
ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ IKEA

Είτε ψάχνετε για ένα πλήρες σύστημα 
κουζίνας όπως το σύστημα METOD ή 
μία από τις υπόλοιπες κουζίνες μας, 
αυτός ο Οδηγός αγοράς περιλαμβάνει 
τα προϊόντα, τις τιμές και τις χρήσιμες 
πληροφορίες που χρειάζεστε για να 
επιλέξετε την κουζίνα των ονείρων σας.

Ένας οδηγός για 
αγορά κουζίνας 
ΙΚΕΑ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ζωή στην κουζίνα είναι πολύ 
πιο εύκολη όταν τα συρτάρια 
σας ανοίγουν πλήρως για να 
σας βοηθήσουν να τα φτάνετε 
όλα. Τοποθετώντας εσωτερικά 
εξαρτήματα οργάνωσης μέσα 
σε ντουλάπια και συρτάρια, θα 
βρίσκετε εύκολα ό,τι χρειάζεστε. 
Δείτε τη σελίδα 60

Μία νησίδα κουζίνας αποτελεί 
ένα σημείο συνάντησης για 
όλη την οικογένεια και σας 
προσφέρει περισσότερο χώρο 
εργασίας και αποθήκευσης. Η 
νησίδα VADHOLMA έχει μία 
ανθεκτική επιφάνεια από ξύλο 
βελανιδιάς και αντέχει τα πάντα, 
από φρεσκοψημένα κεκάκια, 
μέχρι επιτραπέζια παιχνίδια με 
την οικογένεια. Δείτε τη σελίδα 
54

Αν χρειάζεστε βοήθεια μπορείτε να 
αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες που σας 

προσφέρουμε, με μία μικρή επιπλέον 
χρέωση. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να 

βοηθήσουμε με όλη τη διαδικασία, από 
την αρχή μέχρι το τέλος, από τη μέτρηση 

και τον σχεδιασμό της κουζίνας, μέχρι την 
εγκατάστασή της. Δείτε τη σελίδα 04

Νεροχύτες και μείκτες κουζίνας. 
Δείτε τη σελίδα 38

Η εργασία στην κουζίνα γίνεται πιο ασφαλής, πιο 
εύκολη και πιο ευχάριστη όταν έχετε καλό φωτισμό 
στον πάγκο σας, πίσω από τις γυάλινες πόρτες και 
στα συρτάρια. Δείτε τη σελίδα 20
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών μας σας δίνει την ελευθερία να 
αποφασίσετε πόσα θέλετε να κάνετε μόνοι σας και πόσα θέλετε να 
κάνουμε εμείς για σας. 
 
Παρακάτω θα βρείτε όλες τις υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε 
και πόσο κοστίζει καθεμία από αυτές.

Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Μπορείτε να κάνετε μόνοι σας 
την εγκατάσταση της κουζίνας 
σας ή να το αφήσετε πάνω μας. 
Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες 
μας αναλαμβάνουν τις δύσκολες 
εργασίες, με μία μικρή επιπλέον 
χρέωση, που ορίζεται με βάση τον 
ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Δείτε περισσότερα στο 
www.IKEA.com.cy

Τα προϊόντα ΙΚΕΑ έχουν 
σχεδιαστεί για να μπορείτε να 
τα συναρμολογήσετε εύκολα. Με 
αυτόν τον τρόπο, εξοικονομείτε 
χρήματα. Όμως, αν θέλετε, 
μπορούμε να το κάνουμε εμείς για 
εσάς, μέσω της συνεργαζόμενης 
εταιρείας μας, με μία μικρή 
επιπλέον χρέωση, που ορίζεται με 
βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Δείτε περισσότερα στο 
www.IKEA.com.cy

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διευκολύνετε τις αγορές σας με 
την Yπηρεσία Mέτρησης Kουζίνας. 
Η συνεργαζόμενη εταιρεία 
διαθέτει έμπειρους επαγγελματίες 
που μετρούν με ακρίβεια τις 
διαστάσεις της κουζίνας σας, με 
μία μικρή επιπλέον χρέωση. Η 
χρέωση αφαιρείται αν συνδυάσετε 
και την Υπηρεσία Εγκατάστασης 
Κουζίνας. 

Θέλουμε να κάνουμε τον 
σχεδιασμό της κουζίνας σας, άνετο 
και ξεκούραστο. Οι εξειδικευμένοι 
σχεδιαστές μας στο κατάστημα 
ΙΚΕΑ και τα online εργαλεία μας 
μπορούν να σας βοηθήσουν.

Μεταφέρουμε τις αγορές σας 
μέσα στον χώρο που επιθυμείτε, 
ανεξαρτήτως ορόφου, μέσω 
της συνεργαζόμενης εταιρείας 
μεταφοράς. Η χρέωση ορίζεται με 
βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Δείτε περισσότερα στο 
www.IKEA.com.cy

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκεντρώνουμε τα έπιπλα 
που θέλετε να αγοράσετε και 
τα παραδίδουμε στον χώρο 
σας, μέσω της συνεργαζόμενης 
εταιρείας μεταφοράς, με μία μικρή 
επιπλέον χρέωση, στον ισχύοντα 
τιμοκατάλογο για την Υπηρεσία 
Μεταφοράς.

Δείτε περισσότερα στο 
www.IKEA.com.cy

Με την αγορά κουζίνας από την 
ΙΚΕΑ και μαζί με την υπηρεσία 
της μεταφοράς, μπορούμε να 
αναλάβουμε την παλιά σας 
κουζίνα. Ο,τιδήποτε δεν μπορεί 
να επαναχρησιμοποιηθεί θα 
ανακυκλωθεί υπεύθυνα.

Δείτε περισσότερα στο 
www.IKEA.com.cy
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Τι τύπο κουζίνας ψάχνετε;

ΚΟΥΖΙΝΕΣ IKEAΚΟΥΖΙΝΕΣ IKEA

Είτε ψάχνετε για ένα πλήρες σύστημα κουζίνας, όπως το σύστημα METOD που 
μπορείτε να προσαρμόσετε με όποιον τρόπο θέλετε είτε μία απλή κουζίνα 
που μπορείτε να εγκαταστήσετε σε μια μέρα, έχουμε αυτό που ψάχνετε. Εδώ 
θα βρείτε τρεις διαφορετικούς τύπους κουζινών IKEA για να ικανοποιήσετε 
διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες.

Σύστημα κουζίνας 
METOD
Το σύστημα κουζίνας METOD 
περιλαμβάνει ντουλάπια 
σε διάφορα μεγέθη ώστε να 
μπορεί να ταιριάξει τέλεια 
στη διάταξη του δωματίου 
σας, καθώς και στις 
συνήθειές σας στην κουζίνα. 
Η ευελιξία του συστήματος 
προσφέρει αμέτρητες 
επιλογές και σας δίνει την 
ελευθερία να προσαρμόσετε 
μία κουζίνα ώστε να είναι 
ιδανική για εσάς και τον 
χώρο σας. Διαθέτουμε 
επίσης μία μεγάλη συλλογή 
από εξαρτήματα οργάνωσης 
και εσωτερικά εξαρτήματα 
που σας επιτρέπουν να 
βλέπετε και να φτάνετε 
ακόμα και στα πιο πίσω 
γωνιακά ντουλάπια. 
Επιπλέον, έχετε μία μεγάλη 
επιλογή από προσόψεις, 
πάγκους, φωτισμό, 
νεροχύτες, μείκτες, πόμολα, 
χερούλια και πολλά άλλα για 
να δώσετε το προσωπικό σας 
στιλ και να δημιουργήσετε 
την κουζίνα των ονείρων 
σας. Δείτε τη σελίδα 08

Μίνι-κουζίνα SUNNERSTA 
Αν θέλετε κάτι πολύ απλό και δε χρειάζεστε μία 
περίτεχνη κουζίνα, η SUNNERSTA μπορεί να είναι 
η λύση σας. Αυτή η ευέλικτη μίνι-κουζίνα είναι 
πολύ εύκολη στην αγορά, στη μεταφορά και στην 
εγκατάσταση και αν μετακομίσετε μπορείτε να 
την πάρετε μαζί σας. Προσθέστε τη φορητή εστία 
TILLREDA και το ψυγείο TILLREDA και θα έχετε τις 
βασικές λειτουργίες που χρειάζεστε για ένα μικρό 
διαμέρισμα, έναν ξενώνα, ή όπου θα μπορούσατε 
να μαγειρέψετε το επόμενο γεύμα σας. Δείτε τη 
σελίδα 52

Κουζίνα KNOXHULT
Η κουζίνα KNOXHULT διατίθεται σε 
προκαθορισμένες μονάδες που μπορείτε 
να τοποθετήσετε όπως θέλετε. Μαζί με τις 
συσκευές LAGAN μπορείτε να αποκτήσετε μία 
ολοκληρωμένη κουζίνα, με όλες τις βασικές 
λειτουργίες που χρειάζεστε σε χαμηλή τιμή. 
Προσθέστε τον νεροχύτη, τον μείκτη, τα 
πόμολα και τα χερούλια που σας αρέσουν για 
να ολοκληρώσετε την εμφάνιση. Η απλότητα 
των έτοιμων μονάδων κάνει την εγκατάσταση 
τόσο εύκολη που μπορείτε να έχετε μία πλήρως 
λειτουργική κουζίνα την ίδια μέρα που θα τη 
φέρετε στο σπίτι από το κατάστημα IKEA. Δείτε 
τη σελίδα 50

Κουζίνα ΕΝΗΕΤ
Η κουζίνα ΕΝΗΕΤ θα ταιριάξει σε όποιο σπίτι 
επιλέξετε. Θα βρείτε έτοιμες και οικονομικές 
λύσεις online και θα τις συναρμολογήσετε χωρίς 
ειδικά εργαλεία - τα τμήματα ενώνονται απλά, με 
ένα κλικ. Η ENHET σας δίνει μεγάλη ελευθερία για 
να διαμορφώσετε την κουζίνα σας, προσφέροντάς 
σας ανοιχτή και κλειστή αποθήκευση, γωνιακό 
ντουλάπι και πόρτες σε διάφορα χρώματα, καθώς 
και διάφορα αξεσουάρ.
Δείτε στη σελίδα 38



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
METOD

Aμέτρητες δυνατότητες
Οι μονάδες του συστήματος κουζίνας 
METOD είναι εύκολες στην εγκατάσταση 
και σας προσφέρουν αμέτρητες 
δυνατότητες για να σχεδιάσετε την 
κουζίνα σας όπως την ονειρευτήκατε. 
Είτε σας αρέσει το παραδοσιακό στιλ, 
είτε ο μινιμαλισμός του μοντέρνου ή 
ακόμα και κάτι ενδιάμεσο, θα βρείτε 
σίγουρα αυτό που σας ταιριάζει. 

Για να γίνει πραγματικά όμορφη, η 
κουζίνα πρέπει να είναι λειτουργική 
και να φροντίζει όλες τις ανάγκες σας. 
Με τη METOD έχετε την ελευθερία 
να αποκτήσετε την εμφάνιση που 

θέλετε στο εξωτερικό και την τέλεια 
οργάνωση στο εσωτερικό. Ξεκινήστε 
αποφασίζοντας το στιλ της κουζίνας των 
ονείρων σας, επιλέγοντας τις πόρτες 
και τις προσόψεις των συρταριών, τον 
φωτισμό, τον πάγκο, τον νεροχύτη, τον 
μείκτη, τα πόμολα, τα χερούλια και τα 
αξεσουάρ που σας αρέσουν.
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Η κουζίνα METOD συνοδεύεται
από 25 χρόνια δωρεάν εγγύηση.
Ανακαλύψτε περισσότερα στη
σελίδα 106
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METOD 
Πόρτες και 
προσόψεις 
συρταριών

Επιλέξτε το στιλ σας!
Ανεξάρτητα από το προσωπικό σας στιλ και την προτίμησή σας, 
βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε μία πρόσοψη κουζίνας που θα αγαπάτε για 
χρόνια. Είναι το «πρόσωπο» της κουζίνας σας και κατά πάσα πιθανότητα 
θα περνάτε πολλές ώρες εκεί.

Έχουμε μία μεγάλη ποικιλία από υλικά και φινιρίσματα για να 
επιλέξετε αυτά που ταιριάζουν στο στιλ σας. Από παραδοσιακές 
πόρτες και προσόψεις συρταριών που είναι πλούσιες σε λεπτομέρειες, 
μέχρι γυαλιστερές, μοντέρνες πόρτες και προσόψεις συρταριών με 
ενσωματωμένα χερούλια που δίνουν μία «καθαρή» εμφάνιση στην 
κουζίνα σας. 

Η διαδικασία επιλογής του στιλ της κουζίνας σας εξαρτάται από εσάς, 
επιλέξτε ό,τι θέλετε - είναι η κουζίνα σας! Έχουμε εξασφαλίσει ότι 
όλες οι προσόψεις μας είναι ανθεκτικές και υψηλής ποιότητας. Όλες 
συνοδεύονται από μία 25ετή εγγύηση για να διασφαλίσουμε ότι ό,τι 
επιλέγετε θα διαρκέσει για πολλά χρόνια!

Οι πόρτες και οι προσόψεις κουζίνας συνοδεύονται 
από 25 χρόνια δωρεάν εγγύηση.
Ανακαλύψτε περισσότερα στη σελίδα 106
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ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΏΝΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΏΝ

ASKERSUND
Χρώμα/σχεδιασμός: όψη ανοιχτόχρωμης μελιάς. 
Υλικό: μοριοσανίδα και επένδυση μελαμίνης.

Η πόρτα ASKERSUND σε όψη ανοιχτόχρωμης 
μελιάς έχει μοντέρνο στιλ και ένα μοτίβο «νερών» 
που είναι αισθητό τόσο στην όψη όσο και στην 
αφή. Δημιουργεί μία μοντέρνα, φωτεινή κουζίνα.
Συμπληρώστε με τη γυάλινη πόρτα JUTIS.

Π400×Υ800 mm 303.318.57 15€

Λείες πόρτες και προσόψεις συρταριών

Πόρτες και προσόψεις συρταριών

Λείες πόρτες και προσόψεις συρταριών
Οι λείες πόρτες με «καθαρές» γραμμές σάς δίνουν 
επιφάνειες εύκολες στο καθάρισμα και έναν λιτό, μοντέρνο 
σχεδιασμό. Επιλέξτε μέσα από μία ποικιλία φινιρισμάτων, 
χρωμάτων και υλικών.

Γυαλιστερές πόρτες και προσόψεις 
συρταριών
Οι γυαλιστερές επιφάνειες ταιριάζουν σε όλους, από εσάς 
που σας αρέσει το μίνιμαλ στιλ μέχρι στις οικογένειες με 
παιδιά. Οι λεκέδες δεν είναι πρόβλημα, καθώς καθαρίζονται 
το ίδιο εύκολα, όσο εύκολο ήταν να γίνουν.

Πόρτες και προσόψεις συρταριών με 
πλαίσιο
Οι πόρτες και οι προσόψεις συρταριών με πλαίσιο είναι 
πλούσιες σε λεπτομέρειες, με εμφάνιση και αίσθηση 
χειροποίητου -και δημιουργούν μία κουζίνα με ρουστίκ, 
παραδοσιακό στιλ. Επιπλέον, περιλαμβάνουν ταιριαστές 
γυάλινες πόρτες.

Πόρτες και προσόψεις συρταριών με 
ενωματωμένα χερούλια
Μπορεί να μην τα προσέξετε με την πρώτη ματιά – και αυτή 
είναι η ιδέα! Τα ενσωματωμένα χερούλια δίνουν μία μίνιμαλ 
και μοντέρνα αίσθηση στην κουζίνα σας. 

ASKERSUND
Χρώμα/σχεδιασμός: όψη σκουρόχρωμης μελιάς.
Υλικό: μοριοσανίδα και επένδυση μελαμίνης.

Η πόρτα ASKERSUND σε όψη σκουρόχρωμης 
μελιάς έχει μοντέρνο στιλ και ένα μοτίβο "νερών" 
που είναι αισθητό τόσο στην όψη όσο και στην 
αφή. Δημιουργεί μία μοντέρνα, ζεστή κουζίνα. 
Συμπληρώστε με την πόρτα JUTIS.

Π400×Υ800 mm 604.252.46 13€



VEDDINGE
Χρώμα/σχεδιασμός: λευκό.
Υλικό: ινοσανίδα με βαμμένο φινίρισμα.

Αυτή η λεία, κομψή πόρτα σε λευκό χρώμα 
δημιουργεί μία φωτεινή κουζίνα σε μοντέρνο 
στιλ.
Συμπληρώστε με τη γυάλινη πόρτα JUTIS.

Π400×Υ800 mm 002.054.31 19€
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ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΏΝΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΏΝ

Λείες πόρτες και προσόψεις συρταριών Πόρτες και προσόψεις συρταριών με πλαίσιο

KUNGSBACKA
Χρώμα/σχεδιασμός: ανθρακί.
Υλικό: μοριοσανίδα και ανακυκλωμένο 
πλαστικό PET.

Η πόρτα KUNGSBACKA έχει ένα εντυπωσιακό 
ματ μαύρο φινίρισμα και άκρες με λοξές τομές. 
Είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο ξύλο 
και ανακυκλωμένα μπουκάλια ΡΕΤ και δίνει 
στην κουζίνα σας μία μοντέρνα εμφάνιση με 
«καθαρές» γραμμές.
Συμπληρώστε με τη γυάλινη πόρτα JUTIS.

Π400×Υ800 mm 403.373.35 24€

BODBYN
Χρώμα/σχεδιασμός: υπόλευκο.
Υλικό: ινοσανίδα με βαμμένο φινίρισμα.

Η πόρτα BODBYN, σε υπόλευκο χρώμα, έχει 
ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Διαθέτει ένα πλαίσιο 
με λοξά τελειώματα στο εσωτερικό και 
στρογγυλεμένες άκρες στο εξωτερικό. Δίνει 
στην κουζίνα σας ένα παραδοσιακό στιλ.
Συμπληρώστε με τις γυάλινες πόρτες BODBYN, 
από γυαλί ασφαλείας.

Π400×Υ800 mm 702.054.80 30€

BODBYN
Χρώμα/σχεδιασμός: γκρι.
Υλικό: ινοσανίδα με βαμμένο φινίρισμα.

Η πόρτα BODBYN, σε γκρι χρώμα, έχει 
ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Διαθέτει ένα πλαίσιο 
με λοξά τελειώματα στο εσωτερικό και 
στρογγυλεμένες άκρες στο εξωτερικό. Δίνει 
στην κουζίνα σας ένα παραδοσιακό στιλ.
Συμπληρώστε με τις γυάλινες πόρτες BODBYN, 
από γυαλί ασφαλείας.

Π400×Υ800 mm 502.210.37 30€

SINARP 
Χρώμα/σχεδιασμός: καφέ.
Υλικό: όψη βελανιδιάς με διάφανη επίστρωση και 
μασίφ βελανιδιά

Η SINARP προσφέρει διαχρονικό σχεδιασμό με 
μία νότα μοντέρνου, σε σκούρους τόνους ξύλου. 
Η μασίφ βελανιδιά προσδίδει κομψότητα και 
ζεστασιά στην κουζίνα σας. Συμπληρώνεται με 
την πόρτα HASSLARP.

Π400×Υ800 mm 704.041.54 44€

STENSUND
Χρώμα/σχεδιασμός: λευκό.
Υλικό: ινοσανίδα με βαμμένο φινίρισμα.

Η σειρά STENSUND δίνει μία νότα από εξοχη 
με τις προσόψεις με τα πλαίσια και τα σκαλιστά 
πάνελ. 
Συμπληρώνεται με τις πόρτες STENSUND με 
γυαλί ασφαλείας.

Π400×Υ800 mm 004.505.59 24€
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LERHYTTAN 
Χρώμα/σχεδιασμός: μαύρο. 
Υλικό: Όψη μελιάς και μασίφ ξύλο μελιάς.

Η πόρτα LERHYTTAN με πλαίσιο από μασίφ ξύλο 
και λοξά τελειώματα δίνει ένα παραδοσιακό στιλ 
στην κουζίνα σας. Δημιουργεί μία ζεστή κουζίνα 
με ρουστίκ γοητεία.
Συμπληρώστε με τις γυάλινες πόρτες LERHYTTAN, 
από γυαλί ασφαλείας.

Π400×Υ800 mm 003.560.57 35€

TORHAMN 
Χρώμα/σχεδιασμός: μελιά. 
Υλικό: όψη μελιάς και μασίφ ξύλο μελιάς.

Κάθε πόρτα TORHAMN είναι μοναδική, με 
διαφορετικά σχέδια από «νερά» του ξύλου και 
μεταβολές στα χρώματα που αναδεικνύουν τη 
φυσική ομορφιά του. Δίνει στην κουζίνα σας μία 
παραδοσιακή αίσθηση χειροποίητου, με υψηλή 
ποιότητα.
Συμπληρώστε με τις γυάλινες πόρτες TORHAMN, 
από γυαλί ασφαλείας.

Π400×Υ800 mm 203.134.15 40€

Πόρτες και προσόψεις συρταριών με πλαίσιο

Γυαλιστερές πόρτες και προσόψεις συρταριών

RINGHULT
Χρώμα/σχεδιασμός: γυαλιστερό λευκό.
Υλικό: μοριοσανίδα και γυαλιστερή επένδυση.

Η πόρτα RINGHULT σε λευκό χρώμα, έχει κομψές, 
ίσιες γραμμές και μία γυαλιστερή επιφάνεια που 
είναι ανθεκτική και καθαρίζεται εύκολα. Δίνει στην 
κουζίνα σας μία λαμπερή, μοντέρνα εμφάνιση.
Συμπληρώστε με τη γυάλινη πόρτα JUTIS.

Π400×Υ800 mm 302.050.95 28€

VOXTORP
Χρώμα/σχεδιασμός: όψη καρυδιάς.
Υλικό: μοριοσανίδα με επένδυση.

Η VOXTORP είναι μία λεία πόρτα με 
ενσωματωμένα χερούλια. Δίνει στην κουζίνα σας 
ένα μοντέρνο στιλ με «καθαρές» γραμμές.
Συμπληρώστε με τη γυάλινη πόρτα JUTIS.

Π400×Υ800 mm 803.104.66 35€

Πόρτες και προσόψεις συρταριών με ενσωματωμένα χερούλια

VOXTORP
Χρώμα/σχεδιασμός: γυαλιστερό ανοιχτό μπεζ.
Υλικό: ινοσανίδα και γυαλιστερή επένδυση.

Η VOXTORP είναι μία λεία, γυαλιστερή πόρτα με 
ενσωματωμένα χερούλια. Δίνει στην κουζίνα σας 
ένα μοντέρνο στιλ με «καθαρές» γραμμές.
Συμπληρώστε με τη γυάλινη πόρτα JUTIS. 

Π400×Υ800 mm 503.211.50 34€

VOXTORP
Χρώμα/σχεδιασμός: σκούρο γκρι.
Υλικό: μοριοσανίδα με επένδυση.

Η VOXTORP είναι μία λεία πόρτα με 
ενσωματωμένα χερούλια. Δίνει στην κουζίνα σας 
ένα μοντέρνο στιλ με «καθαρές» γραμμές.
Συμπληρώστε με τη γυάλινη πόρτα JUTIS.

Π400×Υ800 mm 804.540.92 34€

KALLARP
Χρώμα/σχεδιασμός: γυαλιστερό σκούρο κόκκινο/καφέ.
Υλικό: μοριοσανίδα και γυαλιστερή επένδυση.

Η πόρτα KALLARP είναι γυαλιστερή με κομψές,
ίσιες γραμμές και δίνει στην κουζίνα σας μία
μοντέρνα εμφάνιση με χρώμα.
Συμπληρώστε με τη γυάλινη πόρτα JUTIS

Π400×Υ800 mm 104.282.85 28€

RINGHULT
Χρώμα/σχεδιασμός: γυαλιστερό ανοιχτό γκρι.
Υλικό: μοριοσανίδα και γυαλιστερή επένδυση.

Η πόρτα RINGHULT σε ανοιχτό γκρι χρώμα, 
έχει κομψές, ίσιες γραμμές και μία γυαλιστερή 
επιφάνεια που είναι ανθεκτική και καθαρίζεται 
εύκολα. Δίνει στην κουζίνα σας μία λαμπερή, 
μοντέρνα εμφάνιση.
Συμπληρώστε με τη γυάλινη πόρτα JUTIS.

Π400×Υ800 mm 403.271.38 28€
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Συμπληρωματικές πόρτες
JUTIS γυάλινες πόρτες

JUTIS
Χρώμα/σχεδιασμός: επιγαλακτωμένο γυαλί και αλουμίνιο.
Υλικό: γυαλί ασφαλείας και αλουμίνιο.

Η λευκή γυάλινη πόρτα JUTIS συνδυάζεται τέλεια με όλες τις άλλες 
προσόψεις κουζίνας μας. Μία τέλεια επιλογή αν έχετε επιλέξει μία 
σειρά προσόψεων που δεν έχει γυάλινες πόρτες. Περιλαμβάνονται τα 
χερούλια. 

Π400×Υ800 mm 102.058.31 30€

JUTIS
Χρώμα/σχεδιασμός: φιμέ γυαλί και μαύρο.
Υλικό: γυαλί ασφαλείας και αλουμίνιο. 

Η φιμέ γυάλινη πόρτα JUTIS συνδυάζεται τέλεια με όλες τις άλλες 
προσόψεις κουζίνας μας. Μία τέλεια επιλογή αν έχετε επιλέξει μία 
σειρά προσόψεων που δεν έχει γυάλινες πόρτες. Περιλαμβάνονται τα 
χερούλια. 

Π400×Υ800 mm 602.058.95 30€

Οι συμπληρωματικές πόρτες αποτελούν τον ιδανικό 
τρόπο για να δώσετε ένα πιο προσωπικό στιλ στην 
κουζίνα σας και να δημιουργήσετε μία αντίθεση, 
προσθέτοντας ένα σχέδιο ή μία πινελιά χρώματος. 

Έχουν σχεδιαστεί για να συμπληρώνουν τις άλλες 
πόρτες στην κουζίνα σας, γι’ αυτό δε διατίθενται σε 
όλες τις διαστάσεις.

Οι γυάλινες πόρτες JUTIS είναι «χαμαιλέοντες» που 
συνδυάζονται τέλεια με πολλές άλλες πόρτες και 
προσόψεις συρταριών κουζίνας. Μία τέλεια επιλογή 

αν έχετε επιλέξει μία σειρά προσόψεων που δεν έχει 
γυάλινες πόρτες. Περιλαμβάνονται τα χερούλια.

Προσόψεις συρταριών

VÅRSTA
Χρώμα/σχεδιασμός: Ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό: μοριοσανίδα και ανοξείδωτο ατσάλι

Οι προσόψεις VÅRSTA από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι 
φέρνουν μία βιομηχανική αίσθηση, επαγγελματικής 
κουζίνας στην κουζίνα σας και θα δώσουν έμπνευση 
στον σεφ που κρύβετε μέσα σας να δημιουργήσετε πολλά 
καταπληκτικά γεύματα όπως οι επαγγελματίες.

Π40×Υ40 mm 304.105.95 22€

Η σειρά μας με τις προσόψεις συρταριών έχει μόνο 
προσόψεις για συρτάρια και όχι πόρτες. Οι προσόψεις 
είναι σχεδιασμένες για να συμπληρώνουν τις πόρτες 
της γκάμας μας .

JÄRSTA
Χρώμα/σχέδιο: γυαλιστερό ανοιχτό τιρκουάζ. 
Υλικό: μοριοσανίδα με επένδυση.
Δίνουν ένα φρέσκο και ζωηρό χρώμα στην κουζίνα σας. 
Η σειρά JÄRSTA έρχεται με γυαλιστερό φινίρισμα που 
δημιουργεί μοντέρνα εμφάνιση και καθαρίζεται πολύ 
εύκολα.

Π400×Υ800 mm 104.699.83 40€

HASSLARP
Χρώμα/σχέδιο: καφέ/με μοτίβο.
Υλικό: όψη βελανιδιάς με διάφανο βερνίκι και μασίφ 
βελανιδιά.
Το μοτίβο “ψαροκόκκαλο” σε όψη βελανιδιάς με τις 
χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, δίνει στην κουζίνα σας 
μοναδικό στιλ. Σχεδιασμένο για να ταιριάζει με τη σειρά  
SINARP, αλλά μπορεί να συνδυαστεί και με μονόχρωμες 
πόρτες για ακόμα πιο μοντέρνα εμφάνιση. 

Π400×Υ800 mm 904.047.80 75€

FRÖJERED
Χρώμα/σχεδιασμός: ανοιχτό μπαμπού.
Υλικό: μπαμπού με διαφανές βερνίκι.

Ζωντανό και ζεστό με εντυπωσιακή εμφάνιση! Οι προσόψεις  
FRÖJERED είναι από φυσικό μπαμπού: ένα βιώσιμο και 
ανθεκτικό υλικό, ιδανικό για την κουζίνα. Τα χερούλια είναι 
ενσωματωμένα για να τονίζουν το καθαρό  και μοντέρνο 
στιλ. 

