
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.

Ένα αναζωογονητικό ντους για όλους
Τα ντους ΙΚΕΑ είναι πλήρως εξοπλισμένα και συνδυασμένα με όλα 
όσα χρειάζεστε για μία απολαυστική εμπειρία ντους: θερμοστατικοί 
μείκτες με τεχνολογία “anti-scald”, κεφαλές και τηλέφωνα ντους με 
διαφορετικές λειτουργίες εκπομπής νερού και αξεσουάρ μπάνιου, 
όλα στην ίδια σειρά. Όλες οι κεφαλές και τα τηλέφωνα ντους ΙΚΕΑ 
έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξοικονομούν νερό και ενέργεια. Διαθέτουν 
έναν ρυθμιστή ροής που μειώνει τη ροή του νερού, επιτρέποντάς σας 
να εξοικονομείτε έως και 30% νερό και ενέργεια σε σύγκριση με ένα 
συμβατικό ντους. Έτσι, θα απολαμβάνετε ένα αναζωογονητικό και 
πιο χαλαρωτικό ντους, γνωρίζοντας ότι μειώνετε την κατανάλωση 
νερού και ενέργειας και ταυτόχρονα εξοικονομείτε χρήματα από τους 
λογαριασμούς σας. Απλώς επιλέξτε τις λειτουργίες ντους που σας 
ταιριάζουν για το μπάνιο των ονείρων σας.
 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
H Preutz/N Karlsson

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Καθαρίστε με ένα απαλό πανί 
βρεγμένο με νερό και ένα ήπιο 
απορρυπαντικό ή σαπούνι. 
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σκόνη 
καθαρισμού, συρματάκι ή 
απορρυπαντικό που διαλύει 
ασβέστιο, είναι όξινο ή περιέχει 
αλκοόλη ή λειαντικό. 
Ξεπλύνετε με νερό και 
στεγνώστε/γυαλίστε με ένα 
καθαρό, στεγνό πανί. Για να 
αφαιρέσετε μεγαλύτερες 
αποθέσεις αλάτων 
χρησιμοποιήστε αραιωμένο, 
συνηθισμένο λευκό ξύδι και 
ξεπλύνετε με νερό.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
Τα εξαρτήματα τοίχου 
περιλαμβάνονται με το προϊόν. 
Αν δεν είστε σίγουροι για την 
εγκατάσταση, επικοινωνήστε 
με έναν επαγγελματία. Η 
εγκατάσταση πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες 
τοπικούς κανονισμούς 
κατασκευής και υδραυλικών
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο θερμοστατικός μπαταρία 
έχει προ-ρυθμιστεί σε μία 
θερμοκρασία ασφαλείας 38°C. 
Καθώς οι συνθήκες λειτουργίας 
σε κάθε σύστημα παροχής 
διαφέρουν, μπορεί να χρειαστεί 
να προσαρμόσετε τον μείκτη 
σύμφωνα με τις οδηγίες 
λειτουργίας και εγκατάστασης.

Μάθετε περισσότερα στο
φυλλάδιο της εγγύησης.

