουν μεγάλη αντοχή και διάρκεια 
ζωής. Διατίθενται σε διάφορα χρώματα που ταιριάζουν τέλεια 
με τα ντουλάπια νιπτήρα GODMORGON.

6. Τέλος, μπορείτε να συμπληρώσετε το μπάνιο σας με 
έπιπλα και αξεσουάρ από τις σειρές VILTO, BROGRUND 
και KALKGRUND, οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να 
δημιουργήσετε έξυπνες και λειτουργικές λύσεις ανοιχτής 
αποθήκευσης. Έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν με τη 
σειρά GODMORGON και έτσι το μπάνιο σας θα έχει μία ενιαία 
εμφάνιση.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
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Ανάλογα με την επιλογή του φινιρίσματος, τα χερούλια του επίπλου του νιπτήρα και των ψηλών ντουλαπιών διαφέρουν. Τα χερούλια περιλαμβάνονται.
ΠλάτοςxΒάθοςxΎψος.

GODMORGON ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

GODMORGON ντουλάπι νιπτήρα 60×47×58 cm.

Λευκό 402.811.02 99€
Όψη μελιάς, καφέ 004.579.09 129€
Γυαλιστερό λευκό 801.955.36 169€

GODMORGON ντουλάπι νιπτήρα 60×47×58 cm.
Kasjön ανοιχτό γκρι 103.876.28 179€

GODMORGON ντουλάπι νιπτήρα 80×47×58 cm.

Λευκό 002.811.04 119€
Όψη μελιάς, καφέ 804.579.10 149€
Γυαλιστερό λευκό 301.809.95 189€

GODMORGON ντουλάπι νιπτήρα 80×47×58 cm.

Kasjön ανοιχτό γκρι 503.876.45 199€

GODMORGON ντουλάπι νιπτήρα 100×47×58 cm.

Λευκό 003.441.06 149€
Όψη μελιάς, καφέ 704.578.83 169€
Γυαλιστερό λευκό 803.440.94 219€

GODMORGON ντουλάπι νιπτήρα 100×47×58 cm.
Kasjön ανοιχτό γκρι 203.876.56 229€

GODMORGON ντουλάπι νιπτήρα 120×47×58 cm.

Λευκό 603.441.32 229€
Γυαλιστερό λευκό 303.440.96 299€

GODMORGON ντουλάπι νιπτήρα, 120×47×58 cm.
Kasjön ανοιχτό γκρι 203.876.75 309€

GODMORGON επίτοιχο ντουλάπι με 1 πόρτα 
40×14×96 cm.

Λευκό 402.810.98 69€
Όψη μελιάς, καφέ 704.579.15 79€
Γυαλιστερό λευκό 601.475.13 99€

 

GODMORGON ψηλό ντουλάπι 40×32×192 cm.

Λευκό 003.440.69 149€
Όψη μελιάς, καφέ 404.578.51 179€
Γυαλιστερό λευκό 803.440.65 199€

GODMORGON ψηλό ντουλάπι 40×32×192 cm.
Kasjön ανοιχτό γκρι 903.922.73 219€

GODMORGON ντουλάπι με καθρέφτη.

60×14×96 cm 102.189.99 229€
80×14×96 cm 103.043.55 249€
100×14×96 cm 603.043.53 299€

GODMORGON Kasjön ντουλάπι με καθρέφτη, ανοιχτό 
γκρι.
60×14×96 803.923.15 199€
80×14×96 203.922.38 229€

LETTAN καθρέφτης.

60×96 cm 804.353.05 20€
80×96 cm 804.353.10 25€
100×96 cm 604.352.69 30€

GODMORGON κουτί με χωρίσματα, 32×28×10 cm.

Φιμέ πλαστικό 104.002.67 14,99€

GODMORGON κουτιά με καπάκια, σετ 5 τεμ., 
24×20×10 cm.

Φιμέ πλαστικό 504.002.70 12,99€

GODMORGON κουτί αποθήκευσης με 2 συρτάρια, 
32x28x10 cm
Φιμέ πλαστικό 504.565.54 12,99€

GODMORGON μονάδα αποθήκευσης, σετ 2 τεμ., 
34×17×3 cm.

Φιμέ πλαστικό 904.002.73 7,99€

GODMORGON πόδι, 14/25 cm.