Π40×Υ40 mm 304.416.53 25€
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Ντουλάπια που ταιριάζουν στον χώρο σας
Πώς φαντάζεστε την κουζίνα των ονείρων σας; Πόσο χρόνο θα περνάτε 
μέσα σε αυτή και πώς θα τη χρησιμοποιείτε; Όσον αφορά στις κουζίνες, 
είμαστε όλοι διαφορετικοί. Έχουμε διαφορετικά όνειρα, διαφορετικές 
ανάγκες και θέτουμε διαφορετικές προϋποθέσεις. Για να ικανοποιήσουμε 
όλα αυτά, τι καλύτερο από ένα ιδιαίτερο ευέλικτο σύστημα κουζίνας με 
ντουλάπια που ταιριάζουν σε όλους και σε κάθε χώρο; Όποιο κι αν είναι το 
μέγεθος του σπιτιού σας ή της οικογένειάς σας, με ντουλάπια διαφορετικών 
μεγεθών, συρτάρια με ατελείωτες δυνατότητες και τα κατάλληλα εσωτερικά 
διαχωριστικά, μπορείτε να κάνετε πραγματικότητα την κουζίνα των ονείρων 
σας.

Ντουλάπια
METOD  

Η κουζίνα METOD συνοδεύεται από 25 χρόνια δωρεάν 
εγγύηση. Διαβάστε περισσότερα στο φυλλάδιο της 
εγγύησης.
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ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ METODΝΤΟΥΛΑΠΙΑ METOD

METOD πάνω ντουλάπια
Μπορείτε να δείτε όλες τις συσκευές μας στον Οδηγό αγοράς συσκευών στο τοπικό 
σας ΙΚΕΑ και στο ΙΚΕΑ.gr

METOD πάνω ντουλάπι 40×60×40 cm.

Λευκό 602.240.78 24€
Όψη ξύλου, μαύρο 502.240.74 24€

METOD σκελ. πάνω ντουλαπιού για ψυγείο/
καταψύκτη 60×60×40 cm.

Λευκό 402.055.37 41€
Όψη ξύλου, μαύρο 402.055.56 41€

METOD σκελ. πάνω ντουλαπιού για ψυγείο/
καταψύκτη 60×60×60 cm. 

Λευκό 002.055.39 49€
Όψη ξύλου, μαύρο 202.055.24 49€

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιμα 
ντουλάπια METOD και το μέγεθός τους.Επιλέξτε και 

συνδυάστε τα, ώστε να ταιριάζουν στον χώρο και στις 
ανάγκες σας.

METOD ντουλάπια βάσης για 
εντοιχιζόμενη εστία/νεροχύτη
Μπορείτε να δείτε όλες τις συσκευές μας στον Οδηγό αγοράς συσκευών στο τοπικό 
σας ΙΚΕΑ και στο ΙΚΕΑ.gr  Δείτε όλους τους νεροχύτες μας στη σελίδα

METOD ντουλάπι βάσης για εντοιχιζόμενη 
εστία/νεροχύτη 60×60×80 cm. 

Λευκό 702.135.69 49€
Όψη ξύλου, μαύρο 202.055.43 49€

METOD ντουλάπι βάσης για εντοιχιζόμενη 
εστία/νεροχύτη 80×60×80 cm. 

Λευκό 502.154.75 53€
Όψη ξύλου, μαύρο 802.154.74 53€

METOD γωνιακά ντουλάπια
Θα βρείτε τα γωνιακά καρουσέλ UTRUSTA που είναι σχεδιασμένα για να ταιριάζουν 
μέσα στα γωνιακά ντουλάπια στη σελίδα XX

METOD σκελ. γωνιακού ντουλαπιού βάσης 
128×68×80 cm. 

Λευκό 602.055.17 87€
Όψη ξύλου, μαύρο 702.055.12 87€

METOD σκελ. γωνιακού ντουλαπιού βάσης 
88×88×80 cm. 

Λευκό 202.055.19 101€
Όψη ξύλου, μαύρο 402.055.18 101€

METOD σκελ. επίτοιχου γωνιακού ντουλαπιού 
68×68×60 cm. 

Λευκό 002.125.54 75€
Όψη ξύλου, μαύρο 602.056.59 75€

METOD σκελ. επίτοιχου γωνιακού ντουλαπιού 
68×68×80 cm. 

Λευκό 202.056.61 87€
Όψη ξύλου, μαύρο 802.056.58 87€

METOD σκελ. επίτοιχου γωνιακού ντουλαπιού 
68×68×100 cm. 

Λευκό 702.152.81 97€
Όψη ξύλου, μαύρο 902.152.80 97€

METOD ψηλά ντουλάπια
METOD σκελ. ψηλού ντουλαπιού 
40×37×200 cm.

Λευκό 102.125.63 61€
Όψη ξύλου, μαύρο 202.125.72 61€

METOD σκελ. ψηλού ντουλαπιού 
40×60×200 cm.

Λευκό 902.125.59 73€
Όψη ξύλου, μαύρο 402.125.71 73€

METOD σκελ. ψηλού ντουλαπιού 
40×60×220 cm.

Λευκό 102.125.58 77€
Όψη ξύλου, μαύρο 402.125.66 77€

METOD σκελ. ψηλού ντουλαπιού 
60×37×200 cm.

Λευκό 702.125.60 69€
Όψη ξύλου, μαύρο 602.125.70 69€

METOD σκελ. ψηλού ντουλαπιού 
60×60×200 cm.

Λευκό 602.125.65 81€
Όψη ξύλου, μαύρο 802.125.69 81€

METOD σκελ. ψηλού ντουλαπιού 
60×60×220 cm.

Λευκό 902.125.64 91€
Όψη ξύλου, μαύρο 202.125.67 91€

METOD σκελ. ψηλού ντουλαπιού 
80×37×200 cm.

Λευκό 502.125.61 77€
Όψη ξύλου, μαύρο 002.125.73 77€

METOD ψηλά ντουλάπια για 
εντοιχισμένα ψυγεία/φούρνους
Μπορείτε να δείτε όλες τις συσκευές μας στον Οδηγό αγοράς συσκευών στο τοπικό 
σας ΙΚΕΑ και στο ΙΚΕΑ.gr

METOD ψηλό ντουλάπι για ψυγείο/φούρνο 
60×60×200 cm. 

Λευκό 902.135.68 97€
Όψη ξύλου, μαύρο 702.135.74 97€

METOD ψηλό ντουλάπι για ψυγείο/φούρνο 
60×60×220 cm. 

Λευκό 502.135.70 103€
Όψη ξύλου, μαύρο 202.135.76 103€

METOD ψηλό ντουλάπι για ψυγείο/φούρνο 
60×60×140 cm. 

Λευκό 203.854.74 95€
Όψη ξύλου, μαύρο 103.854.79 95€

METOD σκελ. ντουλαπιού βάσης 40×60×80 cm.

Λευκό 802.134.32 37€
Όψη ξύλου, μαύρο 702.056.30 37€

METOD σκελ. ντουλαπιού βάσης 60×37×80 cm.

Λευκό 502.056.31 37€
Όψη ξύλου, μαύρο 602.056.35 37€

METOD σκελ. ντουλαπιού βάσης 60×60×80 cm.

Λευκό 502.056.26 45€
Όψη ξύλου, μαύρο 902.056.34 45€

METOD σκελ. ντουλαπιού βάσης 80×37×80 cm.

Λευκό 102.056.28 41€
Όψη ξύλου, μαύρο 902.056.29 41€

METOD σκελ. ντουλαπιού βάσης 80×60×80 cm.

Λευκό 102.056.33 49€
Όψη ξύλου, μαύρο 702.056.25 49€

METOD ντουλάπια βάσης

METOD σκελ. ντουλαπιού βάσης 20×60×80 cm.

Λευκό 302.125.62 33€
Όψη ξύλου μαύρο 002.125.68 33€

METOD σκελ. ντουλαπιού βάσης 30×37×80 cm. 

Λευκό 204.171.49 28€
Όψη ξύλου μαύρο 604.171.85 28€

METOD σκελ. ντουλαπιού βάσης 40×37×80 cm.

Λευκό 302.056.32 30€
Όψη ξύλου, μαύρο 802.056.44 30€

METOD σκελ. ντουλαπιού βάσης 30×60×80 cm. 

Λευκό 504.171.95 35€
Όψη ξύλου μαύρο 104.172.82 35€

METOD σκελ. επίτοιχου ντουλαπιού 30×37×60 cm. 

Λευκό 404.210.51 25€
Όψη ξύλου, μαύρο 104.210.57 25€

METOD σκελ. επίτοιχου ντουλαπιού 30×37×80 cm. 

Λευκό 704.172.98 28€
Όψη ξύλου μαύρο 604.173.07 28€

METOD σκελ. επίτοιχου ντουλαπιού 
20×37×80 cm.
Λευκό 802.521.12 26€
Όψη ξύλου, μαύρο 602.521.13 26€

METOD σκελ. επίτοιχου ντουλαπιού 40×37×40 cm.

Λευκό 102.055.29 24€
Όψη ξύλου, μαύρο 302.055.52 24€

METOD σκελ. επίτοιχου ντουλαπιού 40×37×60 cm.

Λευκό 102.055.34 28€
Όψη ξύλου, μαύρο 502.055.46 28€

METOD σκελ. επίτοιχου ντουλαπιού 40×37×100 cm.

Λευκό 502.055.32 33€
Όψη ξύλου, μαύρο 402.055.42 33€

METOD σκελ. επίτοιχου ντουλαπιού 40×37×80 cm.

Λευκό 702.055.31 30€
Όψη ξύλου, μαύρο 502.055.51 30€

METOD σκελ. επίτοιχου ντουλαπιού 60×37×40 cm.

Λευκό 302.055.33 26€
Όψη ξύλου, μαύρο 702.055.50 26€

METOD σκελ. επίτοιχου ντουλαπιού 60×37×60 cm.

Λευκό 802.055.35 30€
Όψη ξύλου, μαύρο 702.055.45 30€

METOD σκελ. επίτοιχου ντουλαπιού 60×37×80 cm.

Λευκό 302.055.28 35€
Όψη ξύλου, μαύρο 602.055.41 35€

METOD σκελ. επίτοιχου ντουλαπιού 60×37×100 cm.

Λευκό 202.055.38 39€
Όψη ξύλου, μαύρο 902.055.49 39€

METOD σκελ. επίτοιχου ντουλαπιού 80×37×40 cm.

Λευκό 802.055.40 30€
Όψη ξύλου, μαύρο 002.055.44 30€
 

METOD σκελ. επίτοιχου ντουλαπιού 80×37×60 cm.

Λευκό 602.055.22 35€
Όψη ξύλου, μαύρο 602.055.55 35€

METOD σκελ. επίτοιχου ντουλαπιού 80×37×80 cm.

Λευκό 702.055.26 37€
Όψη ξύλου, μαύρο 102.055.48 37€

METOD σκελ. επίτοιχου ντουλαπιού 80×37×100 cm.

Λευκό 902.055.30 47€
Όψη ξύλου, μαύρο 302.055.47 47€

METOD επίτοιχα ντουλάπια
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Ανοιχτή αποθήκευση

TUTEMO ανοιχτό ντουλάπι. 

20×37×40 cm

Ανθρακί 903.498.21 25€
Μελιά 503.498.23 25€

40×37×40 cm

Ανθρακί 003.498.25 30€
Μελιά 603.498.27 30€

TORNVIKEN box, 16×34×15 cm. 
Ένα ευέλικτο κουτί που μπορείτε 
να τοποθετήσετε σε ένα ανοιχτό 
ντουλάπι και να μεταφέρετε εύκολα 
στον πάγκο ή στο τραπέζι του 
φαγητού. 

Γκρι 003.589.66 15€
Λευκό 003.589.71 15€

TORNVIKEN ανοιχτό ντουλάπι.  

20×37×40 cm

Γκρι 603.589.92 50€
Λευκό 203.589.65 50€

20×37×60 cm

Γκρι 403.589.93 60€
Λευκό 603.589.68 60€

20×37×80 cm

Γκρι 203.589.94 70€
Λευκό 203.589.70 70€

VADHOLMA ανοιχτό ντουλάπι, 
καφέ/βαμμένο ξύλο μελιάς. 

20×37×40 cm 603.743.36 50€
20×37×60 cm 603.743.41 60€
20×37×80 cm 203.743.38 70€

VADHOLMA συρταριέρα. 
40×37×40 cm. Συρτάρια με ομαλή 
λειτουργία, εφοδιασμένα με στόπερ 
για να κλείνουν μόνα τους στα 
τελευταία εκατοστά. Μπορείτε να 
έχετε εύκολο έλεγχο και πρόσβαση 
στα περιεχόμενα, καθώς τα συρτάρια 
ανοίγουν σε όλο τους το μήκος.

Καφέ/βαμμένο 
ξύλο μελιάς

503.743.32 90€

TORNVIKEN κάβα. 40×37×40 cm. 

Γκρι 803.589.67 70€
Λευκό 803.589.72 70€

Δημιουργήστε ένα όμορφο άνοιγμα σε μια σειρά από ντουλάπια με πόρτες, χρησιμοποιώντας ανοιχτά 
ντουλάπια. Η κουζίνα σας αποκτά πιο προσωπικό ύφος και μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αντικείμενα 
που χρησιμοποιείτε συχνά. 

ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ METOD

VADHOLMA κάβα, 40×37×40 cm.

Καφέ/βαμμένο ξύλο μελιάς 903.743.30 70€
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΏΡΙΖΕΤΕ

μπορείτε, τοποθετήστε τον νεροχύτη δίπλα στο πλυντήριο 
πιάτων όπως έχουμε κάνει εδώ (αν δεν μπορείτε να δείτε 
το πλυντήριο πιάτων, είναι γιατί είναι εντοιχισμένο με 
την ίδια πρόσοψη που έχει και η υπόλοιπη κουζίνα). Έτσι 
μπορείτε να ξεπλύνετε τα λερωμένα πιάτα πριν τα βάλετε 
στο πλυντήριο, αλλά και να πλύνετε λαχανικά και ό,τι άλλο 
χρειάζεστε για το φαγητό σας.

7. Χρησιμοποιήστε το συρτάρι ακριβώς κάτω από την εστία 
για να αποθηκεύσετε μαχαίρια, αναδευτήρες και άλλα 
μαγειρικά εργαλεία, έτσι ώστε να τα έχετε δίπλα σας. Τα 
βαθιά συρτάρια είναι ιδανικά για άλλα σκεύη που συνήθως 
χρησιμοποιείτε για το μαγείρεμα, όπως για παράδειγμα 
τηγάνια, κατσαρόλες και σουρωτήρια. 

8. Ένα ντουλάπι βάσης ανάμεσα στην εστία και το 
εντοιχισμένο φούρνο προσφέρει αποθήκευση για ό,τι άλλο 
μπορεί να σας φανεί χρήσιμο στο μαγείρεμα: μπαχαρικά, 
μεμβράνες, αλουμινόχαρτο, πιάστρες, βάσεις κατσαρόλας 
και άλλα απαραίτητα στη χρήση συσκευών. 

9. Τοποθετήστε τον φούρνο σε ένα ψηλό ντουλάπι και θα 
τον έχετε στο ιδανικό ύψος. Επιπλέον θα έχετε χώρο 
αποθήκευσης για αντικολλητικά χαρτιά, σκεύη φούρνου, 
μπολ σερβιρίσματος και ό,τι άλλο χρησιμοποιείτε στον 
φούρνο. 

10. Τα ψυγεία και οι ψυγειοκαταψύκτες μας είναι σχεδιασμένα 
για να ταιριάζουν στο χώρο σας και στο μαγείρεμά σας. 
Μπορείτε να τα ενσωματώσετε σε αεριζόμενα ντουλάπια 
με ενισχυμένα ράφια ή να τα αφήσετε ελεύθερα.

1. Η κουζίνα είναι ο χώρος που συνήθως ασχολείστε 
με διάφορες δραστηριότητες και εύκολα μπορεί να 
επικρατήσει ακαταστασία. Έχοντας τα απορρυπαντικά σας 
κοντά σας σε ένα ψηλό ντουλάπι, θα είναι ευκολότερο να 
την διατηρήσετε πεντακάθαρη.

2. Ένα βαθύ ψηλό ντουλάπι είναι ιδανικό για να 
αποθηκεύσετε από ξηρά τροφή, λάδι, ξύδι μέχρι και 
ογκώδεις συσκευές κουζίνας.

3. Είναι πολύ πρακτικό να συγκεντρώνετε όλα τα αντικείμενα 
που χρησιμοποιείτε για να στρώνετε το τραπέζι σε ένα 
σημείο. Ευρύχωρα, πλήρως επεκτεινόμενα συρτάρια στα 
ντουλάπια βάσης, είναι ιδανικά για να αποθηκεύσετε 
μαχαιροπίρουνα, μπολ σερβιρίσματος και πιάτα. 
Χρησιμοποιήστε τα επίτοιχα ντουλάπια για πιο ελαφρά 
πράγματα όπως ποτήρια, κούπες και βάζα. Αν γίνεται, 
τοποθετήστε αυτήν την περιοχή κοντά στο πλυντήριο 
πιάτων για να τακτοποιείτε τα καθαρά πιάτα πιο γρήγορα.

4. Τα βαθιά γωνιακά ντουλάπια είναι ιδανικά για να 
αποθηκεύσετε ογκώδη σκεύη και άλλα μεγάλα μαγειρικά 
εργαλεία.

5. Προσθέστε ένα ανοιχτό ντουλάπι VADHOLMA για να 
δώσετε προσωπικό ύφος στην κουζίνα σας και να κάνετε 
τη διαφορά σε μια σειρά από ντουλάπια με πόρτες. 
Γεμίστε το με βιβλία μαγειρικής και άλλα αντικείμενα που 
χρησιμοποιείτε συχνά στην κουζίνα.

6. Το ντουλάπι του νεροχύτη είναι κατάλληλο μέρος για 
κάδους ανακύκλωσης, αφού σ’ εκείνη την περιοχή 
ασχολείστε πολύ με την προετοιμασία του φαγητού. Αν 

ανάλογα τις ανάγκες σας. Μπορείτε να τους τοποθετήσετε 
σε μια συρόμενη θήκη στην βάση των ντουλαπιών ή σε 
ένα πιο ρηχό ντουλάπι νεροχύτη MAXIMERA (πιο ρηχό για 
να υπάρχει χώρος για τις σωληνώσεις νερού κάτω από το 
νεροχύτη).

Συμβουλή: τοποθετήστε ένα εσωτερικό συρτάρι πάνω από 
τους κάδους ανακύκλωσης για να βάζετε απορρυπαντικά, 
σφουγγάρια και τα σχετικά. Έχουμε πιο ρηχά συρτάρια που 
αφήνουν χώρο για το σιφόνι κάτω από τον νεροχύτη, αλλά 
εκμεταλλεύεται και τον χώρο που διαφορετικά δεν θα 
χρησιμοποιούσατε. 

7. Οι θήκες VARIERA διατηρούν σε τάξη μαχαίρια και εργαλεία 
κουζίνας. Προσθέστε διαχωριστικά για καπάκια και θα 
έχετε όλα τα καπάκια σε τάξη και περισσότερο χώρο για 
κατσαρόλες και τηγάνια. 

8. Για να αξιοποιήσετε το χώρο του ντουλαπιού στο έπακρο, 
μπορείτε να έχετε κρυμμένα εσωτερικά συρτάρια μέσα 
σε μεγαλύτερα συρτάρια και πίσω από πόρτες για να 
αποθηκεύετε όλα τα μικροπράγματα που έχετε στην 
κουζίνα. Στο παράδειγμα εδώ έχουμε τοποθετήσει 
διαχωριστικά VARIERA για βαζάκια μπαχαρικών, στο 
εσωτερικό του συρταριού, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να 
βάλετε μπαχαρικά τόσο στο φαγητό που είναι στην εστία 
όσο και στο φούρνο.

9. Τα πλαϊνά πρόσθετα MAXIMERA για μεσαία και ψηλά 
συρτάρια σας επιτρέπουν να τοποθετείτε πράγματα το ένα 
πάνω στο άλλο χωρίς αυτά να πέφτουν από το πλάι κάθε 
φορά που ανοίγετε το συρτάρι.

1. Το UTRUSTA εσωτερικό για τα απορρυπαντικά σας 
διευκολύνει να δείτε και να βρείτε ό,τι υπάρχει μέσα. Το 
διαχωριστικό εξάρτημα τακτοποιεί τα πάντα από το σίδερο 
μέχρι και τα απορρυπαντικά. Επιπλέον θα συγκρατεί 
και την ηλεκτρική σκούπα και δεν θα πέφτει πάνω σας 
κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα από το ντουλάπι των 
καθαριστικών.

2. Πλήρως επεκτεινόμενα, με μαλακό κλείσιμο, τα συρτάρια 
MAXIMERA πίσω από την πόρτα σας επιτρέπουν να δείτε 
και να φτάσετε τα πάντα. Ακόμα και αυτά που νομίζατε ότι 
δεν έχετε γιατί ήταν κρυμμένα πίσω στο συρτάρι.

3. Τακτοποιήστε την αποθηκευτικό χώρο στα συρτάρια με την 
βοήθεια των ρυθμιζόμενων διαχωριστικών MAXIMERA και 
προσθέστε εξαρτήματα όπως θήκες για μαχαιροπίρουνα, 
πιατοθήκες και κουτιά από την σειρά VARIERA, για να τα 
έχετε όλα τακτοποιημένα και να τα βρίσκετε εύκολα. 

4. Με ένα γωνιακό συρόμενο ντουλάπι UTRUSTA είναι εύκολο 
να δείτε και να φτάσετε όλα τα πράγματα ακόμα κι εκείνα 
που είναι στην πιο βαθιά γωνία. Επίσης μπορείτε να 
επιλέξετε καρουζέλ τόσο για τα επίτοιχα όσο και για τα 
ντουλάπια βάσης: απλά γυρίστε τα και με ευκολία μπορείτε 
να φτάσετε ό,τι υπάρχει μέσα.

 
5. Δημιουργήστε επιπλέον ράφια, με τα διαχωριστικα ραφιών 

VARIERA, για να έχετε περισσότερο χώρο για ποτήρια, μπολ 
και βάζα.

6. Ανακυκλώστε γρήγορα και εύκολα με τους σκελετούς 
VARIERA/UTRUSTA, τα καπάκια και τους κάδους που 
μπορείτε να συνδυάσετε με διαφορετικούς τρόπους 
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Μια καλά οργανωμένη κουζίνα είναι η κουζίνα που θα σας αρέσει να περνάτε τον 
χρόνο σας. Όταν σχεδιάζετε τι θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ντουλάπια της κουζίνας σας, 
σκεφτείτε πώς θέλετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βασιζόμενοι στις 
προσωπικές σας ανάγκες.
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Ψηλό ντουλάπι  
Υ200 cm 
διαθέσιμο σε 
Π40×Υ37 cm 
Π60×Υ37 cm 
Π80×Υ37 cm 
Π40×Υ60 cm 
Π60×Υ60 cm 
Για ψυγείο/φούρνο:  
Π60×Υ60 cm

Πάνω ντουλάπι 
Υ40cm 
διαθέσιμο σε: 
Π40×Υ60 cm 
Για ψυγείο/καταψύκτη:  
Π60×Υ60 cm
Υ60 cm
Για ψυγείο/καταψύκτη:  
Π60×Υ60 cm

Ψηλό ντουλάπι  
Υ140 cm
διαθέσιμο σε 
Για ψυγείο/φούρνο:  
Π60×Β60 cm

Ντουλάπι βάσης  
Υ80 cm
διαθέσιμο σε 
Π80×Β37 cm 
Π80×Β60 cm
Για φούρνο/νεροχύτη: 
Π80×Β60 cm 

Επίτοιχο ντουλάπι  
Υ100 cm
διαθέσιμο σε: 
Π80×Β37 cm
Π60×Β37 cm 
Π40×Β37 cm

Ντουλάπι βάσης  
Υ80 cm
διαθέσιμο σε 
Π60×Β37 cm  
Π60×Β60 cm 
Για φούρνο/νεροχύτη:  
Π60×Β60 cm

Επίτοιχο ντουλάπι  
Υ80 cm
διαθέσιμο σε 
Π80×Β37 cm
Π60×Β37 cm
Π40×Β37 cm
Π20×Β37 cm

Ντουλάπι βάσης  
Υ80 cm
διαθέσιμο σε 
Π40×Β37 cm  Π40×Β60 cm

Επίτοιχο ντουλάπι  
Υ60 cm
διαθέσιμο σε 
Π80×Β37 cm
Π60×Β37 cm
Π40×Β37 cm

Επίτοιχο ντουλάπι  
Υ40 cm
διαθέσιμο σε 
Π80×Β37 cm
Π60×Β37 cm
Π40×Β37 cm

Γωνιακό επίτοιχο 
ντουλάπι  
Υ60 cm
διαθέσιμο σε 
Π67,5×Β67,5 cm
Υ80 cm
διαθέσιμο σε 
Π67,5×Β67,5 cm
διαθέσιμο σε 
Υ100 cm
Π67,5×Β67,5 cm

Ντουλάπι βάσης  
Υ80 cm
διαθέσιμο σε 
Π20×Β60 cm

Γωνιακό ντουλάπι βάσης  
Υ80 cm
διαθέσιμο σε 
Π127,5×Β67,5 cm

Γωνιακό ντουλάπι βάσης
Υ80 cm
διαθέσιμο σε 
Π87,5×Β87,5 cm

Ψηλό ντουλάπι 
Υ220 cm
διαθέσιμο σε 
Π40×Β60 cm 
Π60×Β60 cm 
Για ψυγείο/φούρνο: 
Π60×Β60 cm

140 cm

200 cm

220 cm

100 cm

40 cm

60 cm
80 cm

80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm

40 cm

Για να έχετε καλό χώρο 
εργασίας, προτείνουμε η 
απόσταση μεταξύ πάγκου 
εργασίας και επίτοιχου 
ντουλαπιού να είναι 
τουλάχιστον 50cm.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΏΡΟ ΣΑΣ

Το να βρείτε τα κατάλληλα ντουλάπια για σας, είναι ευκολότερο από ό,τι νομίζετε. 
Σε αυτή τη σελίδα θα δείτε όλα τα ντουλάπια και τα διαθέσιμα μεγέθη τους στις συνθέσεις 
κουζίνας METOΒ. Παρατηρήστε τις ράγες ανάρτησης στο πίσω μέρος των ντουλαπιών. 
Τοποθετώντας τις στον τοίχο θα είναι πολύ ευκολότερο τόσο να εγκαταστήσετε όσο και να 
ευθυγραμμίσετε τα ντουλάπια. Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε όλα τα διαθέσιμα κομμάτια 
και τις τιμές τους.
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Κρυμμένοι βοηθοί
Με τα εσωτερικά χωρίσματα της METOD μπορείτε να έχετε την εμφάνιση που 
θέλετε στο εξωτερικό χωρίς να αποκαλύπτετε το εσωτερικό. Τα ντουλάπια 
μπορεί να κρύβουν διάφορες εκπλήξεις. Πίσω από μια πόρτα μπορείτε να 
βρείτε επεκτεινόμενα συρτάρια με διαχωριστικά για να οργανώσετε τα 
απορρυπαντικά σας, διαχωριστικά που κρατούν όλα τα καπάκια σε τάξη 
ή πλήρως επεκτεινόμενα συρτάρια που δίνουν εύκολη πρόσβαση στο 
εσωτερικό τους. Για να μην ξεχνάμε τα συρτάρια μέσα στα συρτάρια που σας 
επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε το χώρο του ντουλαπιού στο μεγαλύτερο 
βαθμό. Από εσάς εξαρτάται τι γίνεται μέσα στα ντουλάπια της κουζίνας σας.
Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε διάφορους εύχρηστους βοηθούς που θα 
κάνουν την καθημερινή σας δουλειά στην κουζίνα πιο εύκολη. 

METOD 
εσωτερικά 
εξαρτήματα και 
διαχωριστικά



3332 Δείτε για τα εξαρτήματα συρταριού VARIERA στη σελ. 66

MAXIMERA συρτάρι χαμηλό*, λευκό. 

40×37 cm 502.850.29 26€
40×60 cm 302.850.30 28€
60×37 cm 102.850.31 33€
60×60 cm 902.850.32 36€
80×37 cm 702.850.33 41€
80×60 cm 502.850.34 45€

MAXIMERA επεκτεινόμενα εσωτ. εξαρτήματα 

20 cm 202.972.79 52€
30 cm 504.170.39 63€

MAXIMERA συρτάρι μεσαίο*, λευκό. 

40×37 cm 202.850.35 32€
40×60 cm 002.850.36 35€
60×37 cm 802.850.37 40€
60×60 cm 602.850.38 44€
80×37 cm 402.850.39 50€
80×60 cm 202.850.40 56€

MAXIMERA συρτάρι ψηλό, λευκό. 

40×37 cm 202.850.21 45€
40×60 cm 002.850.22 50€
60×37 cm 802.850.23 57€
60×60 cm 302.850.25 60€
80×37 cm 102.850.26 71€
80×60 cm 702.850.28 73€

Για διαλογή απορριμάτων (σελ. XX)

60×45 cm 602.850.24 58€
80×45 cm 902.850.27 72€

UTRUSTA καρουζέλ για γωνιακό επίτοιχο 
ντουλάπι. 

802.656.47 55€

UTRUSTA καρουζέλ για γωνιακό ντουλάπι 
βάσης.

88 cm 602.152.91 80€

UTRUSTA συρόμενο εξάρτημα για γωνιακό 
ντουλάπι

128 cm 402.152.92 120€

MAXIMERA συρτάρια και εξαρτήματα συρταριών

Εσωτερικά εξαρτήματα για γωνιακά ντουλάπια

ΕΣΏΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΏΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΏΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΏΡΙΣΤΙΚΑ

Τα συρτάρια MAXIMERA είναι πλήρως επεκτεινόμενα 
και χάρη στο ενσωματωμένο στόπερ, κλείνουν 
πάντα μαλακά κι αθόρυβα. Μπορείτε εύκολα να δείτε 
και να βρείτε ακόμα και τα πιο μικρά εργαλεία στο 
πίσω μέρος του συρταριού. Τα συρτάρια MAXIMERA 

διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη ώστε να σας 
δώσουν πολλές επιλογές ανάλογα τις αποθηκευτικές 
ανάγκες σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε 
εσωτερικά συρτάρια για να αξιοποιήσετε πλήρως το 
χώρο του συρταριού.