Προϊόντα ντους



2

να επιλέξετε να αλλάξετε το τηλέφωνο ντους ή το σπιράλ 
ντους. Οι σειρές ντους IKEA προσφέρουν μία ποικιλία από 
τηλέφωνα ντους που διαθέτουν διαφορετικές λειτουργίες 
εκπομπής νερού. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 
1,3 και 5 λειτουργίες. Η λειτουργία κανονικής ροής 
καλύπτει ομοιόμορφα όλο το σώμα για μια χαλαρωτική 
εμπειρία ντους. Η λειτουργία δυνατής ροής ενισχύει 
τη δύναμη του νερού ώστε να ξεβγάζετε τα μαλλιά σας 
με ευκολία. Η λειτουργία μασάζ μεταβάλλει τη ροή του 
νερού από χαμηλή σε δυνατή προσφέροντάς σας μια 
αναζωογονητική εμπειρία που απομακρύνει την ένταση. 
Η λειτουργία με φυσαλίδες δημιουργεί μικρές σταγόνες 
νερού που σας προσφέρουν μία απαλή και χαλαρωτική 
αίσθηση. Στο τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών μπορείτε 
να επιλέξετε ανάμεσα σε κανονική και δυνατή ροή ή να 
τις συνδυάσετε και να έχετε τα πλεονεκτήματα και των 
δύο λειτουργιών. Με το τηλέφωνο ντους 5 λειτουργιών 
μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις λειτουργίες κανονική 
ροή, φυσαλίδες ή μασάζ, ή να επιλέξετε τον αγαπημένο 
σας συνδυασμό κανονική ροή/φυσαλίδες ή κανονική ροή/
μασάζ, που σας δίνει ακόμα περισσότερες εναλλακτικές για 
ένα χαλαρωτικό ντους.. 

4. Τέλος, αν σχεδιάζετε να ανανεώσετε ολόκληρη την 
περιοχή του ντους τότε μπορείτε να επιλέξετε ένα 
από τα σετ ντους με θερμοστατικό μείκτη IKEA που 
περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε για μια 
απολαυστική και χαλαρωτική εμπειρία ντους. Μπορείτε 
να ολοκληρώσετε το νέο ντους σας με μείκτες νιπτήρα 
και αξεσουάρ για πετσέτες από την ίδια σειρά προϊόντων 
για ένα ταιριαστό στιλ σε όλο το μπάνιο σας. Στις σειρές 
BROGRUND και VOXNAN θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για 
να δημιουργήσετε το μπάνιο των ονείρων σας. 

1. Εδώ θα βρείτε μερικά πρακτικά βήματα που θα σας 
βοηθήσουν να επιλέξετε το σωστό προϊόν ντους για εσάς. 
Πριν από την αγορά, εξετάστε τι ανάγκες ντους έχετε για 
το μπάνιο σας. Θέλετε να ανανεώσετε το σετ ντους που 
ήδη έχετε; Τότε θα μπορούσατε να επιλέξετε είτε μία στήλη 
ντους με σετ τηλεφώνου ή ένα σετ κεφαλής/τηλέφωνου 
ντους με εκτροπέα. Όλα τα σετ ντους ΙΚΕΑ είναι συμβατά με 
οποιονδήποτε μείκτη ντους ενός άλλου κατασκευαστή. Τα 
προϊόντα ντους διατίθενται σε τρεις διαφορετικές σειρές 
- VALLAMOSSE, BROGRUND και VOXNAN - και εσείς απλώς 
επιλέγετε αυτή που ταιριάζει στο στιλ και στο μπάνιο σας 
καλύτερα. 

2. Αν σχεδιάζετε να αλλάξετε τον μείκτη ντους σας μπορείτε 
να επιλέξετε ανάμεσα σε έναν θερμοστατικό μείκτη 
και έναν μείκτη μπανιέρας/ντουζιέρας, ανάλογα με τη 
λύση ντους στο μπάνιο σας. Ο μπαταρία μπανιέρας/
ντουζιέρας ταιριάζει ωραία τόσο σε μπανιέρες όσο και 
σε ντουζιέρες. Στις σειρές VALLAMOSSE, BROGRUND και 
VOXNAN θα βρείτε μια ποικιλία από θερμοστατικούς 
μείκτες για να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. 
Όλοι οι μείκτες μας είναι εξοπλισμένοι με ενσωματωμένα 
ράφια, έναν διακόπτη ασφαλείας 38°C - και το πιο 
σημαντικό - διαθέτουν τεχνολογία “anti-scald” που χάρη 
στο χαρακτηριστικό «κρύο άγγιγμα» είναι ασφαλείς κατά 
τη χρήση ακόμα και για τους μικρούς της οικογένειας. 