Στρογγυλεμένο/ανοξείδωτο 
ατσάλι 

303.498.38 10€

GODMORGON Kasjön πόδι, 17/26 cm.
Γυαλιστερό 903.917.30 10€

GODMORGON φωτισμός ντουλαπιού/τοίχου LED, 
λευκό.
60 cm 204.298.97 60€

80 cm 004.298.98 65€
100 cm 404.298.96 75€
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ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  
Όλες οι μπαταρίες νιπτήρα και οι νιπτήρες ΙΚΕΑ διαθέτουν 10 χρόνια δωρεάν εγγύηση. ΠλάτοςxΒάθοςxΎψος.

Μάθετε περισσότερα 
στο φυλλάδιο της 
εγγύησης.

ODENSVIK νιπτήρας, κεραμικό, λευκό. Περιλαμβάνεται 
το πώμα αποστράγγισης νερού και το σιφόνι.

60×49×6 cm, μονός 501.955.52 100€
80×49×6 cm, μονός 401.808.05 120€
100×49×6 cm, μονός 001.939.37 140€
100×49×6 cm, διπλός 001.356.12 170€
120×49×6 cm, μονός 201.939.41 160€
120×49×6 cm, διπλός 801.356.13 180€

 

BRÅVIKEN νιπτήρας, μαρμαρόσκονη. Περιλαμβάνεται το 
πώμα αποστράγγισης νερού και το σιφόνι.

60×49×10 cm, μονός, λευκό 301.955.48 140€
80×49×10 cm, μονός, λευκό 901.807.99 160€
100×49×10 cm, μονός, λευκό 301.354.46 180€

TÖRNVIKEN νιπτήρας για πάγκο, κεραμικό. 
Περιλαμβάνεται το πώμα αποστράγγισης νερού και το 
σιφόνι. 

Ø45 cm×14 cm, λευκό 902.915.18 70€

HÖRVIK νιπτήρας για πάγκο, μαρμαρόσκονη.
Περιλαμβάνεται το πώμα αποστράγγισης νερού και το 
σιφόνι.

45×32×12 cm, λευκό 303.589.36 95€

KATTEVIK νιπτήρας για πάγκο, μαρμαρόσκονη.

Ø40cm×15 cm, λευκό 303.589.41 110€

LILLSVAN μπαταρία με πώμα αποστράγγισης νερού.

Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 704.003.25 49€

PILKÅN μπαταρία με πώμα αποστράγγισης νερού.

Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 504.003.26 45€

  

OLSKÄR μπαταρία χωρίς πώμα αποστράγγισης νερού.

Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 702.177.51 19,99€

ENSEN μπαταρία με πώμα αποστράγγισης νερού.
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 602.813.80 59€

RUNSKÄR μπαταρία με πώμα αποστράγγισης νερού.

Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 502.621.22 55€

  

DALSKÄR μπαταρία με πώμα αποστράγγισης νερού.

Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 302.812.92 69,99€

 

SVENSKÄR μπαταρία με πώμα αποστράγγισης νερού.

Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 802.994.21 69€

 

LUNDSKÄR μπαταρία με πώμα αποστράγγισης νερού.

Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 402.400.17 79€

Μαύρο 104.676.39 99€

BROGRUND μπαταρία με πώμα αποστράγγισης νερού.
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 603.430.81 65€

BROGRUND μπαταρία με πώμα αποστράγγισης νερού.
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 103.430.93 89€

HAMNSKÄR μείκτης με πώμα αποστράγγισης νερού.
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 803.430.75 99€
Μαύρο 103.472.13 109€

VOXNAN μπαταρία με πώμα αποστράγγισης νερού.
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 303.430.87 79€

VOXNAN μπαταρία, ψηλή, με πώμα αποστράγγισης 
νερού.
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 603.430.57 99€
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΠλάτοςxΒάθοςxΎψος.

TOLKEN πάγκος, μελαμίνη υψηλής πίεσης.

Ανθρακί.
82×49×2 cm 003.547.27 50€

Όψη μαρμάρου.
82×49×2 cm 503.547.01 50€

Μπαμπού.
82×49×2 cm 403.712.73 70€

STORJORM ντουλάπι με καθρέφτη, 2 πόρτες/
ενσωματωμένος φωτισμός 60×14×96 cm.

Λευκό 402.481.22 229€

STORJORM ντουλάπι με καθρέφτη, 2 πόρτες/
ενσωματωμένος φωτισμός 80×14×96 cm. 

Λευκό 202.481.23 239€

STORJORM ντουλάπι με καθρέφτη, 2 πόρτες/
ενσωματωμένος φωτισμός 100×14×96 cm. 

Λευκό 202.481.18 269€

STORJORM καθρέφτης με ενσωματωμένο φωτισμό, 
60×80 cm.