UTRUSTA ράφι*, λευκό, 2 τεμ. 

20×60 cm 702.056.06 5€
30x37 cm 304.173.42 7€
30x60 cm 304.173.99 10€
40×37 cm 402.056.22 6€
40×60 cm 302.056.13 12€
60×37 cm 102.056.14 8€
60×60 cm 502.056.12 14€
80×37 cm 102.056.09 14€
80×60 cm 702.056.11 16€

Ράφια

UTRUSTA ράφι*, όψη ξύλου μαύρο, 2 τεμ. 

20×60 cm 802.056.15 5€
30x37 cm 504.173.98 7€
30x60 cm 004.174.09 10€
40×37 cm 502.129.76 6€
40×60 cm 602.056.21 12€
60×37 cm 802.056.20 8€
60×60 cm 002.056.19 14€
80×37 cm 202.056.18 14€
80×60 cm 402.056.17 16€

UTRUSTA ράφι για γωνιακό επίτοιχο ντουλάπι*, 
68 cm. 

Glass 802.056.63 18€
White 002.056.62 17€
Wood effect black 402.056.60 17€

UTRUSTA σταθερό ράφι με εξαερισμό*, 
60×60 cm. 

Λευκό 902.135.73 10€
Όψη ξύλου μαύρο 102.135.72 10€

UTRUSTA βραχίονας για φούρνο*. 

Γαλβανιζέ 103.019.60 20€

UTRUSTA ράφι για γωνιακό ντουλάπι βάσης*, 
128 cm. 

Λευκό 502.132.97 31€
Όψη ξύλου μαύρο 302.132.98 31€

UTRUSTA ράφι για γωνιακό ντουλάπι βάσης*, 
88 cm. 

Λευκό 802.776.50 16€
Όψη ξύλου μαύρο 602.776.51 16€

UTRUSTA ράφι*, γυαλί, 2 τεμ. 

30x37 cm 204.174.13 7€
40×37 cm 202.133.31 6€
60×37 cm 902.056.05 8€
80×37 cm 202.056.04 15€

MAXIMERA επιπρόσθετη μονάδα για ψηλό 
συρτάρι,γυαλί, 2 τεμ.

37 cm 102.388.60 5€
60 cm 502.388.58 8€

MAXIMERA επιπρόσθετη μονάδα για μεσαίο 
συρτάρι,γυαλί, 2 τεμ.

37 cm 702.388.62 4€
60 cm 302.388.59 6€

MAXIMERA διαχωριστικό για ψηλό συρτάρι, 
λευκό/διαφανές.

40 cm 802.427.45 10€
60 cm 602.427.46 12€
80 cm 402.427.47 14€

MAXIMERA διαχωριστικό για μεσαίο συρτάρι, 
λευκό/διαφανές. 

40 cm 302.046.75 6€
60 cm 602.046.74 8€
80 cm 702.046.78 10€

UTRUSTA συρμάτινο καλάθι.

40 cm 802.046.73 13€
60 cm 002.046.72 16€

UTRUSTA πρόσοψη συρταριού, χαμηλό, λευκό.

40 cm 802.214.51 4€
60 cm 402.046.51 5€
80 cm 202.046.52 6€

UTRUSTA πρόσοψη συρταριού, μεσαίο, λευκό.

40 cm 602.214.52 5€
60 cm 802.046.54 7€
80 cm 402.214.53 9€

UTRUSTA πρόσοψη συρταριού, ψηλό, λευκό.

40 cm 002.046.53 7€
60 cm 502.046.55 9€
80 cm 302.046.56 12€
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METOD εξαρτήματα και μεντεσέδες

Ακόμα και οι μικρότερες λεπτομέρειες έχουν σημασία όταν σχεδιάζετε μια ολοκληρωμένη κουζίνα. Όλα 
εξαρτώνται από τις ανάγκες σας και τις επιθυμίες σας, αλλά ίσως είναι αυτή η μικρή λεπτομέρεια που θα κάνει 
τη μεγάλη διαφορά.

METOD βραχίονας στήριξης για νησίδα 
κουζίνας. Το σετ συναρμολόγησης σάς 
διευκολύνει να τοποθετήσετε ντουλάπια πλάτη με 
πλάτη ή να στερεώσετε μία επιφάνεια επικάλυψης 
στο πίσω μέρος των ντουλαπιών βάσης. 
40 cm 202.984.05 8€

UTRUSTA μεντεσές με μηχανισμό ανοίγματος 
για οριζόντια πόρτα, 2 τεμ. Πιέζετε για να ανοίξει 
δεν χρειάζονται χερούλια. Περιλαμβάνεται φρένο 
της πόρτας για μαλακό κλείσιμο. Μπορείτε εύκολα 
να τοποθετήσετε τη μπροστινή πόρτα στη σωστή 
θέση, καθώς οι μεντεσέδες ρυθμίζονται σε ύψος, 
βάθος και πλάτος. Οι μεντεσέδες μπορούν να 
τοποθετηθούν στην πόρτα χωρίς βίδες και μπορείτ 
εύκολα να βγάλετε την πόρτα για να καθαρίσετε.
Μαύρο 904.624.83 40€
Λευκό 704.624.84 40€

UTRUSTA μεντεσές 95°, 2 τεμ. Ταιριάζει σε 
ντουλάπια για εντιχοισμένο ψυγείο/καταψύκτη.

202.046.47 8€

UTRUSTA εξάρτημα σύνδεσης για πόρτες. 
Το εξάρτημα σύνδεσης για πόρτες UTRUSTA 
χρησιμοποιείται για να συνδέσετε δύο πόρτες 
σε μία, ώστε να έχετε μια ομοιόμορφη εμφάνιση 
για π.χ. ένα ψηλό ντουλάπι ή ένα εντοιχιζόμενο 
ψυγείο και καταψύκτη. 

303.669.17 2,5€

UTRUSTA γωνιακά εξαρτήματα, 2 τεμ. 
Χρησιμοποιώντας το γωνιακό εξάρτημα μπορείτε 
να δημιουργήσετε μια γωνιακή λύση επίτοιχου 
ντουλαπιού σε γωνία 90°.
Γαλβανιζέ 403.059.71 20€

UTRUSTA μεντεσές με ενσωματωμένο φρένο 
για κουζίνα 153°, 2 τεμ. Αυτός ο μεντεσές έχει 
ενσωματωμένο φρένο, έτσι ώστε η πόρτα να κλείνει 
αργά, μαλακά κι αθόρυβα. Μπορείτε εύκολα να 
απενεργοποίησετε το φρένο με ένα πλαϊνό κουμπί, 
αν για παράδειγμα θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
μηχανισμό ανοίγματος με πίεση ή αν η πόρτα κλείνει 
πολύ αργά. Επίσης μπορείτε να το ενεργοποιήσετε 
ξανά αν θέλετε.  

104.272.62 16€

METOD μπάζα εξαερισμού, 60 cm. 

Ανοξείδωτο ατσάλι 302.214.58 10€

UTRUSTA εξάρτημα ανοίγματος με πίεση, 2 τεμ. 
Πιέζετε για να ανοίξει, δεν χρειάζονται χερούλια.

802.302.24 5€

METOD ράγα εξαερισμού.

Ανοξείδωτο ατσάλι 702.561.77 10€

UTRUSTA μηχανισμός ανοίγματος με πίεση, 
ηλεκτρικός. Μπορείτε να ανοίξετε το συρτάρι 
διαλογής απορριμμάτων με ένα πάτημα του 
δαχτύλου σας (ή του ποδιού σας όταν τα χέρια σας 
είναι γεμάτα).

702.272.36 79€

METOD ράγα ανάρτησης, 200 cm.

Γαλβανιζέ 602.056.64 11€

UTRUSTA μεντεσές 45°, 2 τεμ. Ο μεντεσές 
χρησιμοποιείται μόνο με ένα γωνιακό επίτοιχο 
ντουλάπι και χρειάζεται μόνο όταν θέλετε να 
τοποθετήσετε δύο πόρτες στο ντουλάπι.  

202.619.92 9€

METOD σετ συναρμολόγησης για νησίδα 
κουζίνας. Το σετ συναρμολόγησης σάς διευκολύνει 
να τοποθετήσετε ντουλάπια πλάτη με πλάτη ή να 
στερεώσετε μία επιφάνεια επικάλυψης στο πίσω 
μέρος των ντουλαπιών βάσης.

202.984.10 11€

UTRUSTA μεντεσές με φρένο για οριζόντια 
πόρτα, 2 τεμ. Αυτός ο μεντεσές έχει ενσωματωμένο 
φρένο, έτσι ώστε η πόρτα να κλείνει αργά, μαλακά 
κι αθόρυβα. Μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε 
τη μπροστινή πόρτα στη σωστή θέση, καθώς οι 
μεντεσέδες ρυθμίζονται σε ύψος, βάθος και πλάτος. 
Οι μεντεσέδες μπορούν να τοποθετηθούν στην πόρτα 
χωρίς βίδες και μπορείτ εύκολα να βγάλετε την 
πόρτα για να καθαρίσετε. 
Μαύρο 704.624.79 40€
Λευκό 504.624.80 40€

UTRUSTA μεντεσές με ενσωματωμένο φρένο 
110°, 2 τεμ. Αυτός ο μεντεσές έχει ενσωματωμένο 
φρένο, έτσι ώστε η πόρτα να κλείνει αργά, μαλακά 
κι αθόρυβα. Μπορείτε εύκολα να απενεργοποίησετε 
το φρένο με ένα πλαϊνό κουμπί, αν για παράδειγμα 
θέλετε να χρησιμοποιήσετε μηχανισμό ανοίγματος 
με πίεση ή αν η πόρτα κλείνει πολύ αργά. Επίσης 
μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ξανά αν θέλετε. 

404.017.84 10€

UTRUSTA  συνδετική ράγα για προσόψεις. 
Μπορείτε εύκολα να ευθυγραμμίσετε τις προσόψεις 
των συρταριών με τις υπόλοιπες πόρτες και 
προσόψεις συρταριών, και να δημιουργήσετε μια 
ομοιόμορφη εικόνα, με τη βοήθεια της συνδετικής 
ράγας UTRUSTA.

602.635.88 8€

UTRUSTA εξάρτημα ανάρτησης συρταριού στην 
πόρτα.

202.699.31 4€

VARIERA κάλυμμα, 100 τεμ. Καλύπτει τις τρύπες 
στο ντουλάπι με τζάμι ή στο ανοιχτό ράφι. 
Κατάλληλο για όλα τα προϊόντα με τρύπες 5 mm.
Λευκό 002.263.15 0,99€
Μαύρο 802.263.16 0,99€

METOD  κάθετη ταινία επικάλυψης, 220 cm. 
Μπορείτε να ολοκληρώσετε την εμφάνιση της 
κουζίνας σας, καλύπτοντας το κενό μεταξύ των 
ντουλαπιών και του τοίχου σας. 
40 cm 202.984.05 8€
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UTRUSTA Συρόμενη κρεμάστρα για πετσέτες, 
16 cm. Σας προσφέρει εύκολη πρόσβαση στις 
πετσέτες, καθώς σύρεται προς τα έξω.

Λευκό 502.472.16 9,99€

VARIERA Στήριγμα σωλήνα ηλεκτρικής 
σκούπας. Μπορεί να στερεωθεί στο εσωτερικό 
ενός ντουλαπιού, ώστε να διευκολύνει στην 
αποθήκευση της ηλεκτρικής σκούπας.

Ασημί 678.659.83 4,99€

VARIERA Στήριγμα για το σίδερο 
σιδερώματος. Περιλαμβάνει στήριγμα για το 
καλώδιο του σίδερου, για να το τακτοποιείτε 
εύκολα.

Γαλβανιζέ 900.903.84 7,99€

UTRUSTA εξάρτημα οργάνωσης για 
καθαριστικά, 140 cm. Συρόμενες θέσεις 
οργάνωσης, επιτρέπουν τον έλεγχο και την 
εύκολη πρόσβαση στα είδη καθαρισμού.

403.258.89 89€

UTRUSTA πιατοθήκη για επίτοιχο ντουλάπι. 
Μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα επίτοιχο 
ντουλάπι, ώστε να ελευθερώσει χώρο στον 
πάγκο.

40×35 cm 902.046.15 25€
60×35 cm 202.046.14 30€
80×35 cm 002.153.12 35€

VARIERA Θήκη για πλαστικές σακούλες. 
Ιδανικό για να αποθηκεύετε αντικείμενα, όπως 
πλαστικές σακούλες, ρολά τουαλέτας και 
κουζίνας, γάντια και κάλτσες.

Λευκό 800.102.22 1,89€

VARIERA Συρόμενο κουτί. Σας προσφέρει 
εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό, καθώς σύρεται 
προς τα έξω.

Λευκό 402.417.95 7,99€

VARIERA ένθετο ραφιού, λευκό. Μπορείτε 
να το τοποθετήσετε επάνω σε ράφι για να 
δημιουργήσετε περισσότερο χώρο για ποτήρια, 
μπολ και βαζάκια μπαχαρικών. Διευκολύνει στην 
εύκολη πρόσβαση και στον εύκολο έλεγχο του 
περιεχομένου του ντουλαπιού

32×13×16 cm 801.366.22 4,99€
32×28×16 cm 601.366.23 6,99€

VARIERA πιατοθήκη, μπαμπού. Η πιατοθήκη 
είναι ρυθμιζόμενη, ώστε να μπορείτε να 
προσαρμόζετε το πλάτος της, σύμφωνα με το 
μέγεθος των πιάτων σας. 

15-21 cm 003.846.92 6,99€
21-31 cm 303.846.95 7,99€

VARIERA Εξάρτημα τακτοποίησης καπακιών 
κατσαρολών, ανοξείδωτο ατσάλι. Μπορείτε να 
προσαρμόσετε το μήκος ανάλογα με τις ανάγκες 
αποθήκευσής σας. 

701.548.00 6,99€

Επιπρόσθετα εσωτερικά εξαρτήματα και διαχωριστικά
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Σχεδιάστε λιγότερο, ζήστε περισσότερο

Είναι εύκολο να αγοράσετε μία ΕΝΗΕΤ και 
το ίδιο εύκολο να την ανανεώσετε αν το 
θέλετε. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα 
στις έτοιμες συνθέσεις που θα βρείτε 
online και να αγοράσετε την αγαπημένη 
σας με μερικά κλικ. Όλα τα τμήματα 
έχουν εύκολη συναρμολόγηση, χωρίς να 
χρειάζονται ειδικά εργαλεία.

Το μοντέρνο σχέδιο σε διαφορετικά 
χρώματα σας εμπνέει να προσαρμόζετε 
την ΕΝΗΕΤ έτσι ώστε να αντανακλά την 
προσωπικότητά σας. Με έναν συνδυασμό 
κλειστών ντουλαπιών και ανοιχτών 
ραφιών σε σταθερούς μεταλλικούς 
σκελετούς μπορείτε να αφήνετε να 
φανούν όσα θέλετε και να κρύβετε τα 
υπόλοιπα. Οι μονάδες της κουζίνας 

ΕΝΗΕΤ έρχονται σε διαφορετικά πλάτη 
και βάθη, έτσι ώστε να προσαρμόζονται 
και σε μικρότερους χώρους.
Για να μπορείτε να έχετε τα εργαλεία της 
κουζίνας σας οργανωμένα και κοντά σας, 
τα αξεσουάρ της ΕΝΗΕΤ περιλαμβάνουν 
μία ράγα για άγκιστρα που μπορείτε να 
μετακινείτε χωρίς να χρειάζεται να κάνετε 
τρύπα στον τοίχο, έναν περιστρεφόμενο 
δίσκο για μικροπράγματα και ένα ένθετο 
ραφιού που απλώς κρεμάτε στις εγκοπές 
του ανοιχτού σκελετού για να αυξήσετε 
τον αποθηκευτικό χώρο – χωρίς να 
χρειάζεται να έχετε εργαλεία.

Η κουζίνα ENHET έχει 10 χρόνια 
εγγύηση.
Δείτε περισσότερα στη σελ.106

Σύστημα 
κουζίνας ENHET
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ENHET
πόρτες και 
προσόψεις 
συρταριών

Δείξτε τα πραγματικά σας χρώματα

Είτε προτιμάτε ένα κλασικό 
μονοχρωματικό στιλ ή σας αρέσει μία 
πιο μοντέρνα μείξη διαφορετικών 
χρωμάτων, η ΕΝΗΕΤ σας προσφέρει μία 
ποικιλία από πόρτες που θα ταιριάξουν 
στα γούστα σας. Υπάρχουν τα βασικά 
χρώματα που φέρνουν ένα καθαρό, 
φρέσκο και φωτεινό στιλ στην κουζίνα 
σας, που μπορείτε να τα συνδυάσετε με 
κάθε χρώμα του ουράνιου τόξου αλλά 
και πόρτες με μοτίβα ή γυαλιστερό 
φινίρισμα αν σας αρέσει το μοντέρνο, 
βιομηχανικό στιλ.

Φυσικά, μπορείτε να συνδυάσετε στιλ 
και χρώματα για να δημιουργήσετε 
τη δική σας μοναδική κουζίνα, όπως 
επίσης να συνδυάσετε ανοιχτά 
ράφια και κλειστές πόρτες για πιο 
παιχνιδιάρικη εμφάνιση. Όποιο στιλ 
κι αν επιλέξετε, η επιφάνεια στις 
πόρτες καθαρίζεται εύκολα και είναι 
ανθεκτική στην υγρασία, τα χτυπήματα 
και τις γρατσουνιές, που σημαίνει ότι 
η κουζίνα σας είναι προετοιμασμένη 
να αντιμετωπίσει πολλά χρόνια 
καθημερινής χρήσης. 

Οι πόρτες της κουζίνας έχουν 
10 χρόνια δωρεάν εγγύηση 
Δείτε περισσότερα στη 
σελ.106
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ENHET πόρτες και προσόψεις 
συρταριών

Λευκό
Με λευκές πόρτες και προσόψεις 
συρταριών δημιουργείτε ένα λιτό, 
φωτεινό αποτέλεσμα το οποίο 
συνδυάζεται με όλα τα στιλ και τα 
χρώματα. Διαχρονικό και πάντα 
στη μόδα. 

Όψη βελανιδιάς
Συνδυασμός καλής αίσθησης και 
ομορφιάς. Η επιφάνεια με την 
επένδυση καθαρίζεται εύκολα 
και αντέχει στην υγρασία, σε 
γρατσουνιές και χτυπήματα, ενώ 
το μοτίβο ξύλου δημιουργεί μία 
εικόνα ζωντάνιας και ζεστασιάς.

Όψη τσιμέντου
Η ιδανική επιλογή αν θέλετε να 
δημιουργήσετε μία μοντέρνα, 
βιομηχανική εμφάνιση που 
όμως είναι ευχάριστη και 
αποπνέει ζεστασιά. Το μοτίβο 
θυμίζει τσιμέντο και η επένδυση 
είναι ανθεκτική κι έχει εύκολη 
συντήρηση.

Γκρι πλαίσιο
Με το γκρι ως βάση, δημιουργείτε 
μία εμφάνιση ζεστή κι ευχάριστη.
Ιδανικό αν θέλετε ένα διακριτικό 
χρώμ που ταιριάζει με τα πάντα. 
Μοντέρνο ή κλασικό στιλ, εσείς το 
αποφασίζετε. 

ENHET Πόρτες και προσόψεις συρταριών ENHET Πόρτες και προσόψεις συρταριών

Πόρτα

60×60 cm 504.521.55 10€
40×75 cm 304.521.61 9€
60×75 cm 904.521.63 11€
30×180 cm 204.521.66 20€

Πρόσοψη για πλυντήριο πιάτων
45×75 cm 004.997.73 12€
60×75 cm 904.521.63 11€

Πρόσοψη συρταριού
40×15 cm 404.521.65 4€
60×15 cm 504.521.60 5€
80×15 cm 704.521.59 6€
40×30 cm, 2-p 704.521.64 11€
60×30 cm, 2-p 804.521.68 12€
80×30 cm, 2-p 904.521.58 16€

Πρόσοψη συρταριού για ντουλάπι βάσης για 
φούρνο
60×14 cm 604.574.78 6€

Πόρτα

60×60 cm 004.576.69 18€
40×75 cm 204.576.68 17€
60×75 cm 804.576.70 22€
30×180 cm 604.576.66 30€

Πρόσοψη για πλυντήριο πιάτων
45×75 cm 604.997.70 19€
60×75 cm 804.576.70 22€

Πρόσοψη συρταριού

40×15 cm 604.576.71 8€
60×15 cm 204.576.73 10€
80×15 cm 704.576.75 11€
40×30 cm, 2-p 404.576.72 18€
60×30 cm, 2-p 004.576.74 20€
80×30 cm, 2-p 504.576.76 22€

Πρόσοψη συρταριού για ντουλάπι βάσης για 
φούρνο
60×14 cm 304.576.77 11€

Πόρτα

60×60 cm 604.576.47 14€
40×75 cm 804.576.46 13€
60×75 cm 404.576.48 18€
30×180 cm 304.576.44 25€

Πρόσοψη για πλυντήριο πιάτων
45×75 cm 204.997.72 15€
60×75 cm 404.576.48 18€

Πρόσοψη συρταριού

40×15 cm 204.576.49 6€
60×15 cm 804.576.51 7€
80×15 cm 904.576.55 8€
40×30 cm, 2-p 004.576.50 16€
60×30 cm, 2-p 604.576.52 19€
80×30 cm, 2-p 704.576.56 21€

Πρόσοψη συρταριού για ντουλάπι βάσης για 
φούρνο
60×14 cm 504.576.57 8€

Πόρτα

60×60 cm 704.576.99 14€
40×75 cm 904.576.98 13€
60×75 cm 304.577.00 18€
30×180 cm 304.576.96 25€

Πρόσοψη για πλυντήριο πιάτων
45×75 cm 804.997.69 15€
60×75 cm 304.577.00 18€

Πρόσοψη συρταριού

40×15 cm 104.577.01 6€
60×15 cm 704.577.03 7€
80×15 cm 204.577.05 8€
40×30 cm, 2-p 904.577.02 16€
60×30 cm, 2-p 504.577.04 19€
80×30 cm, 2-p 004.577.06 21€

Πρόσοψη συρταριού για ντουλάπι βάσης για 
φούρνο
60×14 cm 804.577.07 8€
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Ανοιχτοί στις αλλαγές!
Σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει, 
για το μόνο πράγμα που μπορείτε να 
είστε σίγουροι είναι ότι τόσο εσείς όσο 
και το σπίτι σας θα αλλάζετε διαρκώς. 
Γι’ αυτό η ΕΝΗΕΤ προσφέρει τόσους 
πολλούς συνδυασμούς ώστε να μπορεί 
να προσαρμόζεται σε κάθε αλλαγή είτε 
είναι στη ζωή σας, ή στο στιλ.

Με μία γκάμα από ντουλάπια και 
σκελετούς μπορείτε να δημιουργήσετε 
μία κουζίνα που θα ταιριάζει στις 
ανάγκες και την προσωπικότητά 
σας. Ο ανοιχτός σκελετός αξιοποιεί 

στο έπακρο τον χώρο πάνω από τον 
νεροχύτη και τον πάγκο εργασίας 
και είναι ιδανικός για να κρεμάτε τα 
εργαλεία κουζίνας, να βάζετε τα πιάτα 
και άλλα πράγματα που χρησιμοποιείτε 
συχνά. Η ποικιλία από πλατιά και στενά 
ντουλάπια και από ρηχούς ή με βάθος 
σκελετούς, σας δίνει τη δυνατότητα 
να αξιοποιήσετε τον χώρο σας 
αποτελεσματικά. Καθώς προσαρμόζεται 
εύκολα κι έχει 10 χρόνια εγγύηση, αυτή 
η κουζίνα θα σας συντροφεύει για 
πολλά χρόνια. 

ENHET 
σκελετοί και 
ντουλάπια

Η IKEA ENHET κουζίνα 
συνοδεύεται από 10 χρόνια 
δωρεάν εγγύηση.   
Μάθετε περισσότερα σελ. 106
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ENHET  σκελετοί και ντουλάπιαENHET σκελετοί και ντουλάπια

ENHET ανοιχτοί σκελετοίENHET κλειστά ντουλάπια

Η ENHET είναι λειτουργική κι έχει εύκολο σχεδιασμό. 
Επιλέξτε τους συνδυασμούς που σας αρέσουν, έπειτα 
επιλέξτε συσκευές, νεροχύτες, μπαταρίες, πόμολα και 
χερούλια. Έτοιμη!

Με τη σειρά ΕΝΗΕΤ μπορείτε εύκολα να ανανεώσετε 
την κουζίνα σας με μία νέα σύνθεση κουζίνας. Με 
αυτόν τον ανοιχτό σκελετό τα λαχανικά κι άλλες 
τροφές, τα πιατικά, τα μπουκάλια και τα καλάθια είναι 
όλα ορατά για να σας εμπνεύσουν για το επόμενο 
γεύμα σας. Διαμορφώστε τον με τη επιλογή χρώματος 
που σας αρέσει. Επίσης έχετε εύκολη πρόσβαση στον 
φούρνο μικροκυμάτων, τις κατσαρόλες, τα μπολ ή 
τα πιατικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την 
ανοιχτή σύνθεση για να δημιουργήσετε το δικό σας 
προσωπικό στιλ στο σπίτι σας. Δείξτε ό,τι αγαπάτε ή 
προτιμήστε να δώσετε έμφαση σε ένα θέμα ή χρώμα. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει 
ένα κενό μέσα σε μία σειρά από κλειστά ντουλάπια 
προκειμένου να αποκτήσει πιο ανάλαφρη αίσθηση η 
κουζίνα σας.

Επίσης, μπορείτε να συνδυάσετε ιδανικά ανοιχτή και 
κλειστή αποθήκευση. Τοποθετήστε ό,τι χρησιμοποιείτε 
συχνά στους ανοιχτούς σκελετούς ΕΝΗΕΤ και ό,τι 
προκαλεί ακαταστασία μπορείτε να το κρύψετε 
στα κλειστά ντουλάπια ΕΝΗΕΤ. Μπορείτε να βάλετε 
άγκιστρα στις εγκοπές στο πλάι των σκελετών για να 
κρεμάτε πετσέτες ή δοχεία. Πωλούνται χωριστά. Δεν 
χρειάζεται να κάνετε τρύπες στους τοίχους. Οι πείροι 
κάνουν τη συναρμολόγηση ακόμα πιο εύκολη και οι 
ενώσεις είναι σχεδόν αόρατες. Το ατσάλι με επίστρωση 
από ηλεκτροστατική βαφή αντέχει πολλά χρόνια 
καθημερινής χρήσης σε περιβάλλον με νερό, πιτσιλιές 
και υγρασία.

ENHET σκελετός τοίχου με ράφια – 30 cm βάθος.

40×30×75 cm
Λευκό 904.489.44 45€
Ανθρακί 604.489.45 45€

ENHET ψηλός σκελετός με ράφια.

30×30×180 cm
Λευκό 404.489.46 80€
Ανθρακί 204.489.47 80€
60×30×180 cm
Λευκό 804.489.54 90€
Ανθρακί 704.489.64 90€

60×30×75 cm
Λευκό 204.489.71 55€
Ανθρακί 004.489.72 55€
Κόκκινο-πορτοκαλί 104.740.22 50€

ENHET ντουλάπι τοίχου με ράφι, 60×30×60 cm.  
Αυτό το ντουλάπι τοίχου είναι ιδανικό για 
μπουκάλια και βάζα, καθώς τα βλέπετε εύκολα. 
Διαμορφώστε το με την πόρτα ΕΝΗΕΤ που 
προτιμάτε. Μπορεί να στερεωθεί πάνω από έναν 
επίτοιχο απορροφητήρα. Θα ευθυγραμμιστεί με μία 
σειρά από ντουλάπια τοίχου ΕΝΗΕΤ (ύψους 75 cm) 
δημιουργώντας μία ενιαία εμφάνιση. Μετατρέπει 
τον χώρο πάνω από τον απορροφητήρα σε ωφέλιμο 
χώρο αποθήκευσης.
Λευκό 904.404.29 37€

ENHET ντουλάπια τοίχου με 2 ράφια. Αυτό το 
ντουλάπι τοίχου είναι ιδανικό για μπουκάλια και 
βάζα, καθώς τα βλέπετε εύκολα. Διαμορφώστε το 
με την πόρτα ΕΝΗΕΤ που προτιμάτε. Ένα ντουλάπι 
τοίχου με 2 ράφια που αξιοποιεί τον χώρο στον 
τοίχο σας και σας δίνει εύκολη πρόσβαση σε ό,τι 
χρησιμοποιείτε συχνά. 
40×15×75 cm
Λευκό 104.404.47 30€
Γκρι 004.404.43 30€
60×15×75 cm
Λευκό 204.404.56 35€
Γκρι 404.404.55 35€

ENHET ντουλάπι τοίχου με 2 ράφια. Αυτό το 
ντουλάπι τοίχου είναι ιδανικό για μπουκάλια και 
βάζα. Διαμορφώστε το με την πόρτα ΕΝΗΕΤ που 
προτιμάτε. Χάρη στο ντουλάπι τοίχου με 2 ράφια 
έχετε εύκολη πρόσβαση σε μπουκάλια, βάζα κι ό,τι 
άλλο έχετε αποθηκεύσει. Η κλειστή αποθήκευση 
δημιουργεί μία ενιαία, ομοιόμορφη εμφάνιση στον 
χώρο σας, σε αντίθεση με την ανοιχτή αποθήκευση.
40×30×75 cm
Λευκό 104.404.28 35€
60×30×75 cm
Λευκό 504.404.12 40€
80×30×75 cm
Λευκό 604.404.16 55€

ENHET σκελετός τοίχου με ράφια – 15 cm βάθος. 