3. Αν θέλετε να ανανεώσετε το ντους που ήδη έχετε μπορείτε 

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

VOXNAN σετ ντους με θερμοστατικό μείκτη. 
Διάμετρος κεφαλής ντους 200 mm, διάμετρος τηλεφώνου 
ντους 90 mm, απόσταση κέντρου σύνδεσης 150 mm, 
μήκος σπιράλ ντους 150 cm.

Επιχρωμιωμένο 403.426.00 199€

VOXNAN σετ κεφαλής/τηλέφωνου ντους με 
εκτροπέα. Διάμετρος κεφαλής ντους 200 mm, διάμετρος 
τηλεφώνου ντους 90 mm, μήκος σπιράλ ντους 150 cm.

Επιχρωμιωμένο 503.425.91 129€

VOXNAN στήλη ντους με σετ τηλεφώνου. Διάμετρος 
τηλεφώνου ντους 90 mm, ύψος στήλης 650 mm, μήκος 
σπιράλ ντους 150 cm.

Επιχρωμιωμένο 703.426.13 55€

VOXNAN θερμοστατικός μπαταρία μπανιέρας/
ντουζιέρας. Απόσταση κέντρου σύνδεσης 150 mm.

Επιχρωμιωμένο 703.426.08 129€

VOXNAN τηλέφωνο ντους 1 λειτουργίας. Διάμετρος 
τηλεφώνου ντους 90 mm.

Επιχρωμιωμένο 303.425.87 9,99€

VOXNAN τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών. Διάμετρος 
τηλεφώνου ντους 90 mm.

Επιχρωμιωμένο 203.425.83 12,99€

VOXNAN τηλέφωνο ντους 5 λειτουργιών. Διάμετρος 
τηλεφώνου ντους 102 mm.

Επιχρωμιωμένο 203.425.78 14,99€

VOXNAN ράφι ντουζιέρας, 25×13×6 cm.

Επιχρωμιωμένο 703.285.89 12,99€

BROGRUND σετ ντους με θερμοστατικό μείκτη. 
Διάμετρος κεφαλής ντους 200 mm, διάμετρος τηλεφώνου 
ντους 90 mm, απόσταση κέντρου σύνδεσης 150 mm, 
μήκος σπιράλ ντους 150 cm.

Επιχρωμιωμένο 203.425.35 189€

BROGRUND σετ κεφαλής/τηλέφωνου ντους με 
εκτροπέα. Διάμετρος κεφαλής ντους 200 mm, Διάμετρος 
τηλεφώνου ντους 90 mm, μήκος σπιράλ ντους 150 cm.

Επιχρωμιωμένο 903.425.46 119€ 

BROGRUND στήλη ντους με σετ τηλεφώνου. Διάμετρος 
τηλεφώνου ντους 90 mm, ύψος στήλης 650 mm μήκος 
σπιράλ ντους 150 cm.

Επιχρωμιωμένο 103.425.45 45€

BROGRUND θερμοστατικός μπαταρία ντους Απόσταση 
κέντρου σύνδεσης 150 mm.

Επιχρωμιωμένο 403.425.39 99€

BROGRUND τηλέφωνο ντους 1 λειτουργίας. Διάμετρος 
τηλεφώνου ντους 90 mm.

Επιχρωμιωμένο 003.425.41 7,99€

BROGRUND τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών. Διάμετρος 
τηλεφώνου ντους 90 mm.

Επιχρωμιωμένο 403.425.44 9,99€

BROGRUND τηλέφωνο ντους 5 λειτουργιών. Διάμετρος 
τηλεφώνου ντους 102 mm.

Επιχρωμιωμένο 603.425.43 12,99€

BROGRUND ράφι ντουζιέρας, 25×11×4 cm. Ταιριάζει σε 
ράγα/στήλη ντους διαμέτρου 19-25 mm, τοποθετημένο σε 
ελάχιστη απόσταση 56 mm από τον τοίχο.