Λευκό 702.481.25 119€

VILTO ραφιέρα, 46×26×150 cm.

Σημύδα 903.444.56 69,99€

VILTO ραφιέρα, 47×20×90 cm.

Σημύδα 703.444.57 45€

VILTO βάση για πετσέτες, 57×150 cm.

Σημύδα 003.444.51 39,99€

VILTO σκαμπό με αποθηκευτικό χώρο, 
48×30×45 cm.
Σημύδα 403.444.49 34,99€

VILTO σκαμπό/σκαλοπάτι, 40×32×25 cm.
Σημύδα 603.444.53 24,99€

BROGRUND κουτί, σετ 3 τεμ., 2 τεμ. 14×10×7 cm και 1 τεμ.  
28×10×7 cm.

Διαφανές γκρι/λευκό 103.290.92 8,99€

BROGRUND σετ μπάνιου 3 τεμ, κούπα, θήκη υγρού 
σαπουνιού και σαπουνοθήκη.
Πλαστικό/λάστιχο 804.565.57 5,99€

BROGRUND γυάλινο ράφι, ανοξείδωτο ατσάλι.

67 cm 103.285.30 17,99€

BROGRUND γωνιακό ράφι, πλάτος 19 cm, βάθος 19 cm, 
ύψος 58 cm.

Ανοξείδωτο ατσάλι 304.089.79 19,99€

BROGRUND ράγα για πετσέτες, ανοξείδωτο ατσάλι.

47 cm 403.340.06 9,99€
67 cm 303.285.34 14,99€

BROGRUND επίτοιχο ράφι με ράγα για πετσέτες, 
ανοξείδωτο ατσάλι.

47x27 cm 903.340.04 16,99€

BROGRUND κρεμάστρα πόρτας, 29×14 cm.

Ανοξείδωτο ατσάλι 203.285.44 7,99€

BROGRUND άγκιστρο, 2 τεμ.
Ανοξείδωτο ατσάλι 603.285.42 6,99€

BROGRUND βάση για ρολό τουαλέτας, πλάτος 13 cm.
Ανοξείδωτο ατσάλι 003.285.40 5,99€

BROGRUND πιγκάλ, μήκος 40 cm.
Ανοξείδωτο ατσάλι 403.285.38 12,99€

BROGRUND κάδος με καπάκι, 21×14×27 cm.
   

Ανοξείδωτο ατσάλι 704.333.64 14,99€

KALKGRUND ράγα για πετσέτες, 65×14 cm. 

Επιχρωμιωμένο 902.914.72 19,99€
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KALKGRUND κρεμάστρα για πετσέτες, 5×13 cm. 

Επιχρωμιωμένο 702.914.68 9,99€

KALKGRUND κρεμάστρα, 2 τεμ.

Επιχρωμιωμένο 502.914.74 8,99€

KALKGRUND γυάλινο ράφι, 62×11 cm.

402.929.02 14,99€

KALKGRUND ράφι ντουζιέρας, 24×6 cm. 

Επιχρωμιωμένο 702.914.87 14,99€

KALKGRUND πιγκάλ. 

Επιχρωμιωμένο 502.929.06 14,99€

KALKGRUND βάση για ρολό τουαλέτας.

Επιχρωμιωμένο 002.914.76 12,99€

KALKGRUND δοχείο υγρού σαπουνιού. 

Επιχρωμιωμένο 602.914.78 12,99€

KALKGRUND θήκη για οδοντόβουρτσες. 

Επιχρωμιωμένο 002.914.81 7,99€

BOLMEN σκαμπό με σκαλοπάτι, 44×35×25 cm, μέγ. 
φορτίο 150 kg.

Λευκό 602.651.63 5,99€

SAXBORGA κουτί αποθήκευσης με καθρέφτη, 24×17 cm

Πλαστικό/φελλος 803.918.82 19,99€

SAXBORGA βάζο με καπάκι & δίσκος, 5 τεμ.

Πλαστικό/φελλος  403.918.79 12,99€

SAXBORGA δίσκος, 2 τεμ, 17×25×2 cm.

Φελλός 003.918.81 7,99€

ΠλάτοςxΒάθοςxΎψος.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
SÖDERSVIK φωτιστικό οροφής LED. 

21 cm 504.562.19 69,99€

SÖDERSVIK επίτοιχο φωτιστικό LED.

70 cm 804.562.27 69,99€

SVALLIS LED φωτιστικό οροφής. Ενσωματωμένο LED. 
Διαχέει το φως, ιδανικό για να φωτίζει μεγαλύτερο χώρο 
του μπάνιου. Συμβατό με ροοστάτη.