40×15×75 cm
Λευκό 704.489.35 35€
Ανθρακί 304.489.37 35€

ENHET σκελετός βάσης με ράφια.

40×60×75 cm
Λευκό 204.489.52 65€
Ανθρακί 004.489.53 65€

60×60×75 cm
Λευκό 304.489.75 75€
Ανθρακί 104.489.76 75€
Κόκκινο-πορτοκαλί 004.740.27 70€

ENHET πόδια για ανοιχτούς σκελετούς, 12.5 cm, 
2-τεμ. Τα πόδια ανεβάζουν τους ανοιχτούς σκελετούς 
βάσης και δημιουργούν μία ανάλαφρη αίσθηση στο 
αποτέλεσμα. Για ανοιχτούς σκελετούς βάσης ΕΝΗΕΤ 
βάθους 60 cm και ύψους 75 cm. Τα πόδια ύψους 
12,5 cm ανεβάζουν τους σκελετούς βάσης σε άνετο 
ύψος εργασίας. Επιλέξτε το χρώμα που προτιμάτε 
για να το συνδυάσετε με τον σκελετό βάσης και να 
προσθέσετε μία διακοσμητική πινελιά στον χώρο 
σας. Τα πόδια ρυθμίζονται από 11-13,5 cm για να 
αντισταθμίσετε τυχόν ανωμαλίες του δαπέδου.
Λευκό 404.599.11 6€
Ανθρακί 204.599.12 6€
Κόκκινο-πορτοκαλί 604.740.29 5€

ENHET σετ συναρμολόγησης για νησίδα (σύνθεση). 
Αυτό το σετ συναρμολόγησης σας επιτρέπει να 
δημιουργήσετε τη νησίδα κουζίνας που πάντα 
ονειρευόσαστε. Είναι εύκολο και προσθέτει νέα 
δυναμική στην κουζίνα σας. Μπορείτε να συνδέσετε 
2 ή 3 ανοιχτούς σκελετούς βάσης ΕΝΗΕΤ για να 
δημιουργήσετε μία ελεύθερη νησίδα κουζίνας. Το 
σετ συναρμολόγησης σταθεροποιεί τους σκελετούς 
και περιλαμβάνει και στηρίγματα δαπέδου. 
Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μία νησίδα 
κουζίνας χρησιμοποιώντας 1 ανοιχτό σκελετό 
βάσης (40x60x75 cm) στηριγμένο στον τοίχο και 
1 πάγκο (μέγ. 80x60 cm). Στηρίξτε τον πάγκο στον 
τοίχο με γαλβανιζέ στηρίγματα FIXA. Μπορείτε 
επίσης να δημιουργήσετε μία νησίδα κουζίνας 
χρησιμοποιώντας 1 ανοιχτό σκελετό βάσης 
(60x60x75 cm) στηριγμένο στον τοίχο και 1 πάγκο 
(μέγ. 80x60 cm). Στηρίξτε τον πάγκο στον τοίχο με 
γαλβανιζέ στηρίγματα FIXA.
40 cm
Λευκό 204.801.74 12€
Ανθρακί 704.801.76 12€
60 cm 
Λευκό 704.801.81 12€
Ανθρακί 104.801.79 12€

60×15×75 cm
Λευκό 004.489.67 45€
Ανθρακί 804.489.68 45€
Κόκκινο-πορτοκαλί 304.740.21 40€

ENHET ψηλό ντουλάπι με 4 ράφια. Αυτό το ψηλό 
ντουλάπι παρέχει ευρύχωρη αποθήκευση για 
τρόφιμα, πετσέτες και απορρυπαντικά, χωρίς να 
καταλαμβάνει πολύτιμο χώρο στο δάπεδο. Ιδανικό 
για να εκμεταλλεύεστε τον χώρο στον τοίχο, ειδικά 
σε μικρότερους χώρους.
30×30×180 cm
Λευκό 104.404.52 75€
Γκρι 204.404.42 75€

ENHET ντουλάπι βάσης με ράφι. Αυτό το ντουλάπι 
με ράφι είναι ιδανικό για κατσαρόλες, μπολ ή 
μικροσυσκευές. Διαμορφώστε το με την πόρτα 
ΕΝΗΕΤ που προτιμάτε. Ένα ντουλάπι με ράφι που 
παρέχει χώρο αποθήκευσης για σκεύη μαγειρικής ή 
μικροσυσκευές.
40×60×75 cm
Λευκό 104.404.14 50€
60×60×75 cm
Λευκό 204.404.23 60€
80×60×75 cm
Λευκό 804.404.20 80€

ENHET ντουλάπι βάσης με 3 συρτάρια. Αυτό 
το ντουλάπι έχει 3 συρτάρια για μικρά εργαλεία 
αλλά και μεγάλα σκεύη. Διαμορφώστε το με την 
πρόσοψη συρταριού ΕΝΗΕΤ που προτιμάτε. Ένα 
ντουλάπι με 3 συρτάρια, με ευρύχωρη αποθήκευση 
για εργαλεία, μαχαιροποίρουνα, κατσαρόλες και 
τηγάνια και επέκταση συρταριού ¾ για να βλέπετε 
και να φτάνετε γρήγορα κι εύκολα ό,τι ψάχνετε. 
Διαμορφώστε το εσωτερικό με εξαρτήματα 
οργάνωσης, πωλούνται χωριστά.
40×60×75 cm
Λευκό 404.404.22 80€
60×60×75 cm
Λευκό 204.404.18 95€
80×60×75 cm
Λευκό 304.404.27 110€

ENHET γωνιακό πάνελ. Θέλετε να  δημιουργήσετε 
μία γωνιακη λύση με ντουλάπια βάσης; Με 
αυτό το πάνελ έχετε περισσότερες δυνατότητες 
να αξιοποιήσετε τον χώρο σας. Με το γωνιακό 
πάνελ μπορείτε να χωρίσετε το ντουλάπι βάσης 
για να δημιουργήσετε μία γωνιακή σύνθεση και 
να προσθέσετε μία πόρτα ΕΝΗΕΤ (40×75 cm or 
60×75 cm) για να καλύψετε το άνοιγμα. Ταιριάζει 
στα ντουλάπια βάσης ΕΝΗΕΤ. Συνδυάστε ντουλάπι 
βάσης πλάτους 60 cm με πόρτα ENHET 40×75 cm και 
ντουλάπι βάσης 80 cm με πόρτα ENHET 60×75 cm. Το 
ντουλάπι και η πόρτα πωλούνται χωριστά.
Λευκό 804.404.15 35€
Γκρι 604.811.81 37€
Oak effect 404.811.82 40€

ENHET ντουλάπι βάσης για φούρνο, με συρτάρι. 
Αυτό το ντουλάπι έχει σχεδιαστεί για εντοιχισμένο 
φούρνο και μπορείτε να το συνδυάσετε είτε με 
εντοιχισμένη εστία ή με φορητή. Έχει διαστάσεις 
για εντοιχισμένους φούρνους 60x60 cm , με 
δυνατότητα συνδυασμού με φορητή ή εντοιχισμένη 
εστία. Ο αεραγωγός επιτρέπει την κυκλοφορία του 
θερμού αέρα από τον φούρνο έτσι ώστε να μην 
υπερθερμαίνεται το εσωτερικό του ντουλαπιού. 
Επιπλέον αποθηκευτικός χώρος στο συρτάρι για 
τηγάνια, ταψιά ή επιφάνειες κοπής. Το συρτάρι 
επεκτείνεται κατά ¾ για καλύτερη πρόσβαση στο 
περιεχόμενό του. Για ομοιόμορφη εμφάνιση και πιο 
εύκολο καθάρισμα μπορείτε να κρύψετε τα πόδια 
πίσω από μία μπάζα ΕΝΗΕΤ.
60×60×75 cm
Λευκό 304.404.13 65€

ENHET μπάζα, 180×12 cm.

 Λευκό 704.563-55 12€

ENHET πόδια για ντουλάπι, 12,5 cm, 2-τεμ. 

Λευκό 104.490.18 7€
Ανθρακί 904.490.19 7€

ENHET ντουλάπι βάσης για νεροχύτη. Αυτό το 
ντουλάπι έχει σχεδιαστεί για νεροχύτη, μπαταρία 
και ενσωματωμένη διαλογή απορριμμάτων. 
Διαμορφώστε το με την πόρτα ΕΝΗΕΤ που 
προτιμάτε. Έχει χώρο για τις σωληνώσεις στο πίσω 
μέρος του ντουλαπιού. Μπορεί να συμπληρωθεί 
με τη σύνθεση διαλογής απορριμμάτων HÅLLBAR. 
Με τη διαλογή απορριμμάτων κάτω από τον 
νεροχύτη, μειώνετε τις πιτσιλιές που προκύπτουν 
όταν μεταφέρετε απορρίμματα από τον νεροχύτη 
στον κάδο. Επιλέγετε αν θέλετε τα πόδια ορατά ή 
κρυμμένα πίσω από μία μπάζα ΕΝΗΕΤ για μία πιο 
ομοιόμορφη εμφάνιση και πιο εύκολο καθάρισμα.
60×60×75 cm
Λευκό 504.404.26 50€

Πόδια και μπάζα για κλειστό ντουλάπι
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ENHET κρεμαστό ένθετο ραφιού, 26×28×15 cm. 
Αυτό το ένθετο προσθέτει νέα δυναμική στον 
ανοιχτό σκελετό ΕΝΗΕΤ. Χωρίζει τον χώρο 
αποθήκευσης και δημιουργεί χώρο για περισσότερα 
πράγματα σε χρόνο μηδέν. Απλώς κρεμάστε το 
στις εγκοπές του σκελετού και οργανωθείτε. Δεν 
χρειάζεστε εργαλεία ούτε θα κάνετε τρύπες στον 
τοίχο. Ιδανικό για ποτήρια, πιάτα και μπολ στην 
κουζίνα αλλά και για μικρά βάζα και μπουκάλια. 
Ανθρακί 704.657.55 10€

ENHET ράγα για άγκιστρα. Με αυτήν τη ράγα 
μπορείτε να αξιοποιήσετε κάθε εκατοστό κάτω 
από τον ανοιχτό σκελετό ΕΝΗΕΤ. Σε χρόνο μηδέν 
μπορείτε να κρεμάσετε άγκιστρα και δοχεία χωρίς 
να χρησιμοποιήσετε εργαλεία ή τρυπάνι. Επιλέξτε 
ένα χρώμα που ταιριάζει με τα υπόλοιπα έπιπλα 
ή δίνει έμφαση σε συγκεκριμένο χρώμα. Με τα 
άγκιστρα  ENHET και τα δοχεία SKATTÅN στη ράγα, 
έχετε πολύ χώρο για τα πάντα στην κουζίνα, από 
μαχαιροπίρουνα μέχρι άλλα εργαλεία.
37 cm
Λευκό 104.657.39 5€
Ανθρακί 704.657.36 5€
57 cm
Λευκό 504.657.42 6€
Ανθρακί 704.657.41 6€

ENHET περιστρεφόμενο ράφι, 40×21 cm. 
Κουραστήκατε να αναζητάτε όλα όσα συνήθως 
εξαφανίζονται στην κουζίνα; Μπορείτε εύκολα να 
λύσετε αυτό το πρόβλημα προσαρμόζοντας αυτό το 
πρακτικό περιστρεφόμενο ράφι σε οποιονδήποτε 
ανοιχτό σκελετό της σειράς ΕΝΗΕΤ. Χάρη στον 
έξυπνο σχεδιασμό του το ράφι στερεώνεται γρήγορα 
κι εύκολα σε οποιονδήποτε ανοιχτό σκελετό ΕΝΗΕΤ.
Μπορείτε να βρείτε και να φτάσετε ό,τι θέλετε 
απλώς γυρίζοντας το ράφι. Ιδανικό ως δίσκος για τα 
μπαχαρικά δίπλα στην εστία για να έχετε κοντά σας 
όλα τα μυρωδικά ενώ μαγειρεύετε.
Ανθρακί 204.657.34 10€
Κόκκινο-πορτοκαλί 404.740.25 10€

SKATTÅN δοχειο, 12×34 cm. Αντί να αποθηκεύετε 
πράγματα στα συρτάρια, μπορείτε να τα έχετε όλα 
κοντά σας, από μαχαιροπίρουνα και μυρωδικά ως 
διάφορα αξεσουάρ. Κρεμάται εύκολα σε άγκιστρο 
κάτω από τον ανοιχτό σκελετό τοίχου ΕΝΗΕΤ, για 
να δημιουργήσετε χώρο για μαχαιροπίρουνα και 
μυρωδικά. Με όλα τα μικροπράγματα μέσα σε δοχεία 
είναι πιο εύκολο να έχετε τακτοποιημένο τον πάγκο 
της κουζίνας σας.

304.657.57 1,99€

ENHET άγκιστρο, 6×24 mm, 2 τεμ. Με αυτά τα 
άγκιστρα μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε χώρο 
για περισσότερα πράγματα μέσα στην ίδια σύνθεση. 
Μαγικό;Καθόλου! Απλώς τα κρεμάτε στις εγκοπές 
κάτω από τους ανοιχτούς σκελετούς ΕΝΗΕΤ ή στη 
ράγα για άγκιστρα της ΕΝΗΕΤ, που πωλούνται 
χωριστά. Και το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται 
να κάνετε τρύπες. Με αυτά τα άγκιστρα μετατρέπετε 
τον αχρησιμοποίητο χώρο σε πρακτικό χώρο 
αποθήκευσης. Ιδανικό για τα πάντα, από εργαλεία ως 
πετσέτες.  Συνδυάζονται με τα δοχεία SKATTÅN για 
να βάζετε μαχαιροπίρουνα ή μυρωδικά. 
Λευκό 004.657.54 1€
Ανθρακί 604.657.51 1€

TAVELÅN δίσκος, 2 τεμ. Με αυτούς τους 
διακοσμητικούς δίσκους έχετε χώρο για πολλά 
πράγματα, ακόμα και σε μικρούς χώρους. Αν 
τους τοποθετήσετε τον έναν πάνω στον άλλο, 
εξοικονομείτε ακόμα περισσότερο χώρο. Ταιριάζει 
ιδανικά στους ανοιχτούς σκελετούς ΕΝΗΕΤ (βάθους 
15 ή 30 cm), αλλά μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε 
όπου αλλού θέλετε. Ίσως στον πάγκο, σε ράφι, σε 
ντουλάπι ή συρτάρι; Διακοσμητικοί, πρακτικοί 
και μετακινούνται εύκολα. Ο μεγάλος δίσκος 
χωράει τα πάντα από μαχαιροπίρουνα ως μύλους 
για μπαχαρικά. Στον μικρό δίσκο μπορείτε να 
αποθηκεύσετε μπαχαρικά. Τα συρτάρια είναι 
από μπαμπού - ένα ανθεκτικό υλικό με γρήγορη 
ανάπτυξη που αντέχει στην υγρασία και τις 
πιτσιλιές. 

504.657.56 9,9€

ENHET εξαρτήματα για ανοιχτό σκελετό
Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε εξαρτήματα 
ΕΝΗΕΤ για να επεκτείνετε τη χρήση της σύνθεσης 
αποθήκευσής σας. Και το καλύτερο είναι ότι δεν 
χρειάζεται να κάνετε τρύπες στους τοίχους.

ENHET ντουλάπια και σκελετοί



ΚΟΥΖΙΝΑ
KNOXHULT
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Όταν οι βασικές λειτουργίες και η χαμηλή τιμή έχουν 
σημασία.
Για να σας διευκολύνουμε, έχουμε 
ήδη συνδυάσει έτοιμες συνθέσεις με 
ντουλάπια, πόρτες, πάγκους, ράφια, 
συρτάρια, νεροχύτη, μείκτη κουζίνας 
και σιφόνι. Εσείς το μόνο που χρειάζεται 
να κάνετε είναι να βάλετε τις τελικές 
πινελιές όπως πόμολα, χερούλια και 
συσκευές. Αν την πάρετε το πρωί από 
το τοπικό κατάστημα ΙΚΕΑ, μπορείτε να 

την έχετε εγκαταστημένη και έτοιμη για 
να μαγειρέψετε το φαγητό για το βράδυ. 
Επισκεφτείτε το ikea.gr για να δείτε όλες 
τις έτοιμες συνθέσεις. Μπορείτε βέβαια 
να διαλέξετε ακριβώς τα KNOXHULT 
ντουλάπια που επιθυμείτε. Στις επόμενες 
σελίδες θα δείτε τις επιλογές που έχετε.



SUNNERSTA
MINI KΟΥΖΙΝΑ

SUNNERSTA μίνι-κουζίνα, 
Π112×Β56×Υ139 cm. Δείτε στο 
κεφάλαιο με τους νεροχύτες 
και τους μείκτες.

903.020.79 99€

SUNNERSTA τρόλεϊ, λευκό. 
Μ56×Π33×Υ97 cm.

703.037.20 29,99€

SUNNERSTA άγκιστρο, 5 τεμ.  

403.037.26 0,69€

SUNNERSTA δοχείο, λευκό. 
Π12×Β11×Υ13 cm. Ταιριάζει με 
τη ράγα SUNNERSTA, το τρόλεϊ 
και τη μίνι κουζίνα.

503.037.35 0,99€

Ευέλικτη και οικονομική 
Με τη μικρή κουζίνα SUNNERSTA, 
μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε ένα 
λειτουργικό μέρος για να μαγειρεύετε, 
ακόμα και σε έναν περιορισμένο χώρο. 
Είναι ιδανική για φοιτητικά σπίτια και 
ξενώνες. Χρησιμοποιήστε τα άγκιστρα 
και τα δοχεία για να έχετε τα εργαλεία 
σας σε τάξη. Επίσης, χρησιμοποιήστε 

το τρόλεϊ ως επιφάνεια εργασίας όταν 
συμβαίνουν πολλά στην κουζίνα σας. 
Προσθέστε την φορητή επαγωγική 
εστία TILLREDA και το φορητό ψυγείο 
TILLREDA και έχετε ό,τι χρειάζεστε. 
Αυτή η οικονομική κι ευέλικτη κουζίνα 
μεταφέρεται και τοποθετείται γρήγορα κι 
εύκολα.
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SUNNERSTA ράγα με 4 άγκιστρα/2 δοχεία 
Μ60×Υ14×Β13 cm. Περιλαμβάνονται 1 ράγα, 2 
δοχεία και 4 άγκιστρα.

Λευκό 404.545.60 4,99€

SUNNERSTA βάση για ρολό κουζίνας, 
Π24,5×Β11,5×Υ4,7cm. Μέγ. βάρος φορτίου 1 kg.
Λευκό 305.098.03 1,99€

SUNNERSTA ράφι/στραγγιστήρι πιάτων, 
Π36,5×Β15 cm. Μέγ. βάρος φορτίου 4 kg.
Λευκό 304.439.30 3,99€

SUNNERSTA ράφι 25, Π25×Β14×Υ5 cm. Μέγ. βάρος 
φορτίου 2 kg. 
Λευκό 904.439.27 2,99€



SUNNERSTA ρυθμιζόμενη ράγα με άγκιστρα, 
Π45,7 cm. Ελάχ. ύψος 45 cm, μέγ. ύψος 65 cm. 
Λευκό 204.409.51 14,99€

SUNNERSTA δοχείο, Π12×Β11×Υ13 cm. Ταιριάζει στη 
ράγα SUNNERSTA, στη ρυθμιζόμενη ράγα, στο τρόλεϊ 
και στη μίνι κουζίνα.
Λευκό 503.037.35 0,99€

SUNNERSTA άγκιστρο, 5 τεμ.  

Λευκό 403.037.26 0,69€

SUNNERSTA βάση για ρολό κουζίνας, 
Π24,5×Β11,5×Υ4,7cm. Μέγ. βάρος φορτίου 1 kg.
Λευκό 305.098.03 1,99€

SUNNERSTA ράγα με 4 άγκιστρα/2 δοχεία 
Μ60×Υ14×Β13 cm. Περιλαμβάνονται 1 ράγα, 2 δοχεία 
και 4 άγκιστρα.
Λευκό 404.545.60 4,99€

SUNNERSTA ράφι 25, Π25×Β14×Υ5 cm. Μέγ. βάρος 
φορτίου 2 kg. 
Λευκό 904.439.27 2,99€

SUNNERSTA ράφι/στραγγιστήρι πιάτων, 
Π36,5×Β15 cm. Μέγ. βάρος φορτίου 4 kg.
Λευκό 304.439.30 3,99€

KNOXHULT γωνιακό ντουλάπι βάσης, 100 cm. Διαμορφώστε την κουζίνα σας 
δημιουργώντας γωνίες σε σχήμα Γ ή Π. Ο πάγκος από laminate είναι ανθεκτικός 
στην υγρασία, τη θερμότητα και τις γρατσουνιές. Ο σκελετός και οι προσόψεις 
έχουν μία επένδυση που κάνει την επιφάνεια ανθεκτική κι εύκολη στο καθάρισμα.
Μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε τις πόρτες αριστέρα ή δεξιά και οι μεντεσέδες 
ρυθμίζονται ώστε οι πόρτες να είναι στο σωστό ύψος, πλάτος και βάθος. Στέκεται 
σταθερά σε ανισόπεδα δάπεδα καθώς έχει ρυθμιζόμενα πόδια.
Λευκό 004.861.29 109€

KNOXHULT ντουλάπι τοίχου, 60x75 cm. Διαμορφώστε την αποθήκευσή σας με 
τα ρυθμιζόμενα ράφια. Οι σκελετοί και οι προσόψεις έχουν επικάλυψη από 
μελαμίνη που κάνει την επιφάνεια ανθεκτική στις γρατζουνιές και καθαρίζεται 
εύκολα. Μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε την πόρτα στο σωστό σημείο, 
επειδή οι μεντεσέδες προσαρμόζονται ως προς το ύψος, το βάθος και το 
πλάτος.

Λευκό 404.963.10 35€
SUNNERSTA σετ οργάνωσης κουζίνας, χωρίς 
τρυπάνι/στραγγιστήρι πιάτων/ράφι/βάση ρολού 
κουζίνας/δοχείο. Π23 cm. Ελάχ. ύψος 45 cm, μέγ. 
ύψος 65 cm..
Λευκό 193.384.26 19,67€
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KOYZINA KNOXHULT

H KNOXHULT είναι λειτουργική και εύκολη στο 
σχεδιασμό. Επιλέξτε τις συνθέσεις που σας αρέσουν 
και μετά επιλέξτε συσκευές, νεροχύτες, μείκτες, 

πόμολα και χερούλια. Έτοιμη!

KNOXHULT ντουλάπι βάσης με πόρτες και συρτάρι, 120 cm. 
Διαθέτει εύκολα συρόμενο συρτάρι και ρυθμιζόμενα ράφια. Η 
επιφάνεια εργασίας laminate, αντέχει στην υγρασία, την θερμότητα 
και στα γδαρσίματα. Εύκολο να καθαριστεί. Οι σκελετοί και οι 
προσόψεις έχουν επικάλυψη από μελαμίνη που κάνει την επιφάνεια 
ανθεκτική στις γρατζουνιές και καθαρίζεται εύκολα. Μπορείτε εύκολα 
να τοποθετήσετε την πόρτα στο σωστό σημείο, επειδή οι μεντεσέδες 
προσαρμόζονται ως προς το ύψος, το βάθος και το πλάτος. Παραμένει 
σταθερό ακόμη και σε άνισες επιφάνειες, καθώς διαθέτει ρυθμιζόμενα 
πόδια.

Λευκό 303.267.90 99€

KNOXHULT  ντουλάπι βάσης για εντοιχισμένο φούρνο, 180 cm. 
Διαθέτι εύκολα συρόμενο συρτάρι και ρυθμιζόμενα ράφια. Η 
επιφάνεια εργασίας laminate, αντέχει στην υγρασία, την θερμότητα 
και στα γδαρσίματα. Εύκολο να καθαριστεί. Οι σκελετοί και οι 
προσόψεις έχουν επικάλυψη από μελαμίνη που κάνει την επιφάνεια 
ανθεκτική στις γρατζουνιές και καθαρίζεται εύκολα. Μπορείτε εύκολα 
να τοποθετήσετε την πόρτα στο σωστό σημείο, επειδή οι μεντεσέδες 
προσαρμόζονται ως προς το ύψος, το βάθος και το πλάτος. Παραμένει 
σταθερό ακόμη και σε άνισες επιφάνειες, καθώς διαθέτει ρυθμιζόμενα 
πόδια.

Λευκό 703.267.88 139€

KNOXHULT ντουλάπι βάσης με συρτάρια, 40 cm. Διαθέτει εύκολα 
συρόμενα συρτάρια. Η επιφάνεια εργασίας laminate, αντέχει στην 
υγρασία, την θερμότητα και στα γδαρσίματα. Οι σκελετοί και οι 
προσόψεις έχουν επικάλυψη από μελαμίνη που κάνει την επιφάνεια 
ανθεκτική στις γρατζουνιές και καθαρίζεται εύκολα. Παραμένει 
σταθερό ακόμη και σε άνισες επιφάνειες, καθώς διαθέτει ρυθμιζόμενα 
πόδια.

Λευκό 903.267.87 60€

Ντουλάπια βάσης

Nτουλάπια τοίχου

KNOXHULT ντουλάπι τοίχου με πόρτες, 120×75 cm. Διαθέτει 
ρυθμιζόμενα ράφια. Οι σκελετοί και οι προσόψεις έχουν επικάλυψη 
από μελαμίνη που κάνει την επιφάνεια ανθεκτική στις γρατζουνιές 
και καθαρίζεται εύκολα. Μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε την πόρτα 
στο σωστό σημείο, επειδή οι μεντεσέδες προσαρμόζονται ως προς το 
ύψος, το βάθος και το πλάτος. 

Λευκό 903.267.92 50€

KNOXHULT ντουλάπι τοίχου με πόρτα, 60×60 cm. Διαθέτει 
ρυθμιζόμενα ράφια. Οι σκελετοί και οι προσόψεις έχουν επικάλυψη 
από μελαμίνη που κάνει την επιφάνεια ανθεκτική στις γρατζουνιές 
και καθαρίζεται εύκολα. Μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε την πόρτα 
στο σωστό σημείο, επειδή οι μεντεσέδες προσαρμόζονται ως προς το 
ύψος, το βάθος και το πλάτος.

Λευκό 103.267.91 30€

KNOXHULT ντουλάπι τοίχου με πόρτα, 40×75 cm. Διαθέτει 
ρυθμιζόμενα ράφια. Οι σκελετοί και οι προσόψεις έχουν επικάλυψη 
από μελαμίνη που κάνει την επιφάνεια ανθεκτική στις γρατζουνιές 
και καθαρίζεται εύκολα. Μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε την πόρτα 
στο σωστό σημείο, επειδή οι μεντεσέδες προσαρμόζονται ως προς το 
ύψος, το βάθος και το πλάτος.

Λευκό 503.267.89 20€

SLAGSIDA LED φωτιστικό πάγκου LED. Αυτό 
το φωτιστικό πάγκου έχει σχεδιαστεί για την 
κουζίνα KNOXHULT. Ρυθμιζόμενο σε 2 βήματα με 
αισθητήρα αφής. Εύκολο στην εγκατάσταση με 
το δικό του συνδεδεμένο βύσμα τροφοδοσίας. 
Διαθέτει λαμπτήρες LED ενεργειακής κλάσης 
A++ ως A. Οι λαμπτήρες δεν μπορούν να 
αντικατασταθούν.

40 cm. 5.2W, 320lm 804.000.61 29,99€

Εξαρτήματα

STÖDJA θήκη για μαχαιροπίρουνα, 31×50 cm. 

Λευκό 501.772.23 2,49€

STÖDJA θήκη για μαχαιροπίρουνα, 51×50 cm.

Λευκό 001.772.25 3,49€

STÖDJA θήκη για μαχαιροπίρουνα, 20×50 cm. 

Λευκό 401.772.28 1,79€

SMÄCKER θήκη για μαχαιροπίρουνα, 31×26 cm. 

Γκρι 902.417.88 0,79€

KOYZINA KNOXHULT



Μια πιο φωτεινή ζωή στην κουζίνα
O καλός φωτισμός είναι βασικό στοιχείο 
για κάθε κουζίνα. Γι' αυτό διαθέτουμε 
μία σειρά φωτισμού ειδικά σχεδιασμένη 
για τις κουζίνες ΙΚΕΑ, με διαστάσεις 
που ταιριάζουν τέλεια στα ντουλάπια. 
Η σειρά διαθέτει ενσωματωμένους 
λαμπτήρες LED, που καταναλώνουν έως 
και 85% λιγότερη ενέργεια και διαρκούν 
20 φορές περισσότερο από τους 
συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως. 
Με τον ενσωματωμένο φωτισμό στην 
κουζίνα σας, μπορείτε να αναδείξετε τα 
αγαπημένα σας σερβίτσια πίσω από τις 
γυάλινες πόρτες ή μέσα σε συρτάρια. 
Επίσης, ο καλός φωτισμός δίνει ζωή στις 
πόρτες των ντουλαπιών, στους πάγκους 
και τις μονάδες τοίχου

Βελτιώστε ακόμα περισσότερο την 
ζωή στην κουζίνα, με την δυνατότητα 

να χαμηλώσετε, να αλλάξετε από 
θερμό σε ψυχρό φως, να σβήσετε ή να 
ανάψετε το φως ασύρματα. Το μόνο που 
χρειάζεστε είναι ένα τηλεχειριστήριο 
TRÅDFRI. Διαφορετικά μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την πύλη δικτύου 
TRÅDFRI και την εφαρμογή IKEA Home 
smart για να ελέγξετε κάθε ακτίνα φωτός 
με το κινητό σας τηλέφωνο. Στην ΙΚΕΑ το 
λέμε Έξυπνο φωτισμό.