Επιχρωμιωμένο 903.285.26 12,99€

Όλοι οι θερμοστατικοί μείκτες ντους έχουν 10 χρόνια δωρεάν εγγύηση και 
όλες οι στήλες ντους, οι κεφαλές/τηλέφωνα ντους, τα σπιράλ και τα ράφια ντουζιέρας έχουν 3 χρόνια δωρεάν εγγύηση.
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Όλοι οι θερμοστατικοί μείκτες ντους έχουν 10 χρόνια δωρεάν εγγύηση και 
όλες οι στήλες ντους, οι κεφαλές/τηλέφωνα ντους, τα σπιράλ και τα ράφια ντουζιέρας έχουν 3 χρόνια δωρεάν εγγύηση.

VALLAMOSSE στήλη ντους με σετ τηλεφώνου. 
Διάμετρος τηλεφώνου ντους 80 mm, ύψος στήλης 
620 mm, μήκος σπιράλ ντους 150cm.

Επιχρωμιωμένο 103.496.60 24,99€

VALLAMOSSE θερμοστατικός μπαταρία ντους. 
Απόσταση κέντρου σύνδεσης 150 mm.

Επιχρωμιωμένο 103.496.55 59,99€

VALLAMOSSE τηλέφωνο ντους 1 λειτουργίας. 
Διάμετρος τηλεφώνου ντους 80 mm.

Επιχρωμιωμένο  203.496.50 5,99€

LILLREVET τηλέφωνο ντους 1 λειτουργίας. Διάμετρος 
τηλεφώνου ντους 80 mm.

Λευκό 303.426.29 2,49€

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

LILLREVET σπιράλ ντους, μήκος 150 cm.

Λευκό 703.905.62 3,99€

KOLSJÖN σπιράλ ντους, μήκος 150 cm.

Επιχρωμιωμένο 603.425.95 12,99€
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ΜΕΙΚΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

BROGRUND μπαταρία νιπτήρα, ψηλή, ύψος 28 cm.

Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 103.430.93 89€

BROGRUND μπαταρία νιπτήρα, ύψος 17 cm.

Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 603.430.81 65€

BROGRUND ράγα για πετσέτες, ανοξείδωτο ατσάλι.

47×13 cm 403.340.06 9,99€
67×13 cm 303.285.34 14,99€

BROGRUND ράφι τοίχου με πετσετοθήκη, ανοξείδωτο 
ατσάλι

47×27 cm 903.340.04 16,99€

BROGRUND κρεμάστρα για πόρτα, 29×14 cm.
Ανοξείδωτο ατσάλι 203.285.44 7,99€

BROGRUND γωνιακή ραφιέρα τοίχου, πλάτος 19 cm, 
βάθος 19 cm, ύψος 58 cm.

Ανοξείδωτο ατσάλι 304.089.79 19,99€

BROGRUND άγκιστρο, 2 τεμ.

Ανοξείδωτο ατσάλι 603.285.42 6,99€

VOXNAN μπαταρία νιπτήρα, ψηλή, ύψος 30 cm. 

Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 603.430.57 99€

VOXNAN μπαταρία νιπτήρα, ύψος 18 cm.

Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 303.430.87 79€

VOXNAN ράγα για πετσέτες, επιχρωμιωμένο.

43×13 cm 703.340.00 9,99€
63×13 cm 603.285.99 12,99€

VOXNAN πετσετοθήκη 3 μπάρες, επεκτεινόμενες 
μπάρες 45-65 cm.

Ανοξείδωτο ατσάλι/ 
επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 204.345.49 19,99€

VOXNAN κρεμάστρα, 2 τεμ.

Επιχρωμιωμένο 203.285.82 7,99€

Όλες οι μπαταρίες ντους έχουν 10 χρόνια δωρεάν εγγύηση.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

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.

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