003.618.84 39,99€

SVALLIS LED φωτιστικό τοίχου. Ενσωματωμένο LED. 
Καθώς το φωτιστικό είναι συμβατό με ροοστάτη, μπορείτε 
να ρυθμίσετε το φως για κάθε περίσταση.
32 cm 703.618.85 34,99€

FRIHULT φωτιστικό οροφής. Το καπέλο από γυαλί παρέχει 
διάχυτο φως σε όλο το δωμάτιο. Ο λαμπτήρας πωλείται 
χωριστά. Η IKEA προτείνει λαμπτήρα LED E14 κεράκι λευκό.
Μαύρο 704.315.48 29,99€

Ανοξείδωτο ατσάλι 104.164.09 29,99€

FRIHULT φωτιστικό οροφής/τοίχου. Το καπέλο από γυαλί 
παρέχει διάχυτο φως σε όλο το δωμάτιο. Ο λαμπτήρας 
πωλείται χωριστά. Η IKEA προτείνει λαμπτήρα LED E14 
κεράκι λευκό.
Μαύρο 704.315.53 19,99€

Ανοξείδωτο ατσάλι 204.315.60 19,99€

FRIHULT φωτιστικό τοίχου. Ένα ευέλικτο φωτιστικό που 
μπορεί να τοποθετηθεί κοιτάζοντας προς τα πάνω ή προς 
τα κάτω, μόνο του πάνω από καθρέφτη ή σε ζευγάρι. Ο 
λαμπτήρας πωλείται χωριστά. Η IKEA προτείνει  λαμπτήρα 
LED E14 κεράκι λευκό.
Μαύρο 804.315.62 34,99€

Ανοξείδωτο ατσάλι 404.316.01 34,99€

LAKENE LED χωνευτό σποτ. Ενσωματωμένο LED. Δεν είναι 
συμβατό με ροοστάτη.

903.322.41 4,99€

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ
STÖTTA LED ταινία φωτισμού με μπαταρία. 
Ενσωματωμένο LED. Το φως ανάβει και σβήνει αυτόματα 
κάθε φορά που ανοίγετε ή κλείνετε το συρτάρι, 
εξοικονομώντας ενέργεια. Οι μπαταρίες πωλούνται 
χωριστά: χρειάζονται 4 τεμ AA (2 τεμ για την ταινία 
φωτισμού LED 32 cm). Η IKEA προτείνει επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες LADDA.
32 cm 103.600.87 13,99€
52 cm 503.600.90 14,99€
72 cm 903.600.93 17,99€
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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

Δείτε περισσότερα στο www.IKEA.com.cy

ΕΞΥΠΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LEPTITER LED χωνευτό σποτ. Ενσωματωμένο LED. Το 
τηλεχειριστήριο TRÅDFRI πωλείται χωριστά. Χρειάζεστε το 
τηλεχειριστήριο TRÅDFRI για να ρυθμίσετε την ένταση του 
φωτός. Δεν είναι συμβατό με ενσύρματο ροοστάτη.
Ρυθμιζόμενη ένταση/λευκό φάσμα 503.535.13 19,99€

GUNNARP LED φωτιστικό τοίχου/οροφής. 
Ενσωματωμένο LED. Το τηλεχειριστήριο TRÅDFRI πωλείται 
χωριστά. Χρειάζεστε το τηλεχειριστήριο TRÅDFRI για να 
ρυθμίσετε την ένταση του φωτός. Δεν είναι συμβατό με 
ενσύρματο ροοστάτη. 40 cm.
Ρυθμιζόμενη ένταση/λευκό φάσμα 403.600.76 89,99€

TRÅDFRI τηλεχειριστήριο. Με το τηλεχειριστήριο 
TRÅDFRI μπορείτε να ρυθμίζετε την ένταση του φωτός 
χωρίς ενσύρματη εγκατάσταση.

104.607.51 19,99€

TRÅDFRI πύλη δικτύου. Με την πύλη δικτύου TRÅDFRI 
και την εφαρμογή IKEA Home smart μπορείτε να 
ελέγξετε κάθε πηγή φωτός ξεχωριστά, να δημιουργήσετε 
διαφορετικές ρυθμίσεις φωτισμού και να τις ελέγχετε μέσω 
τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής. Μπορείτε να ανάψετε, 
να σβήσετε, να χαμηλώσετε, να επιλέξετε χρώματα και να 
αλλάξετε από θερμό σε ψυχρό φως.

203.378.07 39,99€

ΑΞΕΣΟΥΑΡ