Ο ήχος φτιάχνει τη διάθεση, με τον ίδιο 
τρόπο όπως και το φως: και τα δυο είναι 
σημαντικά στη δημιουργία ατμόσφαιρας 
στο σπίτι και είναι θέμα προσωπικής 
διάθεσης πάντα. Ο καθένας μας έχει τις 
δικές του προτιμήσεις όσον αφορά στην 
ένταση, τη φωτεινότητα, το είδος. Όπως 
το φως έτσι και ο ήχος είναι πολιτιστικά 
και κοινωνικά σημαντικός: φέρνει τους 
ανθρώπους κοντά. 
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Φωτισμός

Εγκατάσταση κουζίνας
Αν θέλετε μπορούμε να εγκαταστήσουμε τον 
φωτισμό της κουζίνας σας, ως τμήμα της 
υπηρεσίας εγκατάστασης κουζίνας. Δείτε 
περισότερα στη σελ. 6 Ο ήχος μπορεί να αλλάξει 

την ατμόσφαιρα στο σπίτι.
Αλλάξτε τη μελαγχολική 
μέρα σε χαρούμενη, 
μόνο με το πάτημα ενός 
κουμπιού.

Ο φωτισμός συρταριού 
σας διευκολύνει να βρείτε 
αυτό που ψάχνετε ακόμα 
και μες στο σκοτάδι. 
Ανοίγοντας και κλείνοντας 
το συρτάρι, ανάβει και 
σβήνει αυτόματα το φως..

Τα σποτ φωτίζουν 
συγκεκριμένα σημεία, 
όπως είναι οι μικρότερες 
περιοχές της κουζίνας 
αλλά και πίσω από 
γυάλινες πόρτες 
ντουλαπιών..

Ο φωτισμός πάγκου σάς 
δίνει μία πλήρη εικόνα 
των εργασιών στην 
κουζίνα.

Ο φωτισμός ντουλαπιού 
τονίζει τις αγαπημένες 
σας πόρτες και δημιουργεί 
έναν ατμοσφαιρικό, ζεστό 
φωτισμό σε όλη την 
κουζίνα.



Η MITTLED έχει λιτό σχεδιασμό κι τοποθετείται εύκολα χρησιμοποιώντας 
μόνο ένα συνδετικό καλώδιο ανά σειρά φωτισμού, έτσι η κάθε μονάδα 
συνδέεται εύκολα κι απλά με την επόμενη. 

MITTLED LED φωτισμός πάγκου. Ταιριάζει με το 
μέγεθος των ντουλαπιών σας. Συμπληρώνεται με τον 
μετασχηματιστή LED TRÅDFRI, το συνδετικό καλώδιο 
VÅGDAL και το καλώδιο τροφοδοσίας FÖRNIMMA 
που πωλούνται χωριστά. Ρυθμιζόμενης έντασης 
με τον ασύρματο ροοστάτη TRÅDFRI και την πύλη 
δικτύου TRÅDFRI, πωλούνται χωριστά.

Λευκό
40 cm, 4.0W, 300lm 403.535.37 15€
60 cm, 5.5W, 480lm 803.596.17 20€
80 cm, 7.5W, 640lm 503.596.33 25€

MITTLED LED σποτ. Παρέχει φως σε συγκεκριμένα 
σημεία, καλό για μικρότερες περιοχές. 
Συμπληρώνεται με τον μετασχηματιστή TRÅDFRI LED 
και το καλώδιο τροφοδοσίας FÖRNIMMA πωλούνται 
χωριστά. Ρυθμιζόμενης έντασης με τον ασύρματο 
ροοστάτη TRÅDFRI και την πύλη δικτύουTRÅDFRI, 
πωλούνται χωριστά. Μπορεί να τοποθετηθεί όπως 
είναι ή εντοιχιζόμενο. Ø6.8 cm.

Χρώμα αλουμινίου
2.2W, 150lm 104.353.99 10€
Λευκό
2.2W, 150lm 304.353.98 10€

MITTLED LED ταινία φωτισμού για συρτάρια. Σε 
μία κουζίνα ΙΚΕΑ μπορείτε να έχετε φωτισμό σε όλα 
τα συρτάρια σας, έτσι ώστε να βρίσκετε ό,τι ψάχνετε 
ακόμα και στις μεταμεσονύχτιες λιγούρες. Το 
άνοιγμα και το κλείσιμο του συρταριού ενεργοποιεί 
και απενεργοποιεί αυτόματα το φως. Συμπληρώνεται 
με τον μετασχηματιστή ANSLUTA LED με καλώδιο 
19W, πωλείται χωριστά. 

Λευκό
36 cm, 2.0W, 50lm 304.635.17 18€
56 cm, 2.0W, 50lm 804.635.48 20€
76 cm, 3.5W, 100lm 204.635.65 22€
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ΦΏΤΙΣΜΟΣ ΦΏΤΙΣΜΟΣ

Σειρά MITTLED Σειρά SLAGSIDA

Ο φωτισμός πάγκου έχει σχεδιαστεί για την κουζίνα KNOXHULT και σας 
βοηθάει να δημιουργήσετε έναν λειτουργικό χώρο εργασίας. Μπορείτε 
να τον εγκαταστήσετε μόνοι σας με τον συνδεδεμένο μετασχηματιστή 
και η έντασή του ρυθμίζεται εύκολα σε δύο βήματα με τον αισθητήρα 
αφής.

Σειρά STRÖMLINJE

Η σειρά STRÖMLINJE έχει λιτό σχεδιασμό και είναι εύκολη στην 
εγκατάσταση, καθώς κάθε μονάδα συνδέεται με την επόμενη 
χρησιμοποιεί λιγότερα καλώδια. Επίσης έχει μεγαλύτερη απόδοση φωτός 
ώστε να φωτίζεται καλύτερα ο πάγκος.

STRÖMLINJE φωτισμός πάγκου LED. Ταιριάζει με το μέγεθος των 
ντουλαπιών σας, έχει λιτό σχεδιασμό και εύκολη εγκατάσταση, ενώ παράγει 
περισσότερο φως. Συμπληρώνεται με τον μετασχηματιστή LED TRÅDFRI 
και το καλώδιο παροχής ρεύματος FÖRNIMMA, που πωλούνται χωριστά. 
Ρυθμίστε την ένταση με τον ασύρματο ροοστάτη TRÅDFRI και την πύλη 
δικτύου TRÅDFRI, που πωλούνται χωριστά. Λευκό.

20 cm 3W, 170lm 903.339.95 25€
40 cm 5W, 300lm 803.430.42 40€
60 cm 8W, 500lm 003.430.41 55€

SLAGSIDA LED φωτισμός πάγκου. Αυτός ο φωτισμός 
πάγκου έχει μετασχηματιστή ώστε να μπορείτε 
εύκολα να τον εγκαταστήσετε μόνοι σας χωρίς να 
χρειάζεστε ηλεκτρολόγο. 

40 cm 5.3W, 320lm 804.000.61 29,99€

Φωτισμός ντουλαπιού

Ο φωτισμός ντουλαπιού τονίζει τις αγαπημένες σας πόρτες και 
δημιουργεί έναν ατμοσφαιρικό, ζεστό φωτισμό σε όλη την κουζίνα. 
Οι σειρές URSHULT και LINDSHULT περιλαμβάνουν λαμπτήρες 
εξοικονόμησης ενέργειας LED και μπορείτε να τις ελέγξετε ασύρματα 
χρησιμοποιώντας τον ροοστάτη TRÅDFRI και την πύλη δικτύου TRÅDFRI. 

URSHULT φωτισμός ντουλαπιού LED. Παρέχει 
ένα κατευθυνόμενο φως που είναι κατάλληλο 
για τον φωτισμό μικρότερων περιοχών. 
Συμπληρώνεται με τον μετασχηματιστή LED 
TRÅDFRI και το καλώδιο παροχής ρεύματος 
FÖRNIMMA, που πωλούνται χωριστά. Ρυθμίστε την 
ένταση με τον ασύρματο ροοστάτη TRÅDFRI και την 
πύλη δικτύου TRÅDFRI. 

Επινικελωμένο
2W, 100lm 302.604.02 19,99€

LINDSHULT LED φωτισμός ντουλαπιού. 
Παρέχει ένα κατευθυνόμενο φως που είναι 
κατάλληλο για τον φωτισμό μικρότερων περιοχών. 
Συμπληρώνεται με τον μετασχηματιστή LED 
TRÅDFRI και το καλώδιο παροχής ρεύματος 
FÖRNIMMA, που πωλούνται χωριστά. Ρυθμίστε την 
ένταση με τον ασύρματο ροοστάτη TRÅDFRI και την 
πύλη δικτύου TRÅDFRI. 

Επινικελωμένο

2W, 80lm 102.604.36 19,99€
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FÖRNIMMA καλώδιο παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος. Για σύνδεση με το τροφοδοτικό TRÅDFRI, 
για να ανάψετε και να σβήσετε όλα τα φωτιστικά με 
το πάτημα ενός διακόπτη. 

Μ3,5 m 104.468.83 6€

FÖRNIMMA ενδιάμεσο καλώδιο σύνδεσης. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απευθείας σύνδεση 
μεταξύ των TRÅDFRI LED τροφοδοτικών, π.χ. 
ανάμεσα σε δυο τμήματα επιτοίχιων ντουλαπιών, 
με μια σύνδεση στο βασικό τροφοδοτικό.

Μ0,7 m 903.947.00 3€
Μ2 m 303.946.99 4€

Φωτισμός για ENHET

Το σετ φωτισμού SKYDRAG έχει σχεδιαστεί για τη σειρά ENHET - ιδανικό 
για το φωτισμό πάγκου και για να δημιουργήσετε ατμόσφαιρα στην 
κουζίνα. Με τον μετασχηματιστή TRÅDFRI και τον ασύρματο ροοστάτη 
μπορείτε εύκολα να ανάψετε, να σβήσετε και να ρυθμίσετε την ένταση του 
φωτισμού σας.

SKYDRAG LED ταινία φωτισμού πάγκου/
ντουλάπας με αισθητήρα, συμβατή με ροοστάτη. 
40 cm
Λευκό 504.395.88 20€
Ανθρακί 904.396.28 20€
60 cm
Λευκό 304.395.89 25€
Ανθρακί 304.396.12 25€
80 cm
Λευκό 104.395.90 30€

Σειρά SKYDRAG

Ο ήχος έχει την ικανότητα να αλλάζει την ατμόσφαιρα 
του σπιτιού. Μπορείτε λοιπόν να αλλάξετε μία 
μελαγχολική μέρα σε χαρούμενη μόνο με το πάτημα 
ενός κουμπιού. Κρεμάστε το ηχείο ράφι SYMFONISK 
WiFi σε μία ράγα KUNGSFORS, εξοικονομώντας 
πολύτιμο χώρο στον πάγκο σας. Τα άγκιστρα 
του ηχείου SYMFONISK έχουν μαλακό υλικό που 
απορροφάει τι δονήσεις όταν το κρεμάτε στη ράγα.

Ηχεία SYMFONISK

SYMFONISK άγκιστρο ηχείου 
Κρεμάστε το ηχείο ράφι 
SYMFONISK WiFi στον τοίχο για 
να εξοικονομήσετε χώρο στην 
κουζίνα.Με το άγκιστρο μπορείτε 
εύκολα να το κρεμάσετε σε μία ράγα 
KUNGSFORS – κερδίζοντας χώρο στον 
πάγκο σας.
Μαύρο 504.443.25 6€

SYMFONISK WiFi ηχείο ράφι. 
Τοποθετήστε το ηχείο οριζόντια ή 
κάθετα ή τοποθετήστε το στον τοίχο 
σαν ένα πρακτικό ράφι. Σας επιτρέπει 
να χρησιμοποιήσετε τον χώρο σας 
στο έπακρο, ενώ παρέχει πλούσιο ήχο 
που γεμίζει τον χώρο.
Μαύρο 803.575.57 119€
Λευκό 604.352.07 119€

SYMFONISK τηλεχειριστήριο. 
Βάλτε τον κατάλληλο ρυθμό για 
κάθε περίσταση, από την κουζίνα, το 
υπνοδωμάτιο ή όπου είστε μες στο 
σπίτι. Με αυτό το τηλεχειριστήριο, 
ελέγχετε το ηχείο SYMFONISK και 
άλλα ηχεία Sonos από όλο το σπίτι. 
Συμπληρώνετε με την πύλη δικτύου 
TRÅDFRI πωλείται χωριστά.
Λευκό 603.704.80 9,99€ 

Κατεβάστε την εφαρμογή 
Sonos για να ρυθμίσετε τα 
ηχεία σας SYMFONISK και 
αρχίστε να παίζετε μουσική 
από όλες τις συσκευές σας 
– smartphones, tablets και 
υπολογιστές. Όταν έρχονται 
οι φίλοι σας μπορούν να 
κατεβάζουν αυτοί μουσική 
και να είναι εκείνοι DJ.

Με την πύλη δικτύου TRÅDFRI μπορείτε να ελέγξετε όλες τις μονάδες 
φωτισμού που είναι συνδεδεμένες στο τροφοδοτικό TRÅDFRI μέσω της 
εφαρμογής ΙΚΕΑ Home Smart ή του φωνητικού ελέγχου. Δημιουργήστε 
διαθέσεις και συνθέσεις με άλλα προϊόντα της σειρά ΙΚΕΑ «Έξυπνος» 
φωτισμός.

Σειρά TRÅDFRI

TRÅDFRI πύλη δικτύου. Με την πύλη δικτύου 
TRÅDFRI και την εφαρμογή IKEA Home Smart 
μπορείτε να ελέγξετε κάθε πηγή φωτισμού 
ξεχωριστά, να δημιουργήσετε διαφορετικές 
ρυθμίσεις φωτισμού και να τις ελέγξετε με την 
εφαρμογή IKEA Home Smart ή τον φωνητικό έλεγχο 
μέσω Apple HomeKit ή Amazon Alexa

Λευκό 403.378.06 39,99€

TRÅDFRI ασύρματος ροοστάτης.

Λευκό 704.085.95 9,99€

TRÅDFRI LED μετασχηματιστής. Συνδυάζεται με 
το καλώδιο τροφοδοσίας FÖRNIMMA, που πωλείται 
χωριστά. Μπορεί να συνδυαστεί με τον ασύρματο 
ροοστάτη TRÅDFRI και την πύλη δικτύου TRÅDFRI.

Μέχρι 10W 503.561.87 27€

Μέχρι 30W 603.426.56 32€

TRÅDFRI τηλεχειριστήριο. Με το τηλεχειριστήριο 
TRÅDFRI μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του 
φωτισμού σας χωρίς εγκατάσταση στην παροχή.

Λευκό 104.607.51 19,99€

Καλώδια και μετασχηματιστής ΙΚΕΑ LED

VÅGDAL καλώδιο σύνδεσης, 3.5 m.
Με αυτό το καλώδιο μπορείτε να 
συνδέσετε τον φωτισμό πάγκου MITTLED 
με τον μετασχηματιστή LED ΙΚΕΑ.
Λευκό  704.636.00 5€

ANSLUTA μετασχηματιστής LED 19W. 
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον μετασχηματιστή αν 
θέλετε με έναν διακόπτη να ενεργοποιείτε και να 
απενεργοποιείτε όλες τις συνδεδεμένες πηγές 
φωτισμού.
Λευκό  704.058.65 15€
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Οι πάγκοι μας διαθέτουν
25 χρόνια δωρεάν εγγύηση. 
Ανακαλύψτε περισσότερα 
στη σελίδα 88

Πάγκοι
Η κουζίνα σας είναι η καρδιά του σπιτιού, είναι το δωμάτιο για όλους! Το πώς 
λειτουργεί και το πώς φαίνεται είναι δυο σημαντικοί παράγοντες. Παρόλο που το 
στιλ που θα επιλέξετε για τις πόρτες και τις προσόψεις των συρταριών είναι πολύ 
σημαντικό, και ο πάγκος εργασίας μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση στην γενικότερη 
εικόνα. Ο τέλειος πάγκος δεν συμπληρώνει απλά την εικόνα της κουζίνας σας, παίζει 
ρόλο και στην λειτουργικότητά της. Όταν επιλέγετε τον κατάλληλο πάγκο πρέπει 
να λάβετε υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως το στιλ σας, την ανθεκτικότητα, την 
συντήρηση, τον τρόπο ζωής και το κόστος. Οι πάγκοι μας διατίθενται σε μία μεγάλη 
ποικιλία από ανθεκτικά υλικά, φινιρίσματα και πάχη. Κάθε επιφάνεια έχει μοναδικές 
ιδιότητες, με διαφορετικά επίπεδα ανθεκτικότητας στο νερό, την φθορά και την 
θερμότητα.

Πώς να επιλέξετε πάγκο:

01 02 03

Ποιος είναι ο 
προϋπολογισμός σας;
Ένα κομψό στιλ δεν 
χρειάζεται να κοστίζει μια 
περιουσία, οι πάγκοι μας 
διατίθενται σε μεγάλη 
ποικιλία από υλικά και 
φινιρίσματα, για να 
ταιριάζουν ιδανικά με το 
στιλ σας, τις ανάγκες σας 
και το πορτοφόλι σας.

Ποιο υλικό προτιμάτε;
Όταν επιλέγετε υλικό, 
λάβετε υπόψη σας πόσο 
ανθεκτικός θέλετε να 
είναι ο πάγκος σας, πόσο 
θα τον φροντίζετε και πως 
θέλετε να φαίνεται μέσα 
στην κουζίνα σας.

Οι πάγκοι διατίθενται σε 
διάφορα μεγέθη, μπορείτε 
να τον πάρετε σπίτι 
σας σήμερα και να τον 
κόψετε σε όποιο μήκος 
επιθυμείτε.

Σχεδιασμένοι για να αντέχουν 
Όταν ελέγχουμε τους πάγκους μας, τους υποβάλλουμε
σε όλα αυτά που πρόκειται να αντιμετωπίσουν στην
κουζίνα σας, όπως υγρά, λάδι, ατμό, θερμότητα,
χτυπήματα και γρατζουνιές. Και αφού τα κάνουμε
όλα αυτά, είμαστε τόσο σίγουροι ότι οι πάγκοι μας θα
αντέξουν, που το εγγυόμαστε.

Υλικά 
Laminate 
Οι πάγκοι από laminate είναι ανθεκτικοί, προσιτοί 
και διατίθενται σε πολλά χρώματα και φινιρίσματα. 
Μπορείτε εύκολα να καθαρίσετε λεκέδες και λίπη, έτσι 
ο πάγκος διατηρεί την ομορφιά του για πολύ καιρό, 
κάτι που τον κάνει μια πρακτική λύση. 

Ξύλο 
Το φυσικό χρώμα και τα όμορφα «νερά» του ξύλου 
προσθέτουν στην κουζίνα σας μία ζεστή, φυσική 
αίσθηση. Οι διαφοροποιήσεις στο χρώμα και 
στην υφή του ξύλου δίνουν στον πάγκο ιδιαίτερο 
χαρακτήρα. Το ξύλο είναι ένα ανθεκτικό υλικό, 
το οποίο μπορεί να τριφτεί με γυαλόχαρτο και να 
επεξεργαστεί όποτε χρειάζεται, ώστε να γίνει σαν 
καινούριο.
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Πάγκοι laminate πάχους 2,8 cm

Οι πάγκοι laminate EKBACKEN και LILLTRÄSK έχουν 2,8 cm πάχος και 
τετραγωνισμένη άκρη. Είναι ανθεκτικοί, έχουν εύκολη συντήρηση 
και διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και υφών (κανονική, 
ματ, γυαλιστερή ακόμα και απαλή βελούδινη). 

Οι πάγκοι EKBACKEN διατίθενται σε μια συλλογή από 
προκαθορισμένους συνδυασμούς διαστάσεων, χρωμάτων και στιλ 
για να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Μπορούν να κοπούν στο 
μήκος που επιθυμείτε και να καλύψετε τις άκρες με το φινίρισμα που 
περιλαμβάνεται.

LILLTRÄSK πάγκος, λευκό, Β63,5 cm.

Μ186×Π2,8 cm 502.427.23 50€
Μ246×Π2,8 cm 902.427.21 55€

EKBACKEN πάγκος, διπλής όψης, λευκό με λευκή 
άκρη, Β63,5 cm.

Μ186×Π2.8 cm 402.913.42 90€
Μ246×Π2.8 cm 202.913.43 100€

EKBACKEN πάγκος, όψη μαρμάρου σε λευκό, 
Β63,5 cm.

Μ186×Π2,8 cm  703.356.22 60€
Μ246×Π2,8 cm  003.356.25 70€

EKBACKEN πάγκος, σκούρο γκρι/όψη μάρμαρου, 
Β63,5 cm.

Μ186×Π2,8 cm 403.971.69 60€
Μ246×Π2,8 cm 403.971.74 70€

EKBACKEN πάγκος, όψη τσιμέντου σε ανοιχτό 
γκρι χρώμα, Β63,5 cm.

Μ186×Π2,8 cm  303.954.39 60€
Μ246×Π2,8 cm  503.954.43 70€

EKBACKEN πάγκος, διπλής όψης, ανοιχτό γκρι με 
λευκή άκρη, Β63,5 cm.

Μ186×Π2,8 cm  402.913.42 90€
Μ246×Π2,8 cm  202.913.43 100€

EKBACKEN πάγκος, όψη μελιάς, Β63,5 cm.

Μ186×Π2,8 cm  503.376.17 60€
Μ246×Π2,8 cm  903.376.20 70€

EKBACKEN πάγκος, όψη τσιμέντου, Β63,5 cm.

Μ186×Π2,8 cm  203.356.48 60€
Μ246×Π2,8 cm  603.356.51 70€

EKBACKEN πάγκος, ανθρακί ματ, Β63,5 cm. 

Μ186×Π2.8 cm 004.090.13 90€
Μ246×Π2.8 cm 104.090.17 100€

ΠΑΓΚΟΙΠΑΓΚΟΙ

EKBACKEN πάγκος, ματ μπεζ με μοτίβο/laminate, 
Β63,5 cm.

Μ186×Π2.8 cm 003.971.85 60€
Μ246×Π2.8 cm 203.971.89 70€
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SÄLJAN πάγκος, λευκό, Β63,5 cm.

Μ186×Π2.8 cm 502.022.08 60€
M246×Π2,8 cm 602.022.17 70€

   

SÄLJAN πάγκος, όψη πέτρας σε λευκό χρώμα, 
Β63,5 cm.

Μ186×Π2,8 cm 502.830.54 60€
M246×Π2,8 cm 202.830.55 70€

Πάγκοι laminate πάχους 3,8 cm 

   

SÄLJAN πάγκος, όψη μαρμάρου σε μαύρο χρώμα, 
Β63,5 cm.

Μ186×Π2,8 cm 203.356.86 60€
M246×Π2,8 cm 003.356.87 70€

   

SÄLJAN πάγκος, όψη ορυκτού σε μαύρο χρώμα, 
Β63,5 cm.

Μ186×Π2,8 cm 702.022.07 60€
M246×Π2,8 cm 702.022.12 70€

   

SÄLJAN πάγκος, ανοιχτό γκρι/όψη ορυκτού, 
Β63,5 cm.

Μ186×Π2,8 cm 503.972.01 60€
M246×Π2,8 cm 603.972.05 70€

SÄLJAN πάγκος, όψη μπεζ πέτρας.

Μ186×Π3,8 cm 404.391.26 60€
Μ246×Π3,8 cm 604.391.30 70€

SÄLJAN πάγκος, όψη βελανιδιάς.

Μ186×Π3,8 cm 604.391.73 60€
Μ246×Π3,8 cm 804.392.09 70€

Οι πάγκοι laminate SÄLJAN έχουν 3,8 cm πάχος και στρογγυλεμένη 
ή τετραγωνισμένη άκρη. Είναι ανθεκτικοί, έχουν εύκολη συντήρηση 
και διατίθενται σε μια συλλογή από προκαθορισμένους συνδυασμούς 
διαστάσεων, χρωμάτων και στιλ (ματ, γυαλιστερό και διπλής όψης) για 
να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Οι πάγκοι μπορούν να κοπούν στο 
μήκος που επιθυμείτε και να καλύψετε τις άκρες με τα 2 φινιρίσματα που 
περιλαμβάνονται.
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ΠΑΓΚΟΙΠΑΓΚΟΙ

KARLBY πάγκος, καρυδιά.

Μ186×Π3,8 cm 303.351.91 120€
Μ246×Π3,8 cm 003.352.01 150€

SKOGSÅ πάγκος, βελανιδιά.

Μ186×Π3,8 cm 803.829.86 200€
Μ246×Π3,8 cm 003.829.90 250€

KARLBY πάγκος, βελανιδιά.

Μ186×Π3,8 cm 703.351.89 100€
Μ246×Π3,8 cm 603.351.99 120€

Πάγκοι με όψη ξύλου πάχους 3,8 cm

Το ξύλο, ένα φυσικό και ανθεκτικό υλικό, προσδίδει μία ζεστή 
αίσθηση στην κουζίνα σας και κάνει κάθε πάγκο μοναδικό. Γίνεται 
πιο όμορφο με το πέρασμα του χρόνου και επιπλέον, αν χρειαστεί, 
μπορείτε να το τρίψετε με γυαλόχαρτο και να το επεξεργαστείτε, 
ώστε να γίνει σαν καινούργιο. Οι πάγκοι από ξύλο αποτελούνται 
από μία στρώση 3 mm μασίφ ξύλου πάνω σε έναν πυρήνα από 
μοριοσανίδα. Mε αυτήν την τεχνική μπορούμε να δημιουργήσουμε 
νέα, μοναδικά σχέδια και καθώς για την κατασκευή τους χρειάζεται 
λιγότερο ξύλο, έχουν μικρότερη επίδραση στο περιβάλλον.  

Τους προ-επεξεργαζόμαστε με ειδικό βερνίκι, ώστε να μη χρειαστεί 
να κάνετε τίποτα όταν τους αγοράζετε και να τους φροντίσετε μόνο 
όταν η επιφάνεια αρχίσει να φθείρεται.

Οι πάγκοι μπορούν να κοπούν στο μήκος που επιθυμείτε και να 
καλύψετε τις άκρες με τα φινιρίσματα που περιλαμβάνονται.

Καρυδιά 
Το φυσικό χρώμα και τα όμορφα «νερά» 
του ξύλου προσθέτουν στην κουζίνα 
σας μία ζεστή, φυσική αίσθηση. Το ξύλο 
της καρυδιάς γίνεται πιο ανοιχτόχρωμο 
με το πέρασμα του χρόνου. Έχει μεγάλη 
ποικιλία στις αποχρώσεις και ένα ιδιαίτερο, 
διακοσμητικό σχέδιο που σχηματίζεται από 
τα «νερά» του. 

Βελανιδιά
Η βελανιδιά είναι ένα πολύ σκληρό ξύλο, 
χαρακτηριστικό που την κάνει δημοφιλή 
επιλογή για πάγκους και εσωτερικά. Το 
χρώμα της βελανιδιάς ποικίλει από ανοιχτό 
καφέ μέχρι ένα πλούσιο καφέ- κοκκινωπό 
που γίνεται πιο σκούρο με το πέρασμα του 
χρόνου.

PINNARP πάγκος, καρυδιά.

Μ186×Π3,8 cm 404.662.28 170€
Μ246×Π3,8 cm 204.662.29 200€
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Διακοσμητικά τελειώματα
Για ένα κομψό φινίρισμα μεταξύ του πάγκου και του τοίχου σας. 

FIXA αρμοκάλυπτρο, γκρι. Γεμίζει το κενό μεταξύ του τοίχου και 
του πάγκου. Ταιριάζει με όλους τους πάγκους της ΙΚΕΑ. Μπορεί να 
χρησιμοποιήθεί με διάφορα υλικά όπως πλακάκια.

402.460.38 10€

FIXA εξάρτημα στήριξης πάγκου. 
Διατηρεί τον πάγκο σας σταθερό και ανθεκτικό μετά 
την εγκατάσταση.

Γαλβανιζέ 702.746.28 5€/τεμ.

NUMERÄR αρμοκάλυπτρο, 246 cm. Το μασίφ ξύλο μπορεί να κοπεί στο 
επιθυμητό μήκος και να επεξεργαστεί η επιφάνειά του όπως χρειάζεται. 
Μπορεί να τοποθετηθεί και σε τοίχο με πλακάκια.

Σημύδα 100.608.33 13€

FIXA ενωτικό πάγκου. Προτείνεται μόνο για πάγκους με 
τετραγωνισμένες άκρες. Εμποδίζει το νερό να εισχωρήσει μεταξύ των 
πάγκων.

63.5×1×1.8 cm 303.392.88 3,5€

NUMERÄR αρμοκάλυπτρο, 246 cm. Το μασίφ ξύλο μπορεί να κοπεί 
στο επιθυμητό μήκος και να επεξεργαστεί η επιφάνειά του όπως 
χρειάζεται. Μπορεί να τοποθετηθεί και σε τοίχο με πλακάκια.

Βελανιδιά 601.247.19 15€

FIXA προστατευτικό από τον ατμό, 
επιχρωμιωμένο. Πάνω από ένα πλυντήρο πιάτων, 
το προστατευτικό FIXA θα πρέπει να τοποθετείται 
κάτω από την επιφάνεια του πάγκου εργασίας, για 
επιπλέον προστασία από την υγρασία.

Επιχρωμιωμένο 043.750.85 6€

Εξαρτήματα πάγκου

  WORKTOPSΠΑΓΚΟΙ

Δημιουργήστε μια κομψή λύση μπαρ και για να έχετε μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας τοποθετήστε την πάνω στον πάγκο. Τα σκαμπό μπαρ με 
ύψος καθίσματος 74 cm συνδυάζονται με μία λύση μπαρ με βραχίονες CAPITA.

Λύσεις Μπαρ
Κάντε την κουζίνα σας το κομβικό σημείο του σπιτιού με μία λύση μπαρ. Οι λύσεις μπαρ επεκτείνουν τον πάγκο 
της κουζίνας σας και είναι ιδανικές ως επιπλέον χώροι φαγητού, αλλά και για να περάσετε το χρόνο σας με την 
οικογένεια ή τους φίλους σας.

Φροντίδα και υποστήριξη του πάγκου σας

STOCKARYD λάδι επεξεργασίας
ξύλου. Για εσωτερική χρήση. Για να διατηρήσει 
ο πάγκος σας την όμορφη εμφάνισή του, 
επεξεργαστείτε τον τακτικά με το λάδι 
επεξεργασίας ξύλου STOCKARYD: δίνει στην 
επιφάνεια όμορφη γυαλάδα, προστατεύει το ξύλο 
και παραείνει τη ζωή του πάγκου.

500 ml 202.404.62 9,99€

CAPITA βραχίονας, ανοξείδωτο ατσάλι, 2 τεμ.
400.511.96 18€

SKOGSÅ πάγκος. Βελανιδιά,  
186×3,8 cm. 803.829.86

200€



Τα πάνελ τοίχου LYSEKIL έχουν εύκολη εγκατάσταση. Μπορείτε να τα κόψετε στο επιθυμητό
μέγεθος και να τα τοποθετήσετε στον τοίχο. Απλά ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που 
περιλαμβάνονται.

Συνδυάστε τα πάνελ τοίχου LYSEKIL με πάγκους που ταιριάζουν για μία ομοιόμορφη εμφάνιση.

LYSEKIL πάνελ τοίχου, λευκό/
ανοιχτό γκρι όψη τσιμέντου.

M120×55 cm  803.963.99 40€

LYSEKIL πάνελ τοίχου, διπλής 
όψης, χρώμα χαλκού/χρώμα 
ανοξείδωτου ατσαλιού.

M120×55 cm  203.351.20 40€

LYSEKIL πάνελ τοίχου, διπλής 
όψης, λευκό μάρμαρο/μοτίβο 
μωσαϊκού σε λευκό/μαύρο.

M120×55 cm 903.971.62 40€

LYSEKIL ράγα για πάνελ τοίχου, 
αλουμίνιο. 

M120×55.4 cm 803.351.17 9,99€/τεμ

Πάνελ τοίχου LYSEKIL

7372

Πάνελ τοίχου

Τοίχοι που ταιριάζουν με το στιλ σας! 
Ένας γρήγορος κι εύκολος τρόπος να ανανεώσετε την κουζίνα σας είναι προσθέτοντας 
χρώμα και υφή με ένα πάνελ τοίχου. Καθαρίζονται εύκολα και προστατεύουν τους 
τοίχους όταν ετοιμάζετε το φαγητό. Επιπλέον, δημιουργούν ένα όμορφο φινίρισμα 
εκεί όπου οι πάγκοι ενώνονται με τον τοίχο και δίνουν στην κουζίνα σας μια ιδιαίτερη 
εμφάνιση. 
 

Υλικά 
Laminate 
Είναι εύκολο να καθαρίσετε τις πιτσιλιές και τα λίπη και τα επίτοιχα πάνελ διατηρούν 
την ομορφιά τους για πολύ καιρό. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διπλής όψης, 
διάφορα χρώματα και στιλ για να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει.
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Ελέγχουμε αυστηρά τους νεροχύτες μας για να διασφαλίσουμε ότι 
αντέχουν στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής στην κουζίνα. Γι’ 
αυτό όλοι οι νεροχύτες μας (εκτός από τον FYNDIG) συνοδεύονται 
από 25 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Δείτε περισσότερα στη σελ.88

Νεροχύτες

Ένα πολυσύχναστο σημείο της κουζίνας
Ο νεροχύτης και η γύρω περιοχή του, είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη στην 
κουζίνα. Τον χρησιμοποιείτε για την προετοιμασία του φαγητού και το πλύσιμο των 
λαχανικών, αλλά και για να βάζετε τα λερωμένα πιάτα και να τα πλύνετε. Για να κάνετε 
όλες τις δουλειές σας πιο εύκολες, επιλέξετε τον νεροχύτη και τα εξαρτήματά του που 
ταιριάζουν στις ανάγκες σας και στον τρόπο που δουλεύετε στην κουζίνα.

Πως να επιλέξετε νεροχύτη σας

01 02 03

Τι μέγεθος έχει το 
ντουλάπι όπου θα 
τοποθετήσετε
τον νεροχύτη σας; Τα 
ντουλάπια μας έχουν 
πλάτος 40, 60 ή 80 cm. 

Σκεφτείτε πώς 
προετοιμάζετε το φαγητό 
και πώς πλένετε τα σκεύη 
σας. Έχετε πλυντήριο 
πιάτων ή πλένετε στο 
χέρι; Χρειάζεστε μία 
γούρνα, δύο γούρνες, 
ή ένα νεροχύτη 
με μία επιφάνεια 
στραγγίσματος; 

Συνδυάστε τον νεροχύτη 
σας με εξαρτήματα 
που σας βοηθούν να 
οργανώσετε την περιοχή 
μέσα και γύρω από τον 
νεροχύτη, τόσο όταν 
ετοιμάζετε το φαγητό 
όσο και όταν πλένετε τα 
πιάτα. (σελ. 74).

Οι νεροχύτες μας 
Νεροχύτες με 1 γούρνα
Αν ο χώρος είναι περιορισμένος, μια γούρνα είναι 
καλή λύση. Επιπλέον, σε μια μεγάλη γούρνα μπορείτε 
να πλύνετε κατσαρόλες και τηγάνια. Συνδυάστε με 
εξαρτήματα που θα κάνουν την γούρνα περισσότερο 
λειτουργική. (σελ. 44).

Νεροχύτες με 2 γούρνες
Δύο γούρνες είναι ιδανικές αν κάνετε ταυτόχρονα 
πολλές δουλειές. Για παράδειγμα, αν η μια γούρνα 
είναι γεμάτη λερωμένα πιάτα, μπορείτε να πλύνετε τα 
λαχανικά στην άλλη.

Νεροχύτες με 1 1/2 γούρνες
Η 1 1/2 γούρνα σας προσφέρει τα ίδια πλεονεκτήματα 
με τις δύο γούρνες, αλλά σε μικρότερο χώρο.

Νεροχύτες με επιφάνεια στραγγίσματος
Ένας νεροχύτης με επιφάνεια στραγγίσματος είναι 
ιδανικός για να στεγνώνουν τα πιάτα, καθώς το 
επιπλέον νερό ξαναπέφτει στη γούρνα. Όλοι οι 
νεροχύτες με επιφάνεια στραγγίσματος μπορούν να 
τοποθετηθούν με την επιφάνεια στραγγίσματος είτε 
δεξιά είτε αριστερά, ανάλογα τι προτιμάτε.
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ΝΕΡΟΧΥΤΕΣΝΕΡΟΧΥΤΕΣ

BOHOLMEN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα, 
47×30 cm. Μπορεί να συμπληρωθεί με τα αξεσουάρ 
νεροχύτη GRUNDVATTEN για αποτελεσματική 
χρήση του χώρου στον νεροχύτη. 

Ανοξείδωτο ατσάλι 002.440.84 39€

HAVSEN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα, 53×47 cm. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με τα αξεσουάρ νεροχύτη 
GRUNDVATTNET για αποτελεσματική χρήση του 
χώρου στον νεροχύτη. Κεραμικό. 

Λευκό 803.778.43 99€

HAVSEN επικαθήμενος νεροχύτης, 62×48 cm. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με τα αξεσουάρ νεροχύτη 
GRUNDVATTNET για αποτελεσματική χρήση του 
χώρου στον νεροχύτη. Κεραμικό. 

Λευκό 203.592.29 149€

VATTUDALEN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα με 
επιφάνεια στραγγίσματος, 86×47 cm. Μπορεί 
να τοποθετηθεί με την επιφάνεια στραγγίγματος 
είτε δεξιά είτε αριστερά. Μπορεί να συμπληρωθεί 
με τα αξεσουάρ νεροχύτη GRUNDVATTNET 
για αποτελεσματική χρήση του χώρου στον 
νεροχύτη.

Ανοξείδωτο ατσάλι 903.151.71 89€

VATTUDALEN ένθετος νεροχύτης, 1½ γούρνα με 
επιφάνεια στραγγίσματος, 88×53 cm. Μπορεί 
να τοποθετηθεί με την επιφάνεια στραγγίγματος 
είτε δεξιά είτε αριστερά. Μπορεί να συμπληρωθεί 
με τα αξεσουάρ νεροχύτη GRUNDVATTNET για 
αποτελεσματική χρήση του χώρου στον νεροχύτη. 

Ανοξείδωτο ατσάλι 303.151.69 119€

NORRSJÖN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα, 
37×44 cm. Μπορεί να συμπληρωθεί με τα αξεσουάρ 
νεροχύτη NORRSJÖN για αποτελεσματική χρήση 
του χώρου στον νεροχύτη. 

Ανοξείδωτο ατσάλι 403.151.64 199€

FYNDIG ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα, 46×40 cm. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με τα αξεσουάρ νεροχύτη 
GRUNDVATTNET για αποτελεσματική χρήση του 
χώρου στον νεροχύτη. 

Ανοξείδωτο ατσάλι 902.021.26 25€

FYNDIG ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα με 
επιφάνεια στραγγίσματος, 46×40 cm. Μπορεί 
να τοποθετηθεί με την επιφάνεια στραγγίγματος 
είτε δεξιά είτε αριστερά. Μπορεί να συμπληρωθεί 
με τα αξεσουάρ νεροχύτη GRUNDVATTNET για 
αποτελεσματική χρήση του χώρου στον νεροχύτη. 

Ανοξείδωτο ατσάλι 502.021.33 35€

NORRSJÖN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα 
54×44 cm. Μπορεί να συμπληρωθεί με 
τα αξεσουάρ νεροχύτη NORRSJÖN για 
αποτελεσματική χρήση του χώρου στον νεροχύτη. 

Ανοξείδωτο ατσάλι 603.151.63 289€

HILLESJÖN ένθετος νεροχύτης, 1½ γούρνες, 
58×46 cm. Μπορεί να τοποθετηθεί με την 
μεγάλη γούρνα είτε δεξιά είτε αριστερά. Μπορεί 
να συμπληρωθεί με τα αξεσουάρ νεροχύτη 
GRUNDVATTNET για αποτελεσματική χρήση του 
χώρου στον νεροχύτη.

Ανοξείδωτο ατσάλι 603.151.77 99€

LÅNGUDDEN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα, 
46×46 cm.Μπορεί να συμπληρωθεί με τα αξεσουάρ 
νεροχύτη GRUNDVATTNET για αποτελεσματική 
χρήση του χώρου στον νεροχύτη.

Ανοξείδωτο ατσάλι 303.151.74 59€

LÅNGUDDEN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα, 
56×53 cm. Μπορεί να συμπληρωθεί με τα αξεσουάρ 
νεροχύτη GRUNDVATTNET για αποτελεσματική 
χρήση του χώρου στον νεροχύτη.

Ανοξείδωτο ατσάλι 503.151.73 79€

BOHOLMEN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα, 
45×15 cm. 

Ανοξείδωτο ατσάλι 702.134.80 39€

VATTUDALEN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα με 
επιφάνεια στραγγίσματος 69×47 cm. Μπορεί 
να τοποθετηθεί με την επιφάνεια στραγγίγματος 
είτε δεξιά είτε αριστερά. Μπορεί να συμπληρωθεί 
με τα αξεσουάρ νεροχύτη GRUNDVATTNET για 
αποτελεσματική χρήση του χώρου στον νεροχύτη. 

Ανοξείδωτο ατσάλι 703.151.72 69€

Για ντουλάπια των 40 cm

Για ντουλάπια των 60 cm

Για ντουλάπια των 60 cm

KILSVIKEN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα, 
56×46 cm. 

Μαύρο σύνθεση χαλαζία 404.449.34 179€

KILSVIKEN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα με 
επιφάνεια στραγγίσματος, 72×46 cm. Μπορεί να 
τοποθετηθεί με την επιφάνεια στραγγίγματος είτε 
δεξιά είτε αριστερά. 

Μαύρο/σύνθεση χαλαζία 704.611.06 199€

KILSVIKEN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα, 
56×46 cm. Τ

Γκρι/μπεζ σύνθεση χαλαζία 704.449.37 179€



BREDSJÖN νεροχύτης, 2 γούρνες με 
πρόσοψη, 80×69 cm. Μπορεί να συμπληρωθεί 
με τα αξεσουάρ νεροχύτη GRUNDVATTNET 
για αποτελεσματική χρήση του χώρου στον 
νεροχύτη. 

Ανοξείδωτο ατσάλι 603.743.60 449€
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HAVSEN επικαθήμενος νεροχύτης, 2 γούρνες, 
82×48 cm. Μπορεί να συμπληρωθεί με τα αξεσουάρ 
νεροχύτη GRUNDVATTNET για αποτελεσματική 
χρήση του χώρου στον νεροχύτη. 

Λευκό 903.592.16 199€

LÅNGUDDEN ένθετος νεροχύτης, 2 γούρνες, 
75×53 cm. Μπορεί να συμπληρωθεί με τα 
αξεσουάρ νεροχύτη GRUNDVATTNET για 
αποτελεσματική χρήση του χώρου στον 
νεροχύτη.  

Ανοξείδωτο ατσάλι 003.151.75 119€

NORRSJÖN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα, 
73×44 cm. Το καπάκι LILLVIKEN περιλαμβάνεται 
στην τιμή. Μπορεί να συμπληρωθεί με 
τα αξεσουάρ νεροχύτη NORRSJÖN για 
αποτελεσματική χρήση του χώρου στον 
νεροχύτη. Ανοξείδωτο ατσάλι

103.151.65 349€

HILLESJÖN ένθετος νεροχύτης, 1½ γούρνα, 
75×46 cm.  Μπορεί να τοποθετηθεί με την 
μεγάλη γούρνα είτε δεξιά είτε αριστερά. Μπορεί 
να συμπληρωθεί με τα αξεσουάρ νεροχύτη 
GRUNDVATTNET για αποτελεσματική χρήση του 
χώρου στον νεροχύτη. 

Ανοξείδωτο ατσάλι 403.151.78 119€

VATTUDALEN ένθετος νεροχύτης, 2 γούρνες με 
επιφάνεια στραγγίσματος, 110×53 cm. Μπορεί 
να τοποθετηθεί με την επιφάνεια στραγγίσματος 
είτε δεξιά είτε αριστερά. Μπορεί να συμπληρωθεί 
με τα αξεσουάρ νεροχύτη GRUNDVATTNET 
για αποτελεσματική χρήση του χώρου στον 
νεροχύτη. 

Ανοξείδωτο ατσάλι 503.151.68 139€

LILLVIKEN lid. Συνδέεται με έναν μαγνήτη σε όλους 
τους νεροχύτες με σιφόνι LILLVIKEN και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως λαβή για να σηκώνετε 
το καλάθι.Ο νεροχύτης σας διατηρείται εύκολα 
καθαρός, καθώς το καπάκι δημιουργεί μία επίπεδη 
επιφάνεια στο κάτω μέρος του και αποτρέπει τα 
απορρίμματα τροφίμων να πέσουν μέσα στο καλάθι

203.178.52 3€

LILLVIKEN σιφόνι/πώμα αποστράγγισης
νερού για νεροχύτη με 1 γούρνα. Με διπλή 
σύνδεση για το πλυντήριο πιάτων και το πλυντήριο 
ρούχων. Πλαστικό πολυπροπυλενίου. 

103.115.39 20€

LILLVIKEN σιφόνι/πώμα αποστράγγισης
νερού για νεροχύτη με 2 γούρνες. Με διπλή 
σύνδεση για το πλυντήριο πιάτων και το πλυντήριο 
ρούχων. Πλαστικό πολυπροπυλενίου. 

903.115.40 30€

Για ντουλάπια των 80 cm

Σιφόνια

ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ

BREDSJÖN νεροχύτης,  
2 γούρνες με πρόσοψη,  
80×69 cm. 603.743.60

449€

KILSVIKEN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα, 
72×46 cm. 

Μαύρο/σύνθεση χαλαζία 104.449.35 249€
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Εξοικονομήστε νερό με κάθε τρόπο
Μεγάλη επιφάνεια του πλανήτη μας είναι καλυμμένη από νερό, αλλά πολύ 
λίγο είναι πόσιμο και ακόμα λιγότερο είναι προσβάσιμο. Κανένας οργανισμός 
δεν επιβιώνει χωρίς αυτό και καινούριο νερό δεν δημιουργείται. Συνεχώς 
ανακυκλώνεται, αλλά η προμήθειά μας σε πόσιμο νερό διαρκώς εξαντλείται. Δεν 
γίνεται ίση κατανομή του, επηρεάζεται από την μόλυνση, από ρύπους και από την 
κλιματική αλλαγή. Γι’ αυτό έχουμε εφοδιάσει όλες τις μπαταρίες μας με μηχανισμό 
εξοικονόμησης νερού, ώστε να καταναλώνετε μέχρι και 40% λιγότερο νερό, χωρίς 
να μειώνεται η πίεσή του. 

Μπαταρίες 
κουζίνας

Όλες οι μπαταρίες κουζίνας πληρούν τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές, που σημαίνει ότι έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί για 
όλες τις αγορές, καθώς και τις προδιαγραφές της συγκεκριμένης 
αγοράς.Όλες οι μπαταρίες κουζίνας μας διαθέτουν 10 χρόνια 
δωρεάν εγγύηση. Μάθετε περισσότερα στη σελ. 92



Μπαταρίες κουζίνας με χαμηλό στόμιο
Οι μπαταρίες κουζίνας με χαμηλό στόμιο έχουν πάντα 
τον διακόπτη στο πάνω μέρος και είναι ιδανικές για 
μικρούς νεροχύτες με μία γούρνα. 

Μπαταρία κουζίνας YTTRAN*

Μπαταρίες κουζίνας με ψηλό στόμιο
Το ψηλό στόμιο σας διευκολύνει να πλύνετε ακόμα και 
μεγάλα μαγειρικά σκεύη.

Μπαταρία κουζίνας INSJÖN*
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ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

LAGAN μπαταρία κουζίνας Υ16 cm.  
Περιστρεφόμενο στόμιο: 360°.

Επιχρωμιωμένο 100.850.27 19,99€

BOSJÖN μπαταρία κουζίνας Υ32 cm. 
Περιστρεφόμενο στόμιο: 120°. 

Xρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού
204.573.81 169€

SUNDSVIK μπαταρία κουζίνας Υ15 cm. 
Περιστρεφόμενο στόμιο: 360°. 

Επιχρωμιωμένο 800.318.61 29,99€

EDSVIK μπαταρία κουζίνας διπλής 
λειτουργίας Υ30 cm. Περιστρεφόμενο 
στόμιο: 360°.

Επιχρωμιωμένο 000.318.41 49,99€

YTTRAN μπαταρία κουζίνας Υ19 cm. 
Το περιστρεφόμενο στόμιο είναι 
ρυθμισμένο στις 360°, αλλά μπορεί 
να αλλάξει στις 120°. Διατίθεται και με 
επεκτεινόμενο στόμιο.

Επιχρωμιωμένο 703.059.41 69,99€

VATTNET μπαταρία κουζίνας Υ19 cm. 
Το περιστρεφόμενο στόμιο είναι 
ρυθμισμένο στις 360° αλλά μπορεί να 
αλλάξει στις  90° ή 120°.

Επιχρωμιωμένο 703.416.80 49,99€

GLITTRAN μπαταρία κουζίνας 
Υ28 cm. Περιστρεφόμενο στόμιο: 
360°. 

Επιχρωμιωμένο 902.226.19 99€
Χρώμα ορείχαλκου 104.685.11 99€

Μπαταρίες κουζίνας

*Περισσότερες πληροφορίες για τις μπαταρίες στη σελ.83

Λειτουργίες

Μπαταρίες κουζίνας με αισθητήρα
Η λειτουργία του αισθητήρα στη μπαταρία κουζίνας 
είναι απλή, υγιεινή και πρακτική: σας διευκολύνει 
όταν θέλετε να γεμίσετε ένα ποτήρι νερό ή να 
ξεπλύνετε τα χέρια σας όταν μαγειρεύετε.

Μπαταρία κουζίνας με αισθητήρα TÄMNAREN

Μπαταρίες κουζίνας με επεκτεινόμενο στόμιο
Είναι πιο εύκολο να ξεπλύνετε τα πιάτα με το 
επεκτεινόμενο στόμιο. Ένα αντίβαρο κάνει τον 
σωλήνα να μαζεύεται εύκολα πάλι μέσα στον μείκτη. 

Μπαταρία κουζίνας με επεκτεινόμενο στόμιο ÄLMAREN*

Μπαταρίες κουζίνας με ντους
Η μπαταρία διαθέτει δύο λειτουργίες, ώστε να 
αλλάζετε τον τρόπο ροής του νερού απλώς πατώντας 
τα κουμπιά στο χερούλι. 

Μπαταρία κουζίνας με λειτουργία ντους TOLLSJÖN *

GLYPEN μπαταρία κουζίνας Y26 cm. Το 
περιστρεφόμενο στόμιο είναι ρυθμισμένο 
στις 360° αλλά μπορεί να αλλάξει στις  
90° ή 120°.
Xρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού

304.423.65 59,99€
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ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

KNIPEN δοχείο υγρού σαπουνιού πιάτων, 5 
dl. Μπορεί να τοποθετηθεί στο νεροχύτη ή στον 
πάγκο ώστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο 
απορρυπαντικό. Η αντλία γεμίζει με απορρυπαντκό 
από πάνω. 

Ανοξείδωτο ατσάλι 703.417.22 11,99€

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Μπαταρίες κουζίνας με επεκτεινόμενο στόμιο

VIMMERN μπαταρία κουζίνας με ντους Υ47 cm. 
Περιστρεφόμενο στόμιο: 360°. 

Χρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού 903.052.90 199€

Μπαταρίες κουζίνας με ντους

YTTRAN μπαταρία κουζίνας με επεκτεινόμενο 
στόμιο Υ18 cm. Περιστρεφόμενο στόμιο 120°. 
Διατίθεται και χωρίς επεκτεινόμενο στόμιο.

Επιχρωμιωμένο 403.059.47 99€

ÄLMAREN μπαταρία κουζίνας με επεκτεινόμενο 
στόμιο Υ36 cm. Περιστρεφόμενο στόμιο 120°. 
Διατίθεται και χωρίς επεκτεινόμενο στόμιο.

Χρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού 803.416.46 129€

INSJÖN μπαταρία κουζίνας με επεκτεινόμενο 
στόμιο Υ43 cm. Περιστρεφόμενο στόμιο: 120°. 
Διατίθεται και χωρίς επεκτεινόμενο στόμιο.

Επιχρωμιωμένο 203.418.71 129€

Μπαταρίες κουζίνας με ψηλό στόμιο

 

NYVATTNET μπαταρία κουζίνας Υ40 cm. Το 
περιστρεφόμενο στόμιο είναι ρυθμισμένο στις 
360°, αλλά μπορεί να αλλάξει στις 120°.

Γυαλισμένο χρώμα χαλκού 203.416.54 99€

 

ÄLMAREN μπαταρία κουζίνας Υ36 cm.  
Το περιστρεφόμενο στόμιο είναι ρυθμισμένο στις 
360°, αλλά μπορεί να αλλάξει στις 120°. Διατίθεται και 
με επεκτεινόμενο στόμιο.

Χρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού 004.551.61 89,99€

GAMLESJÖN μπαταρία κουζίνας διπλής 
λειτουργίας Υ36 cm. Περιστρεφόμενο στόμιο 360°.

Μαύρο ματ μεταλλικό 203.416.73 129€

TOLLSJÖN μπαταρία κουζίνας με 
ντους Υ46 cm. Το περιστρεφόμενο 
στόμιο είναι ρυθμισμένο στις 360°, 
αλλά μπορεί να αλλάξει στις 120°. 

Μαύρο γυαλισμένο μέταλλο
203.416.92 229€

Μπαταρίες κουζίνας με 
αισθητήρα

TÄMNAREN μπαταρία κουζίνας 
με αισθητήρα Υ31 cm. Το 
περιστρεφόμενο στόμιο είναι 
ρυθμισμένο στις 360°, αλλά μπορεί 
να αλλάξει στις 120°. 

Χρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού
903.594.95 249€

DELSJÖN μπαταρία κουζίνας Υ36 cm. Το 
περιστρεφόμενο στόμιο είναι ρυθμισμένο στις 
360°, αλλά μπορεί να αλλάξει στις 120°.

Όψη κασσίτερου 604.887.81 79,99€
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Μια λειτουργική κουζίνα
Η κουζίνα σας θα είναι τελείως λειτουργική όταν τα πάντα μέσα σε αυτή 
βρίσκουν την θέση που τους ταιριάζει. Με τα έξυπνα εξαρτήματα και 
διαχωριστικά, θα βρείτε αυτό που θέλετε όταν το χρειάζεστε. 

Οι καλύτεροι φίλοι της κουζίνας σας 
Δίσκοι, κουτιά και κάδοι διαλογής απορριμάτων σας βοηθούν να κάνετε 
περισσότερο χώρο μέσα στα ντουλάπια της κουζίνας σας.

Ο χώρος γύρω από τον νεροχύτη έχει μεγάλη δραστηριότητα. Έχουμε 
εξαρτήματα με διάφορες λειτουργίες που μπορούν να σας διευκολύνουν να 
αξιοποιήσετε την περιοχή μέσα και γύρω από τον νεροχύτη, βοηθώντας σας 
τόσο στην προετοιμασία του φαγητού όσο και στο πλύσιμο.

Αξιοποιήστε ολόκληρο τον χώρο της κουζίνας, ακόμα και τους τοίχους. Με την 
έξυπνη επίτοιχη αποθήκευση, έχετε εύκολη πρόσβαση στα αντικείμενα που 
χρησιμοποιείτε συχνά ενώ την ίδια στιγμή ελευθερώνετε λειτουργικό χώρο. 

Εξαρτήματα 
κουζίνας
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Λιγότερος χρόνος για ψάξιμο, περισσότερος χρόνος 
για μαγείρεμα. Έξυπνες θήκες για τα συρτάρια σας 
διατηρούν τακτοποιημένα τα μαχαιροπήρουνα και τα 
εργαλεία κουζίνας. Μπορείτε να προσθέσετε φωτισμό 

για να βλέπετε τα πάντα μέσα στο συρτάρι. Για τον 
φωτισμό κουζίνας δείτε στη σελ.  20.

Συρτάρι 60 cm 

Εσωτ. διαστάσεις 52 cm

Συρτάρι 40 cm 

Εσωτ. διαστάσεις 32 cm

Συρτάρι 80 cm 
Εσωτ. διαστάσεις 72 cm

Εξωτ. διαστάσεις 80 cm

Δημιουργήστε τον ιδανικό συνδυασμό για τα συρτάρια σας

+ + + + +

+

+

+

+ +

+ +

Εξωτ. διαστάσεις 60 cmΕξωτ. διαστάσεις 40 cm

10 1× VARIERA θήκη για εργαλεία 32×50 cm

08 VARIERA θήκη για μαχαιροπίρουνα
 32×50 cm

13 1× VARIERA θήκη για μαχαιροπίρουνα 52×50 cm 13 1× VARIERA θήκη για μαχαιροπίρουνα 52×50 cm

06 1× VARIERA θήκη για μαχαίρια 20×50 cm

08 1× VARIERA θήκη για μαχαιροπίρουνα 32×50 cm
05 1× VARIERA θήκη για μαχαίρια 20×50 cm

08 1× VARIERA θήκη για μαχαιροπίρουνα 32×50 cm
06 1× VARIERA θήκη για μαχαίρια 20×50 cm
04 1× VARIERA θήκη για εργαλεία 20×50 cm

10 1× VARIERA θήκη για εργαλεία 32×50 cm
06 1× VARIERA θήκη για μαχαίρια 20×50 cm
04 1× VARIERA θήκη για εργαλεία 20×50 cm

09 1× VARIERA θήκη για μαχαιροπίρουνα 32×50 cm
01 1× VARIERA θήκη για μαχαίρια 10×50 cm
05 1× VARIERA ένθετο για δοχεία μπαχαρικών 20×50 cm
03 4× VARIERA κουτί 10×12 cm

10 1× VARIERA θήκη για εργαλεία 32×50 cm
05 1× VARIERA θήκη για μαχαίρια 20×50 cm

09 1× VARIERA θήκη για μαχαιροπίρουνα 32×50 cm
01 1× VARIERA θήκη για μαχαίρια 10×50 cm
03 4× VARIERA κουτί 10×12 cm

09 VARIERA θήκη για μαχαιροπίρουνα
32×50 cm

Επιλέξτε εσωτερικά εξαρτήματα που ταιριάζουν στο 
μέγεθος του συρταριού σας, στα μαχαιροπίρουνα και 
στα εργαλεία σας. Πρακτική συμβουλή: διατηρήστε 

ό,τι χρειάζεστε κοντά στον χώρο που χρησιμεύει για 
να διευκολύνεται η εργασία σας.

VARIERA εσωτερικά εξαρτήματα  

Εσωτερικό για συρτάρια πλάτους 10 cm

VARIERA θήκη για εργαλεία, 20×50 cm. 

Μπαμπού 602.260.39 €11,99
04

01

06

03

08 09

10 11

12

Εσωτερικό για συρτάρια πλάτους 32 cm

Εσωτερικό για συρτάρια πλάτους 52 cm

VARIERA θήκη για μαχαιροπίρουνα, 
52×50 cm.

Μπαμπού 402.046.94 29,99€

13

VARIERA θήκη για μαχαίρια, 10×50 cm. 

Λευκό 802.260.43 6,99€

 VARIERA κουτί, 10×12 cm.

Λευκό 503.351.09 1,69€

02

05

Εσωτερικό για συρτάρια πλάτους 20 cm

VARIERA θήκη για εργαλεία, 20×31 cm. 

Λευκό 403.157.91 4,99€

07VARIERA θήκη για μαχαίρια, 20×50 cm. 

Μπαμπού 102.046.95 19,99€

VARIERA ένθετο για μπαχαρικά, 20×50 cm. 

Λευκό 202.046.85 6,99€

VARIERA ένθετο για μπαχαρικά, 10×49 cm. 

Λευκό 001.772.49 2,99€

VARIERA θήκη για μαχαιροπίρουνα,
32×31 cm.
Λευκό 203.157.92 9,99€

VARIERA θήκη για μαχαιροπίρουνα, 
32×50 cm. 

Μπαμπού 902.046.96 19,99€

VARIERA θήκη για εργαλεία, 32×50 cm.
Μπαμπού 302.427.43 19,99€

VARIERA θήκη για μαχαιροπίρουνα, 
32×50 cm. 

Λευκό 502.427.42 9,99€

 VARIERA θήκη για εργαλεία, 32×50 cm. 
Λευκό 702.427.41 9,99€



9190
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Συνθέσεις διαλογής απορριμμάτων

Με τη σειρά HÅLLBAR μπορείτε να χωρίσετε τα υλικά 
σε διαφορετικούς κάδους: μία απλή κίνηση και το 
πρώτο βήμα για τη σωστή ανακύκλωση. Η σειρά 
διαλογής απορριμμάτων HÅLLBAR ταιριάζει σε 

οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού σας και μπορεί 
να είναι εντοιχισμένο ή ελεύθερο, ό,τι από τα δυο 
προτιμάτε. 

Το αυτοκόλλητο που περιλαμβάνεται μπορείτε να το κολλήσετε στον 
κάδο για να ξέρετε το περιεχόμενό του. Μπορείτε να γράψετε ή να 
ζωγραφίσετε στο αυτοκόλλητο ώστε να ξέρετε τι βάζετε στον κάδο.

Οι τρύπες εξαερισμού του κάδου και το σχήμα του επιτρέπουν την 
καλή κυκλοφορία του αέρα ώστε να στεγνώνουν γρήγορα τα βιολογικά 
απορρίμματα. Έτσι ελαστιχοποιούνται οι ανεπιθύμητες μυρωδιές.

Ένας δακτύλιος στο πάνω μέρος του κάδου κρύβει την σακούλα των 
απορριμμάτων και την διατηρεί στη θέση της. Αφαιρείται, είτε για να 
καθαρίσετε είτε όταν δεν τον χρησιμοποιείται.

Σε ψηλό συρτάρι MAXIMERA, πλάτους 60 cm, βάθους 45 cm

Οι κάδοι HÅLLBAR έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν 
διαφορετικές ανάγκες διαλογής απορριμμάτων. 
Αυτή η στενή σύνθεση είναι κατάλληλη αν έχετε 
περιορισμένο χώρο κι επιλέγετε να κάνετε διαλογή 

των απορριμμάτων σας στον χώρο ανακύκλωσης.

Σε ψηλό συρτάρι MAXIMERA, πλάτους 80 cm, βάθους 45 cm
Οι κάδοι HÅLLBAR έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν 
διαφορετικές ανάγκες διαλογής απορριμμάτων. Αυτή 
η σύνθεση είναι κατάλληλη αν θέλετε να κάνετε πιο 

εύκολη τη διαλογή απορριμμάτων στο σπίτι σας.

Το χερούλι σάς διευκολύνει να μεταφέρετε τον κάδο στο σημείο 
ανακύκλωσης.

HÅLLBAR σύνθεση διαλογής απορριμμάτων 
42l για συρτάρι κουζίνας METOD, εξαεριζόμενη/
ανοιχτό γκρι. 
Μία σύνθεση για 1 κάδο για τη διαλογή κονσερβών 
και μικρών συσκευασιών,1 για χαρτόνια, πλαστικό, 
μπουκάλια, βάζα και διαφημιστικά φυλλάδια και 1 
για νωπά και ξηρά βιολογικά απορρίμματα.
Συνολική τιμή 43,97€ (293.088.29)

HÅLLBAR σύνθεση διαλογής απορριμμάτων 
42l για συρτάρι κουζίνας METOD/ανοιχτό γκρι. 
Μία σύνθεση με 2 κάδους για διαλογή χαρτονιών, 
πλαστικού, χαρτιού, μπουκαλιών, γυαλιού, βάζων, 
φακέλων και διαφημιστικών φυλλαδίων.
Συνολική τιμή 41,98€ (193.088.39)

HÅLLBAR σύνθεση διαλογής απορριμμάτων 
40l για συρτάρι κουζίνας METOD, εξαεριζόμενη/
ανοιχτό γκρι. Ένας συνδυασμός για 3 κάδους για 
διαλογή κονσερβών και μικρότερων συσκευασιών 
όπως προϊόντων προσωπικής υγιεινής και 1 
κάδος για διαλογή ξηρών και νωπών βιολογικών 
απορριμμάτων.
Συνολική τιμή 44,96€ (393.089.23)

Τι περιλαμβάνεται στη σύνθεση Τι περιλαμβάνεται στη σύνθεση Τι περιλαμβάνεται στη σύνθεση
HÅLLBAR κάδος, 10 l, ανοιχτό 
γκρι 803.980.58 1 τεμ HÅLLBAR κάδος, 21 l, ανοιχτό 

γκρι 204.202.03 2 τεμ HÅLLBAR κάδος, 10 l, ανοιχτό 
γκρι 803.980.58 3 τεμ

HÅLLBAR κάδος, 21 l, ανοιχτό 
γκρι 204.202.03 1 τεμ HÅLLBAR βάση για κάδους διαλογής 

απορριμμάτων,  HÅLLBAR κάδος για βιολογικά απορρίμματα,

HÅLLBAR κάδος για βιολογικά απορρίμματα, 60 cm, λευκό       804.228.69 1 τεμ 10 l, ανοιχτό γκρι 804.338.82 1 τεμ
10 l, ανοιχτό γκρι 804.338.82 1 τεμ HÅLLBAR βάση για κάδους διαλογής απορριμμάτων, 
HÅLLBAR βάση για κάδους διαλογής 
απορριμμάτων, 60 cm, λευκό 804.228.69 1 τεμ

60 cm, λευκό       804.228.69 1 τεμ

HÅLLBAR σύνθεση διαλογής απορριμμάτων 55 l 
για συρτάρι κουζίνας METOD εξαεριζόμενη/ανοιχτό 
γκρι. Μία σύνθεση με 4 κάδους διαλογής για χαρτόνια, 
μπουκάλια, κονσέρβες και μικρότερες συσκευσίες, 
λαμπτήρες και μπαταρίες και 1 για διαλογή νωπών και 
ξηρών βιολογικών απορριμμάτων. 
Συνολική τιμή 59,95€ (693.089.26)

HÅLLBAR σύνθεση διαλογής απορριμμάτων 
57 l για συρτάρι κουζίνας METOD/ανοιχτό γκρι. 
Μία σύνθεση με 4 κάδους διαλογής για χαρτόνια, 
μπουκάλια, κονσέρβες και μικρότερες συσκευσίες, 
λαμπτήρες και μπαταρίες.
Συνολική τιμή 57,96€ (993.096.94)

HÅLLBAR σύνθεση διαλογής απορριμμάτων 53 
l για συρτάρι κουζίνας METOD εξαεριζόμενη/
ανοιχτό γκρι. Μία σύνθεση με 5 κάδους διαλογής 
για χαρτόνια, μπουκάλια, κονσέρβες και μικρότερες 
συσκευσίες, λαμπτήρες και μπαταρίες και 1 για 
διαλογή νωπών και ξηρών βιολογικών απορριμμάτων.
Συνολική τιμή 60,94€ (093.096.98)

Τι περιλαμβάνεται στη σύνθεση Τι περιλαμβάνεται στη σύνθεση Τι περιλαμβάνεται στη σύνθεση
HÅLLBAR κάδος, 10 l, ανοιχτό γκρι               803.980.58 2 τεμ HÅLLBAR κάδος, 10 l, ανοιχτό γκρι               803.980.58 1 τεμ HÅLLBAR κάδος 10 l ανοιχτό γκρι               803.980.58 4 τεμ
HÅLLBAR κάδος, 21 l, ανοιχτό γκρι               204.202.03 1 τεμ HÅLLBAR κάδος 21 l ανοιχτό γκρι               204.202.03 2 τεμ HÅLLBAR κάδος 3 l ανοιχτό γκρι               904.321.94 1 τεμ
HÅLLBAR κάδος, 3 l, ανοιχτό γκρι               904.321.94 1 τεμ HÅLLBAR κάδος 3 l ανοιχτό γκρι               904.321.94 1 τεμ HÅLLBAR κάδος για βιολογικά απορρίμματα,

HÅLLBAR κάδος για βιολογικά απορρίμματα, HÅLLBAR βάση για κάδους διαλογής 
απορριμμάτων, 10 l, ανοιχτό γκρι       804.338.82 1 τεμ

10 l, ανοιχτό γκρι 804.338.82 1 τεμ 80 cm, λευκό       604.228.70 1 τεμ HÅLLBAR βάση για κάδους διαλογής απορριμμάτων,
HÅLLBAR βάση για κάδους διαλογής 
απορριμμάτων, 80 cm, λευκό       604.228.70 1 τεμ

80 cm, λευκό       604.228.70 1 τεμ
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HÅLLBAR βάση στήριξης για κάδο διαλογής 
απορριμμάτων, Π80 cm, λευκό. Τοποθετώντας 
τη βάση στήριξης HÅLLBAR για κάδους διαλογής 
απορριμμάτων σε ψηλό συρτάρι MAXIMERA 
μπορείτε να κρύψετε τη διαλογή απορριμμάτων. 
Ο συρόμενος σκελετός παρέχει γρήγορη 
πρόσβαση στη διαλογή απορριμμάτων σας και 
κρατάει τον κάδο σταθερό. Τον σύρετε προς τα έξω 
για να τον χρησιμοποιήσετε και τον σπρώχνετε 
ξανά στη θέση του.

Τοποθετήστε τη στο ψηλό συρτάρι MAXIMERA 
80×60 cm ή 80×45 cm για να έχετε χώρο για τις 
σωληνώσεις πίσω από το συρτάρι. Με διαστάσεις 
για κάδους HÅLLBAR, εκτός από τους κάδους 35 l.

604.228.70 20€

HÅLLBAR συρόμενος σκελετός για διαλογή 
απορριμμάτων, ανοιχτό γκρι. Τοποθετήστε αυτόν 
τον συρόμενο σκελετόμέσα σε ένα ντουλάπι για 
να κρύψετε τους κάδους απορριμμάτων σας. 
Τοποθετείται εύκολα σε ντουλάπια οπουδήποτε 
μέσα στο σπίτι. Ο συρόμενος σκελετός παρέχει 
γρήγορη πρόσβαση στη διαλογή απορριμμάτων 
σας και κρατάει τον κάδο σταθερό. Τον σύρετε 
προς τα έξω για να τον χρησιμοποιήσετε και τον 
σπρώχνετε ξανά στη θέση του.

204.228.53 19,99€

HÅLLBAR κάδος, 35 l, ανοιχτό γκρι. Αυτός ο κάδος 
είναι ιδανικός για διαλογή χαρτοσυσκευασιών, 
μπουκαλιών και εφημερίδων ή για να 
αποθηκεύσετε ογκώδη αντικείμενα.

504.202.06 16,99€

HÅLLBAR κάδος, 22 l, ανοιχτό γκρι. Αυτός ο 
κάδος είναι ιδανικός για τη διαλογή χαρτονιού, 
πλαστικού, χαρτιού, μπουκαλιών, γυαλιού, 
κονσερβών, φακέλων και διαφημιστικών 
φυλλαδίων.

204.202.03 12,99€

HÅLLBAR κάδος για βιολογικά απορρίμματα, 
10 l, ανοιχτό γκρι. Αυτός ο κάδος είναι ιδανικός 
για τη διαλογή ξηρών και νωπών βιολογικών 
απορριμμάτων όπως καφές και φλούδες από 
φρούτα ή λαχανικά. Οι τρύπες εξαερισμού του 
κάδου και το σχήμα του πάτου του επιτρέπουν 
την κυκλοφορία του αέρα και αποξηραίνουν 
τα απορρίμματα. Έτσι ελαττώνονται οι 
ανεπιθύμητες μυρωδιες..

804.338.82 7,99€

HÅLLBAR κάδος, 10 l, ανοιχτό γκρι. Αυτός ο 
κάδος είναι ιδανικός για διαλογή κονσερβών, 
μικρών συσκευασιών όπως ειδών προσωπικής 
υγιεινής ή για να αποθηκεύσετε ρολλά χαρτιού 
ή  σακούλες.

803.980.58 6,99€

HÅLLBAR κάδος, 3 l, ανοιχτό γκρι. Αυτός ο 
κάδος είναι ιδανικός για διαλογή μπαταριών και 
λαμπτήρων, ή για αποθήκευση σφουγγαριών, 
πανιών, ρεσώ και μαρκαδόρων

904.321.94 4,99€

HÅLLBAR βάση στήριξης για κάδο διαλογής 
απορριμμάτων, Π60 cm, λευκό. Τοποθετώντας 
τη βάση στήριξης HÅLLBAR για κάδους διαλογής 
απορριμμάτων σε ψηλό συρτάρι MAXIMERA 
μπορείτε να κρύψετε τη διαλογή απορριμμάτων. 
Ο συρόμενος σκελετός παρέχει γρήγορη 
πρόσβαση στη διαλογή απορριμμάτων σας και 
κρατάει τον κάδο σταθερό. Τον σύρετε προς τα έξω 
για να τον χρησιμοποιήσετε και τον σπρώχνετε 
ξανά στη θέση του.
Τοποθετήστε τη στο ψηλό συρτάρι MAXIMERA 
60×60 cm ή  60×45 cm για να έχετε χώρο για τις 
σωληνώσεις πίσω από το συρτάρι.
Με διαστάσεις για κάδους HÅLLBAR, εκτός από 
τους κάδους 3 l και 35 l.

804.228.69 16€

KNODD κάδος/καπάκι, γκρι.

16 l 603.122.49 9,99€
40 l 903.153.12 19,99€

GIGANTISK κάδος με άνοιγμα με πίεση, σκούρο 
γκρι.
60 l 203.140.71 37,99€

MJÖSA κάδος με πεντάλ, σκούρο γκρι.

12 l 104.228.44 24,99€
30 l 004.228.54 49,99€

SORTERA κάδος διαλογής απορριμμάτων/
καπάκι, λευκό.
37 l 102.558.97 12,99€
60 l 702.558.99 16,99€

Προϊόντα διαλογής απορριμμάτων

Τοποθετήστε αυτόν τον συρόμενο σκελετό μέσα στο ντουλάπι σας 
για να κρύψετε τη διαλογή απορριμμάτων σας. Τοποθετείται εύκολα 
σε ντουλάπια οπουδήποτε μέσα στο σπίτι. Τον σύρετε έξω από 
το ντουλάπι για να τον χρησιμοποιήσετε και όταν τελειώσετε τον 
σπρώχνετε στη θέση του.

Οι κάδοι HÅLLBAR στοιβάζονται για εξοικονόμηση χώρου. 
Τοποθετήστε κάδους του ίδιου μεγέθους τον έναν πάνω στον άλλο ή 
τοποθετήστε τους μικρότερους κάδους πάνω στους μεγαλύτερους.

HÅLLBAR σύνθεση διαλογής απορριμμάτων 20 l 
συρόμενη/ανοιχτό γκρι. Μία σύνθεση με 2 κάδους, 
ιδανικός για τη διαλογή κονσερβών και μικρότερων 
συσκευασιών.
Συνολική τιμή 33,97€ (793.088.03)

HÅLLBAR σύνθεση διαλογής απορριμμάτων 
20 l συρόμενη με εξαερισμό/ανοιχτό γκρι. Μία 
σύνθεση με 1 κάδο για κονσέρβες και μικρότερες 
συσκευασίες και 1 για ξηρά και νωπά βιολογικά 
απορρίμματα.
Συνολική τιμή 34,97€ (993.088.16)

HÅLLBAR σύνθεση διαλογής απορριμμάτων 
22 l συρόμενη/ανοιχτό γκρι. Οι κάδοι HÅLLBAR 
έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν διαφορετικές 
ανάγκες διαλογής απορριμμάτων. Αυτός ο 
κάδος είναι ιδανικός για χαρτόνι, πλαστικό, χαρτί, 
μπουκάλια, γυαλί, κονσέρβες, φακέλους και 
διαφημιστικά έντυπα. 
Συνολική τιμή 32,98€ (093.088.25)

Τι περιλαμβάνεται στη σύνθεση Τι περιλαμβάνεται στη σύνθεση Τι περιλαμβάνεται στη σύνθεση
HÅLLBAR κάδος, 10 l, ανοιχτό 
γκρι 803.980.58 2 τεμ HÅLLBAR κάδος για βιολογικά 

απορρίμματα HÅLLBAR κάδος 21 l ανοιχτό γκρι               204.202.03 1 τεμ

HÅLLBAR συρόμενος σκελετός για διαλογή 
απορριμμάτων, 10 l, ανοιχτό γκρι      804.338.82 1 τεμ HÅLLBAR συρόμενος σκελετός για διαλογή 

απορριμμάτων,  

ανοιχτό γκρι 204.228.53 1 τεμ HÅLLBAR κάδος 10 l ανοιχτό 
γκρι               803.980.58 1 τεμ ανοιχτό γκρι      204.228.53 1 τεμ
HÅLLBAR συρόμενος σκελετός 
για διαλογή απορριμμάτων   
ανοιχτό γκρι    204.228.53 1 τεμ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

Συνθέσεις διαλογής απορριμμάτων

HÅLLBAR συρόμενες λύσεις
Οι κάδοι HÅLLBAR έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν 
διαφορετικές ανάγκες διαλογής απορριμμάτων. 
Αυτή η στενή σύνθεση είναι κατάλληλη αν έχετε 
περιορισμένο χώρο κι επιλέγετε να κάνετε τη διαλογή 

των απορριμμάτων στον χώρο ανακύκλωσης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

Οι κάδοι μπορούν να τοποθετηθούν ελεύθεροι 
οπουδήποτε μέσα στο σπίτι ή να εντοιχιστούν σε ένα 
ντουλάπι ή σε συρτάρι.

Οι κάδοι HÅLLBAR στοιβάζονται για εξοικονόμηση 
χώρου. Τοποθετήστε τους κάδους του ίδιου μεγέθους 
τον έναν πάνω στον άλλο ή τους μικρότερους πάνω 
στους μεγαλύτερους.

Ένα καπάκι περιλαμβάνεται για να κρύβεται το 
περιεχόμενο του κάδου. Αφαιρείται για να καθαρίσετε 
ή αν επιθυμείτε να παραμένει ο κάδος ανοιχτός.

Το αυτοκόλλητο που περιλαμβάνεται μπορείτε 
να το κολλήσετε στον κάδο για να σημειώσετε το 
περιεχόμενό του. Μπορείτε να ζωγραφίσετε ή να 
γράψετε στο αυτοκόλλητο για να ξέρετε τι βάζετε μέσα 
στον κάδο. Ο κάδος έχει στρογγυλεμένες γωνίες για 
πιο εύκολο καθάρισμα, ενώ το χερούλι σάς βοηθάει να 
τον μεταφέρετε στον χώρο ανακύκλωσης. Ο δαχτύλιος 
στο πάνω μέρος του κάδου κρύβει τη σακούλα και 
την διατηρεί στη θέση της και αφαιρείται είτε για να 
καθαρίσετε ή αν δεν τον χρησιμοποιείτε.

HÅLLBAR Ελεύθερες συνθέσεις διαλογής απορριμμάτων
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Μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά!
Τα πόμολα και τα χερούλια είναι σαν 
τη γαρνιτούρα στο γλυκό σας. Τονίστε 
το στιλ που σας αρέσει, ανανεώστε τις 
πόρτες και τα συρτάρια σας ή ταιριάξτε 
τα έπιπλά σας με το υπόλοιπο σπίτι σας!
Μπορεί να φαίνονται μικρά αλλά 
μπορούν να σας βοηθήσουν να δώσετε 
το προσωπικό σας ύφος στην κουζίνα 
σας. 

Μπορείτε να υιοθετήσετε ένα στιλ για 
να φαίνεται η κουζίνα σας περισσότερο 
παραδοσιακή ή περισσότερο μοντέρνα. 
Συνδυάστε τα για να βάλετε τις τελικές 
πινελιές στο στιλ που θέλετε να έχει η 
κουζίνα των ονείρων σας.

Πόμολα και
χερούλια

ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ FIXA 
Αυτό το απλό εργαλείο σάς βοηθά να τοποθετήσετε 
τα πόμολα και τα χερούλια στη σωστή θέση με 
ευκολία και ακρίβεια. Διαθέσιμο online και στο 
τοπικό σας κατάστημα ΙΚΕΑ.
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ΠΟΜΟΛΑ ΚΑΙ ΧΕΡΟΥΛΙΑ

BERGHALLA χερούλι, γκρι.

Μ56 mm 603.228.56 7,99€/2 τεμ.

Λευκό.
Μ56 mm 803.228.55 7,99€/2 τεμ.

   

HACKÅS χερούλι, ανθρακί.
Μ100 mm 303.424.79 3,99€/2 τεμ.
Μ300 mm 503.424.78 6,99€/2 τεμ.

HACKÅS πόμολο, ανθρακί.
Ø15 mm 803.397.90 2,99€/2 τεμ.

KALLRÖR  χερούλι, ανοξείδωτο ατσάλι.
Μ213 mm 503.570.02 5,99€/2 τεμ.
Μ405 mm 103.570.04 7,99€/2 τεμ.
Μ597 mm 303.570.03 9,99€/2 τεμ.

ÖSTERNÄS χερούλι, επεξεργασμένο δέρμα.

Μ153 mm 403.488.95 16,99€/2 τεμ.
Μ65 mm 203.488.96 12,99€/2 τεμ.

BORGHAMN χερούλι, ατσάλι.

Μ40 mm 003.160.47 4,99€/2 τεμ.
Μ170 mm 203.160.46 8,99€/2 τεμ.
Μ426 mm 403.189.78 14,99€/2 τεμ.

    

HISHULT χερούλι, πορσελάνη, λευκό.

Μ140 mm 902.652.46 7,99€/2 τεμ.
 
HISHULT πόμολο, πορσελάνη, λευκό.
Ø23 mm 202.731.41 3,99€/2 τεμ.
Ø30 mm 502.652.48 4,99€/2 τεμ.

   

MÖLLARP χερούλι, μαύρο.

Μ106 mm 702.652.47 4,99€/2 τεμ.

MÖLLARP πόμολο, μαύρο.
Ø14 mm 102.730.90 2,99€/2 τεμ.

HEDRA πόμολο, ανθρακί.

Ø32 mm 500.461.52 2,99€/2 τεμ.

ΠΟΜΟΛΑ ΚΑΙ ΧΕΡΟΥΛΙΑ 

 

ENERYDA χερούλι, μαύρο. ENERYDA χερούλι, χρώμα χαλκού. ENERYDA χερούλι, επιχρωμιωμένο.

Μ89 mm 503.475.17 8,99€/2 τεμ. Μ89 mm 903.475.15 8,99€/2 τεμ. Μ89 mm 403.475.13 8,99€/2 τεμ.

ENERYDA χερούλι, μαύρο. ENERYDA χερούλι, χρώμα χαλκού. ENERYDA χερούλι, επιχρωμιωμένο.

Μ112 mm 703.475.16 8,99€/2 τεμ. Μ112 mm 203.475.14 8,99€/2 τεμ. Μ112 mm 603.475.12 8,99€/2 τεμ.

  

ENERYDA πόμολο, μαύρο. ENERYDA πόμολο, χρώμα χαλκού. ENERYDA πόμολο, επιχρωμιωμένο.

Ø20 mm 303.475.04 5,99€/2 τεμ. Ø20 mm 203.475.09 5,99€/2 τεμ. Ø20 mm 503.475.03 5,99€/2 τεμ.
Ø27 mm 803.475.06 5,99€/2 τεμ. Ø27 mm 403.475.08 5,99€/2 τεμ. Ø27 mm 003.475.10 5,99€/2 τεμ.
Ø35 mm 003.475.05 8,99€/2 τεμ. Ø35 mm 603.475.07 8,99€/2 τεμ. Ø35 mm 803.475.11 8,99€/2 τεμ.

 

SKÄRHAMN χερούλι, μαύρο/επιχρωμιωμένο. SKÄRHAMN πόμολο, μαύρο/επιχρωμιωμένο. SKÄRHAMN χερούλι, μαύρο/επιχρωμιωμένο.

Μ148 mm 503.487.86 16,99€/2 τεμ. Ø22 mm 703.487.85 8,99€/2 τεμ. Μ65 mm 103.694.36 12,99€/2 τεμ.
Ø30 mm 303.710.56 9,99€/2 τεμ.

BAGGANÄS πόμολο, μαύρο. BAGGANÄS πόμολο, χρώμα χαλκού. BAGGANÄS πόμολο, ανοξείδωτο ατσάλι.
Ø13 mm 303.384.15 5,99€/2 τεμ. Ø13 mm 603.384.09 5,99€/2 τεμ. Ø13 mm 303.384.20 5,99€/2 τεμ.
Ø20 mm 103.384.16 5,99€/2 τεμ. Ø20 mm 803.384.08 5,99€/2 τεμ. Ø20 mm 103.384.21 5,99€/2 τεμ.
Ø21 mm 903.384.17 5,99€/2 τεμ. Ø21 mm 003.384.12 5,99€/2 τεμ. Ø21 mm 903.384.22 5,99€/2 τεμ.

  

BAGGANÄS χερούλι, μαύρο. BAGGANÄS χερούλι, χρώμα χαλκού. BAGGANÄS χερούλι, ανοξείδωτο ατσάλι.
Μ143 mm 803.384.13 6,99€/2 τεμ. Μ143 mm 003.384.07 6,99€/2 τεμ. Μ143 mm 703.384.18 6,99€/2 τεμ.
Μ335 mm 603.384.14 9,99€/2 τεμ. Μ335 mm 203.384.11 9,99€/2 τεμ. Μ335 mm 503.384.19 9,99€/2 τεμ.

   

ORRNÄS χερούλι, χρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού.
Μ170 mm 702.361.51 9,99€/2 τεμ.
Μ234 mm 802.254.11 9,99€/2 τεμ.
Μ300 mm 402.254.13 12,99€/2 τεμ.

ORRNÄS πόμολο, χρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού.
Ø17 mm 302.361.53 5,99€/2 τεμ.

   

GUBBARP χερούλι, λευκό.
Μ116 mm 003.364.32 0,79€/2 τεμ.

GUBBARP πόμολο, λευκό.
Ø21 mm 803.364.33 0,79€/2 τεμ.

NYDALA πόμολο, χρώμα μπρούντζου. 
Μ154 mm 204.057.59 9,99€/2 τεμ.
Μ346 mm 604.057.57 14,99€/2 τεμ.

NYDALA πόμολο, χρώμα μπρούντζου.

Ø16 mm 404.057.58 5,99€/2 τεμ

BILLSBRO χερούλι, λευκό.

ΜL40mm 203.343.14 4,99€/2 τεμ
Μ120mm 503.343.03 7,99€/2 τεμ
Μ320mm 603.343.12 9,99€/2 τεμ
Μ520mm 503.343.17 12,99€/2 τεμ
Μ720mm 103.343.19 14,99€/2 τεμ

BILLSBRO χερούλι, χρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού. 
Μ40mm 603.235.92 4,99€/2 τεμ
Μ120mm 703.236.00 7,99€/2 τεμ
Μ320mm 503.235.97 9,99€/2 τεμ
Μ520mm 403.235.93 12,99€/2 τεμ
Μ720mm 703.235.96 14,99€/2 τεμ

VINNÄSET πόμολο, Ø37 mm.

504.342.94 5,99€/2 τεμ

SÖRBYN χερούλι, ανοξείδωτο ατσάλι

96 mm 904.503.38 9,99€/2 τεμ

SÖRBYN πόμολο, ανοξείδωτο ατσάλι

Ø25 mm 504.503.40 7,99€/2 τεμ
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Νησίδες κουζίνας, 
μπουφέδες, τρόλεϊ και 
βοηθητικά σκαλιά.
Όλα αυτά είναι εύκολες προσθήκες 
σε οποιοδήποτε σχέδιο κουζίνας. 
Μία νησίδα κουζίνας εξυπηρετεί 
ως επιπλέον χώρος εργασίας και 
συχνά γίνεται το αγαπημένο σημείο 
συνάντησης για ένα γρήγορο σνακ, για 
δουλειά ή για κουβέντα. Τα βοηθητικά 
έπιπλα προσφέρουν επιπλέον 
αποθήκευση και ένα τρόλεϊ με ρόδες 
είναι πρακτικό και μετακινείται εύκολα 
παντού. Το βοηθητικό σκαλί είναι 
απαραίτητο σε κάθε κουζίνα, για να 
φτάνετε αυτά που είναι ψηλά, για να 
μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν 
στην προετοιμασία του φαγητού στον 
πάγκο ή για ένα επιπλέον κάθισμα στο 
τραπέζι.

Είτε έχετε μια καινούρια, όμορφα 
οργανωμένη κουζίνα ή θέλετε απλώς να 
βελτιώσετε την κουζίνα που ήδη έχετε, 
υπάρχουν μερικά μυστικά συστατικά 
που θα κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη 
και πιο απολαυστική. Για παράδειγμα, 
έξυπνα εξαρτήματα οργάνωσης 
δημιουργούν σημεία αποθήκευσης 
για εργαλεία μαγειρικής ώστε όλη η 
οικογένεια να ξέρει που να τα βρει και 
να τα βάλει ξανά στη θέση τους.  Δίσκοι, 
κουτιά και εξαρτήματα για απορρίμματα 

αποτρέπουν την ακαταστασία και 
αξιοποιούν στο έπακρο τον χώρο μέσα 
στα ντουλάπια και τα συρτάρια σας.Η 
αποθήκευση τοίχου κάνει θαύματα, 
βάζοντας δίπλα σας όλα τα πράγματα 
που χρησιμοποιείτε περισσότερο.Και 
όσον αφορά στο πιο πολυσύχναστό 
μέρος της κουζίνας, μην ξεχάσετε τα 
έξυπνα εξαρτήματα για την περιοχή 
γύρω από τον νεροχύτη, που σας 
βοηθούν στην προετοιμασία του 
φαγητού αλλά και στο πλύσιμο μετά.

Εξαρτήματα 
κουζίνας

Είναι καλό να 
βλέπετε τα πάντα
Με ανοιχτά ράφια, 
άγκιστρα, ράγες και 
πλέγματα μπορείτε να 
δημιουργήσετε μία σύνθεση 
που σας επιτρέπει να 
βλέπετε τα πάντα και να 
έχετε εύκολη πρόσβαση 
σε ό,τι χρειάζεστε. Με 
έμπνευση τις κουζίνες των 
εστιατορίων δημιουργήσαμε 
την KUNGSFORS, μια 
σειρά από ράφια τοίχου 
και εξαρτήματα ώστε να 
αισθάνεστε επαγγελματίας 
μάγειρας και να 
απολαμβάνετε μία ομαλή 
ροή εργασιών στην κουζίνα 
σας.
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Εξαρτήματα κουζίναςΕξαρτήματα κουζίνας

Αποθήκευση τοίχου

KUNGSFORS ράφι*, Π60×Β30 cm. 

Όψη μελιάς 903.712.23 19,99€
Ανοξείδωτο ατσάλι 503.349.25 24,99€

KUNGSFORS στραγγιστήρι πιάτων*, 
Π60×Β30×Υ10 cm.

Ανοξείδωτο ατσάλι 403.712.25 45€

KUNGSFORS ράγα ανάρτησης με ράφι/
ράγα/πλέγμα τοίχου/ράφι όψη μελιάς*, 
Π184×Β32×Υ80 cm. 
Ανοξείδωτο ατσάλι/
όψη μελιάς 592.848.79 260,85€

KUNGSFORS ράγα ανάρτησης με ράφι/ράγα/
στραγγιστήρι πιάτων*, Π64×Β32×Υ80 cm. 
Όψη μελιάς/ανοξείδωτο ατσάλι

092.543.23 92,96€

KUNGSFORS πλέγμα τοίχου*, Π56×Υ26,5 cm.

Ανοξείδωτο ατσάλι 803.349.19 19,99€

KUNGSFORS ράγα ανάρτησης/ράφι/στραγγιστήρι 
πιάτων/ράγα/πλέγμα τοίχου*, Π184×Β32×Υ80 cm. 
Όψη μελιάς, ανοξείδωτο ατσάλι με ηλεκτροστατική
βαφή πούδρας 892.543.38 280,86€

KUNGSFORS ράγα ανάρτησης με ράφι/μαγνητική 
ράγα για μαχαίρια/πλέγμα τοίχου/ράφι όψη 
μελιάς*,  Π124×Β32×Υ120 cm. 
Ανοξείδωτο ατσάλι/όψη μελιάς

392.848.80 156,91€

KUNGSFORS ράγα ανάρτησης με ράφι/πλέγμα 
τοίχου*, Π64×Β32×Υ80 cm. 
Ανοξείδωτο ατσάλι 192.543.32 89,95€

VADHOLMA νησίδα, 79×63×90 cm.

Μαύρο/βελανιδιά 403.661.15 349€

TORNVIKEN νησίδα, 72×52×90 cm.

Υπόλευκο/βελανιδιά 003.933.71 299€

VADHOLMA νησίδα, 126×79×90 cm.

Μαύρο/βελανιδιά 203.591.54 499€

TORNVIKEN νησίδα, 126×77×90 cm.

Υπόλευκο/βελανιδιά 403.916.57 349€

VADHOLMA νησίδα με ράγα, 126×79×225 cm. 

Μαύρο/βελανιδιά 592.762.28 599€

RIMFORSA πάγκος εργασίας, 120×63.5×92 cm.

Ανοξείδωτο ατσάλι/
μπαμπού 903.992.84 479€

KUNGSFORS ράγα ανάρτησης*, Μ80 cm.

Ανοξείδωτο ατσάλι 803.348.58 9,99€

KUNGSFORS ράγα ανάρτησης με ράφι/πλέγμα 
τοίχου*, Π184×Β32×Υ160 cm. 
Ανοξείδωτο ατσάλι
όψη μελιάς 292.543.41 484,74€

KUNGSFORS ράγα ανάρτηης/ράφι/στραγγιστήρι 
πιάτων/πλέγμα τοίχου*, Π124×Β32×Υ102 cm.
Όψη μελιάς/ανοξείδωτο ατσάλι

492.543.35 184,92€

KUNGSFORS ράγα ανάρτησης με ράφι/μαγνητική 
ράγα για μαχαίρια*, Π64×Β32×Υ80 cm. 
Όψη μελιάς
ανοξείδωτο ατσάλι 392.543.26 96,94€

Νησίδες και μπουφέδες

Τοποθετήστε στην κουζίνα σας ένα κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα ενισχύστε τον
αποθηκευτικό χώρο αλλά και την λειτουργικότητα της κουζίνας. Μια νησίδα ή ένας μπουφές είναι ιδανικοί για
πολλές λειτουργίες.  

TORNVIKEN ράφι τοίχου, 60×100 cm. 

Υπόλευκο 203.980.99  69,99€

TORNVIKEN ράφι τοίχου, 50 cm.

Υπόλευκο 803.935.17 39,99€

BOTKYRKA ράφι τοίχου, 80×20 cm, λευκό.

402.797.31 29,99€

TORNVIKEN wall shelf, 120 cm.

Off-white 603.916.61 €000

TORNVIKEN πιατοθήκη, 80×100 cm.

Υπόλευκο 603.916.56 69,99€

VADHOLMA ράφι τοίχου, 40×100 cm  

Μαύρο 203.591.92 59,99€



HULTARP ράγα, 60 cm.

Μαύρο 004.487.69 6,99€
Γυαλιστερό/
χρώμα ορείχαλκου 504.487.76 7,99€

HULTARP ράγα, 80 cm. 

Μαύρο 204.487.73 7,99€
Γυαλιστερό/
χρώμα ορείχαλκου 304.487.77 8,99€

HULTARP στραγγιστήρι πιάτων. 

Μαύρο 604.487.66 18,99€

HULTARP δοχείο, 14×16 cm.

Μαύρο 304.444.54 5,99€
Πράσινο/
Λευκό/Γυαλιστερό
χρώμα ορείχαλκου 104.628.30 7,99€

HULTARP δοχείο, Μαύρο/πλέγμα.

14×16 cm 704.628.27 6,99€
31×16 cm 204.488.34 14,99€

HULTARP άγκιστρο, 7 cm, 5 τεμ.

Μαύρο 104.444.45 2,99€
Γυαλιστερό/
χρώμα ορείχαλκου 104.487.78 4,99€

NEREBY ράγα, Σημύδα.

40 cm 004.673.00 3,99€
60 cm 904.763.43 4,49€

NEREBY άγκιστρο σε σχήμα s, 5 τεμ.

White 204.763.51 1,99€

NEREBY κρεμαστή αποθήκευση.

Φυσικό 004.915.69 5,99€

NEREBY δοχείο.

Φυσικό 904.290.97 3,49€

NEREBY τσάντα.

Φυσικό 504.667.32 6,99€

NEREBY ράφι τοίχου 40×10 cm.

Σημύδα 904.659.24 9,99€

HULTARP μαγνητική ράγα 
μαχαιριών, 38 cm.
Μαύρο 804.444.42 9,99€

HULTARP βάση για ρολό κουζίνας

Μαύρο 604.444.38 4,99€
Γυαλιστερό/
χρώμα ορείχαλκου 804.628.41 5,99€
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KUNGSFORS ράγα*, ανοξείδωτο ατσάλι. 

Π40 cm 004.424.99 5,99€
Π56 cm 403.349.16 7,99€

KUNGSFORS άγκιστρο, σχήμα s*, 
ανοξείδωτο ατσάλι, 5 τεμ.

203.349.22 2,99€

KUNGSFORS βάση για tablet*, 
Π26×Β13×Υ12 cm, ανοξείδωτο 
ατσάλι. 

203.349.17 7,99€

KUNGSFORS μαγνητική 
ράγα για μαχαίρια*, Π56 cm, 
ανοξείδωτο ατσάλι. 

403.349.21 16,99€

KUNGSFORS μαγνητικό κλιπ*, 
ανοξείδωτο ατσάλι, 3 τεμ. 

003.349.23 3,99€

VIVALLA βάση για tablet, 
26×17 cm, ξύλο μπαμπού.

104.014.84 9,99€

KUNGSFORS διχτυωτή τσάντα, 
σετ 2 τεμ.

203.728.34 5,99€

Με έξυπνα δοχεία και κουτιά μέσα στα συρτάρια 
και τα ντουλάπια, καθώς και στον τοίχο θα 
βρίσκετε εύκολα ό,τι ψάχνετε και θα είναι όλα 

τακτοποιημένα. Πρακτική συμβουλή: διατηρήστε ό,τι 
χρειάζεστε κοντά στον χώρο που χρησιμεύει για να 
διευκολύνεται η εργασία σας. 

RISATORP καλάθι, 25×26×18 cm. 

Λευκό 902.816.18 7,99€
Πορτοκαλί 504.957.77 7,99€
Ανοιχτό λαδί-πράσινο 704.515.98 7,99€

KUNGSFORS δοχείο*, Ø12×Υ26,5 cm. 

Ανοξείδωτο ατσάλι 003.349.18 7,99€

 KUNGSFORS δοχείο*, Π24×Β12×Υ26,5 cm. 

Ανοξείδωτο ατσάλι 603.349.20 17,99€
 

VARIERA Κουτί με χερούλι, μπαμπού.

24×17 cm 902.260.52 9,99€
33×24 cm 702.260.53 14,99€

VARIERA κουτί, 24×17 cm. 

Λευκό 301.550.19 3,49€
Μαύρο 503.320.16 4,99€
Πράσινο 003.320.14 4,99€
Γκρι 103.351.06 4,99€

VARIERA κουτί, 34×24 cm.  

Λευκό 701.772.55 4,99€

VARIERA κουτί, 10×12 cm, πράσινο/γκρι, 2 τεμ.

903.351.07 2,79€

VARIERA κουτί, 10×12 cm, λευκό.

503.351.09 1,69€

Ράγες και εξαρτήματα

Η συλλογή μας σε αξεσουάρ κουζίνας σάς δίνει
περισσότερο χώρο εργασίας και αποθήκευσης, χωρίς 
το έξοδο της ανακαίνισης.

*Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον οδηγό αγοράς KUNGSFORS.

Δοχεία



NISSAFORS τρόλεϊ, 50,5×30×83 cm. 

Μαύρο 203.997.77 27€

TENHULT σκαμπό/σκάλα, 43x40x50 cm.

Μπαμπού 404.480.36 24,99€
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BEKVÄM σκαμπό/σκάλα, 50 cm.

Οξιά 601.788.87 19,99€
Μαύρο 301.788.84 19,99€
Λευκό 401.788.88 19,99€

BEKVÄM σκάλα, 63 cm. 

Οξιά 901.904.11 39,99€
Μαύρο 902.198.29 39,99€

 MÄSTERBY σκαμπό/σκάλα.

Μπεζ 403.320.74 29,99€

Σκαμπό/σκάλες

RISATORP τρόλεϊ 57×39×86 cm.

Λευκό 202.816.31 59,99€

RÅSKOG τρόλεϊ, 35×45×78 cm. 

Σκούρο μπλε 304.017.89 49,99€
Μαύρο 903.339.76 49,99€
Λευκό 203.829.32 49,99€

KUNGSFORS τρόλεϊ κουζίνας, 60×40 cm. 

Ανοξείδωτο ατσάλι 803.349.24 169€

BEKVÄM τρόλεϊ κουζίνας, 58×50 cm.

Σημύδα 302.403.48 69,99€

FLYTTA τρόλεϊ κουζίνας, 98×57 cm.

Ανοξείδωτο ατσάλι 000.584.87 149€

STENSTORP τρόλεϊ κουζίνας, 45×43×90 cm. 

Λευκό/βελανιδιά 402.019.16 149€

FÖRHÖJA τρόλεϊ κουζίνας, 100×43 cm.

Σημύδα 800.359.20 99€

SUNNERSTA τρόλεϊ κουζίνας,  56x33 cm. 

Λευκό 703.037.20 29,99€

Τρόλεϊ

Τα τρόλεϊ είναι μια γρήγορη, εύκολη και οικονομική 
λύση και σας δίνουν περισσότερο ευέλικτο χώρο 

αποθήκευσης.

PASSARP επίστρωμα συρταριού, 96 cm. 
Απορροφά τους θορύβους και προστατεύει από 
γρατσουνιές.

Γκρι 203.159.66 7,99€

VARIERA προστατευτική επιφάνεια ραφιού. 
Προστατεύει το ντουλάπι σε περίπτωση διαρροής 
και οδηγεί το νερό στην μπροστινή άκρη του 
ραφιού ή της βάσης του ντουλαπιού, ώστε να 
ανακαλύψετε τη διαρροή αμέσως.

602.819.93 12€

VARIERA επίστρωμα συρταριού. Απορροφά 
τους ήχους και προστατεύει τα συρτάρια και τα 
ράφια από τα γδαρσίματα.

Διαφανές 800.128.53 2,99€

Προστατευτικά 

GRUNDVATTNET κουτί, 17×14 cm. Μπορεί να 
τοποθετηθεί στο σουρωτήρι GRUNDVATTNET 
και να χρησιμοποιηθεί ώστε να διαχωρίσει 
διαφορετικά υλικά, όταν προετοιμάζετε το 
φαγητό. Γκρι. Πλαστικό πολυπροπυλενίου.

103.142.98 2,99€

GRUNDVATTNET σουρωτήρι, Μ46×Β16×Υ9 cm. 
Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως σουρωτήρι 
για να ξεπλύνετε λαχανικά και σαλάτα ή για 
να σουρώσετε μακαρόνια. Χάρη στην επίπεδη 
επιφάνειά του, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 
ως στραγγιστήρι π.χ. ποτηριών, ελευθερώνοντας 
χώρο. Γκρι. Πλαστικό πολυπροπυλενίου.

903.142.80 2,99€

GRUNDVATTNET προστατευτική επιφάνεια 
νεροχύτη. 26×32 cm. Μπορείτε να τοποθετήσετε 
την επιφάνεια στον πάτο του νεροχύτη, ώστε 
να μαζεύετε εύκολα τα υπολείμματα από την 
προετοιμασία του φαγητού και να προστατεύετε 
τον νεροχύτη. Γκρι. Πλαστικό πολυπροπυλενίου.

103.142.84 2,99€

GRUNDVATTNET μπολ πλυσίματος, 
Μ39×Β23×Υ16 cm. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
το μπολ πλυσίματος ως διαχωριστικό σε έναν 
μονό νεροχύτη, ώστε να δημιουργήσετε δύο 
γούρνες.
Μπορείτε να εξοικονομήσετε νερό πλένοντας 
τα πιάτα σας στο μπολ πλυσίματος, αντί 
κάτω από το τρεχούμενο νερό. Γκρι. Πλαστικό 
πολυπροπυλενίου

803.142.85 6,99€

KNIPEN δοχείο υγρού σαπουνιού πιάτων, 5dl. 
Μπορεί να τοποθετηθεί στο νεροχύτη ή στον 
πάγκο ώστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση 
στο απορρυπαντικό. Το απορρυπαντικό μπορεί 
να γεμιστεί από το επάνω μέρος. Ανοξείδωτο 
ατσάλι/πλαστικό πολυπροπυλενίου

703.417.22 11,99€

Τα εξαρτήματά μας για τον νεροχύτη υποστηρίζουν 
όλες τις δραστηριότητες μέσα και γύρω από τον 
νεροχύτη, βοηθώντας σας τόσο στην προετοιμασία 
του φαγητού όσο και στο πλύσιμο. Επιπλέον βοηθούν 
στην εξοικονόμηση νερού και χώρου.

Οι προστατευτικές επιφάνειες για τα συρτάρια 
και τα ράφια απορροφούν τους θορύβους και τα 
προστατεύουν από γρατσουνιές. 

Εξαρτήματα νεροχύτη

NORRSJÖN σουρωτήρι, Μ42×Π19×Υ9 cm. 
Το σουρωτήρι έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
παραμένει σταθερό στις άκρες του νεροχύτη.
Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως σουρωτήρι 
για να ξεπλύνετε λαχανικά και σαλάτα ή για να 
σουρώσετε μακαρόνια. Συνδυάζεται με άλλα 
αξεσουάρ νεροχύτη της σειράς προϊόντων 
NORRSJÖN, 37×44 cm ή μεγαλύτερο. 

003.397.13 19,99€

NORRSJÖN επιφάνεια κοπής, 44×42 cm. 
Μπορείτε να τοποθετήσετε την επιφάνεια 
κοπής πάνω από τον νεροχύτη, ώστε να έχετε 
περισσότερο χώρο στον πάγκο και να κρύψετε τα 
άπλυτα σκεύη. Συνδυάζεται με άλλα αξεσουάρ 
νεροχύτη της σειράς προϊόντων NORRSJÖN., 
54×44 cm ή 73x44 cm. βελανιδιά

403.397.11 17,99€

Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεστε είναι μια μικρή 
ώθηση. Τα σκαμπό/σκάλες μας, σας διευκολύνουν να 

φτάσετε τα πάνω ράφια.
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ΕΓΓΥΗΣΗΕΓΓΥΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΥΖΙΝΩΝ METOD
Τι καλύπτεται από την εγγύηση;
H εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή 
χρήση και καλύπτει ελαττωματικά 
υλικά ή ελαττωματική κατασκευή 
των κουζινών METOD: • Σκελετούς 
ντουλαπιών • Προσόψεις • 
Μεντεσέδες UTRUSTA • Πλήρως 

επεκτεινόμενα συρτάρια MAXIMERA • Ράφια από 
γυαλί ασφαλείας και μελαμίνη UTRUSTA • Μπάζες 
• Πόδια • Πλαϊνές επικαλύψεις • Διακοσμητικά 
τελειώματα

Προϊόντα που δεν καλύπτονται από την 
εγγύηση των 25 χρόνων:
Χερούλια και πόμολα. Συρόμενος μεντεσές 
ERSÄTTARE για ημι-εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων 
και συρόμενος μεντεσές BEHJÄLPLIG για πλήρως 
εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων. 

Τα συρτάρια FORVARA, τα συρμάτινα καλάθια 
UTRUSTA, τα TORNVIKEN, VADHOLMA, TUTEMO 
και HÖRDA συνοδεύονται από 10 Χρόνια Δωρεάν 
Εγγύηση.

Οι κουζίνες KNOXHULT και SUNNERSTA 
συνοδεύονται από εγγύηση 2 χρόνων.
_________________________________________

Τι θα κάνει η ΙΚΕΑ για να διορθώσει το 
πρόβλημα;
Η ΙΚΕΑ θα εξετάσει αν το προϊόν καλύπτεται 
από την εγγύηση. Εφόσον διαπιστωθεί η 
ελαττωματικότητα του προϊόντος ή εξαρτήματος 
αυτού, θα εξασφαλίσει τη διόρθωση ή επισκευή 
του προβλήματος. Εφόσον κριθεί απαραίτητο θα 
προβεί σε αλλαγή του ελαττωματικού τμήματος 
ή προϊόντος. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν 
ανήκει πλέον στη σειρά προϊόντων ΙΚΕΑ, η ΙΚΕΑ θα 
φροντίσει να το αντικαταστήσει με άλλο παρόμοιο.

Γενικοί όροι εγγύησης
Η εγγύηση ισχύει από την αρχική ημερομηνία 
αγοράς του προϊόντος. Για λόγους εξακρίβωσης 
της ημερομηνίας αγοράς είναι απαραίτητο να 
κρατήσετε την αυθεντική απόδειξη αγοράς, που 
αποτελεί τη μοναδική απόδειξη της ημερομηνίας 
που αγοράστηκε.

Τι δεν καλύπτεται από την εγγύηση;
Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που προέρχονται 
από κακή χρήση ή αποθήκευση, λάθος 
συναρμολόγηση ή τοποθέτηση, χρήση λάθος 
καθαριστικών, έλλειψη καθαριότητας ή γρατζουνιές/
χτυπήματα ή κάθε άλλου είδους ατυχήματα. Η 
εγγύηση δεν καλύπτει τη φυσιολογική φθορά και 
δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν τοποθετηθεί 
σε εξωτερικό χώρο ή σε περιβάλλον με υγρασία/
διαβρωτικό περιβάλλον. Επίσης δεν καλύπτει 
φίλτρο/εξαεριστήρα που πρέπει να καθαρίζεται 
τακτικά ή να αντικαθίσταται όταν φθείρεται.

Οδηγίες συντήρησης/φροντίδας 
Για την ισχύ της εγγύησης θα πρέπει να ακολουθείτε
τις οδηγίες συντήρησης/φροντίδας κάθε προϊόντος.
Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες σε ένα κατάστημα 
ΙΚΕΑ ή στην ιστοσελίδα μας: www.IKEA.com.cy

Γενικά δικαιώματα
Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την 
εγγύηση, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα 
δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από 
τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά 
με τη σύμβαση πώλησης. 

Τρόποι επικοινωνίας αν χρειαστείτε τις 
υπηρεσίες μας
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση 
πελατών της ΙΚΕΑ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία 
επικοινωνίας που θα βρείτε στον κατάλογο ΙΚΕΑ ή 
στην ιστοσελίδα μας www.IKEA.com.cy
Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς. Είναι το αποδεικτικό
της αγοράς σας και είναι απαραίτητη για την ισχύ 
της εγγύησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το φυλλάδιο
εγγύησης της Κουζίνας ΙΚΕΑ.

ΜΕΙΚΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Τι καλύπτεται από την εγγύηση;
Ισχύει για όλους τους μείκτες 
κουζίνας. Η εγγύηση καλύπτει 
ελαττωματικά υλικά ή ελαττωματική 
κατασκευή. Η εγγύηση ισχύει μόνο 
για οικιακή χρήση.

 
Τι δεν καλύπτεται από την εγγύηση;
Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φυσιολογική φθορά 
και δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν τοποθετηθεί 
σε εξωτερικό χώρο ή σε περιβάλλον με υγρασία/
διαβρωτικό περιβάλλον. Δείτε επίσης τους γενικούς 
όρους της εγγύησης στη σελ. 106 

Τι θα κάνει η ΙΚΕΑ για να διορθώσει το 
πρόβλημα;
Η ΙΚΕΑ θα εξετάσει αν το προϊόν καλύπτεται 
από την εγγύηση. Εφόσον διαπιστωθεί η 
ελαττωματικότητα του προϊόντος ή εξαρτήματος 
αυτού, θα εξασφαλίσει τη διόρθωση ή επισκευή 
του προβλήματος. Εφόσον κριθεί απαραίτητο θα 
προβεί σε αλλαγή του ελαττωματικού τμήματος 
ή προϊόντος. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν 
ανήκει πλέον στη σειρά προϊόντων ΙΚΕΑ, η ΙΚΕΑ θα 
φροντίσει να το αντικαταστήσει με άλλο παρόμοιο.

Γενικοί όροι εγγύησης
Η εγγύηση ισχύει από την αρχική ημερομηνία 
αγοράς του προϊόντος και εφόσον έχει αγοραστεί 
από κατάστημα της ΙΚΕΑ Κύπρου. Για λόγους 
εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς είναι 
απαραίτητο να κρατήσετε την αυθεντική απόδειξη 
αγοράς, που αποτελεί τη μοναδική απόδειξη της
ημερομηνίας που αγοράστηκε.

Τι δεν καλύπτεται από την εγγύηση;
Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που προέρχονται 
από κακή χρήση ή αποθήκευση, λάθος 
συναρμολόγηση ή τοποθέτηση, χρήση λάθος 
καθαριστικών, έλλειψη καθαριότητας ή γρατζουνιές/
χτυπήματα ή κάθε άλλου είδους ατυχήματα. Η 
εγγύηση δεν καλύπτει τη φυσιολογική φθορά και 
δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν τοποθετηθεί 
σε εξωτερικό χώρο ή σε περιβάλλον με υγρασία/
διαβρωτικό περιβάλλον. Επίσης δεν καλύπτει 
φίλτρο/εξαεριστήρα που πρέπει να καθαρίζεται 
τακτικά ή να αντικαθίσταται όταν φθείρεται 

Οδηγίες συντήρησης/φροντίδας 
Για την ισχύ της εγγύησης θα πρέπει να ακολουθείτε
τις οδηγίες συντήρησης/φροντίδας κάθε προϊόντος.
Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες σε ένα κατάστημα 
ΙΚΕΑ ή στην ιστοσελίδα μας: www.IKEA.com.cy

Γενικά δικαιώματα
Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την 
εγγύηση, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα 
δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από 
τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά 
με τη σύμβαση πώλησης. 

Τρόποι επικοινωνίας αν χρειαστείτε τις 
υπηρεσίες μας
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση 
πελατών της ΙΚΕΑ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία 
επικοινωνίας που θα βρείτε στον κατάλογο ΙΚΕΑ ή 
στην ιστοσελίδα μας www.IKEA.com.cy
Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς. Είναι το αποδεικτικό
της αγοράς σας και είναι απαραίτητη για την ισχύ 
της εγγύησης.

Πάγκοι
Τι καλύπτεται από την εγγύηση
H εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή 
χρήση, για όλους τους πάγκους και 
για όλους τους νεροχύτες εκτός από 
τον FYNDIG.
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Όλες οι συσκευές μας έχουν 
σχεδιαστεί για να ταιριάζουν ιδανικά 
στις κουζίνες μας και στις ανάγκες 
σας. Είτε προτιμάτε να ζεσταίνετε 
το φαγητό σας στα μικροκύματα ή 
σας αρέσει να περνάτε ώρες στην 
κουζίνα μαγειρεύοντας, αυτός ο 
οδηγός αγοράς περιλαμβάνει όλες τις 
συσκευές που θα χρειαστείτε για να 
κάνετε την κουζίνα σας λειτουργική 
για πολλά χρόνια.

Ένας οδηγός 
για αγορά 
συσκευών IKEA 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΟΔΗΓΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αυτός ο οδηγός σας προσφέρει 
συμβουλές και οδηγίες βήμα-βήμα 
για το πώς να εγκαταστήσετε μόνοι 
σας την κουζίνα σας.

Οδηγός 
εγκατάστασης για 
τη νέα κουζίνα 
ΙΚΕΑ  

00

Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει 
σε όλα τα βήματα που πρέπει να 
κάνετε. από το να βρείτε το στιλ σας 
και να μετρήσετε την ΙΚΕΑ κουζίνα 
σας, μέχρι να την σχεδιάσετε, 
να την παραγγείλετε και να την 
εγκαταστήσετε.

από την 
αρχή ως το 

τέλος

Η ΝΈΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΚΈΑ
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ΟΔΗΓΙΕΣΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
Τώρα είναι η ώρα να ονειρευτείτε λίγο, 
να πάρετε ιδέες, να σκεφτείτε καλά τις 
ανάγκες σας και να αποφασίσετε ποια 
είναι η ιδανική κουζίνα για εσάς. Αυτό το 
έντυπο σάς παρουσιάζει μόνο κάποιες από 
τις επιλογές που θα βρείτε, αλλά στην 
πραγματικότητα είναι πολλές παραπάνω. 
Για περισσότερες ιδέες και έμπνευση 
επισκεφθείτε το www.IKEA.com.cy και τα
καταστήματα ή τα Κέντρα Παραγγελιών 
και Παραλαβών ΙΚΕΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Η μέτρηση της κουζίνας δεν αποτελεί μία 
δύσκολη εργασία. Έχει όμως ιδιαίτερη 
σημασία να γίνει σωστά, επειδή οι 
μετρήσεις σας θα αποτελέσουν τη βάση 
ολόκληρου του σχεδιασμού της κουζίνας 
σας. Για να μάθετε ακριβώς όλα όσα 
χρειάζεστε για τη μέτρηση, μπορείτε 
να δείτε τον έντυπο Οδηγό Σχεδιασμού 
Κουζίνας στο www.IKEA.com.cy

Οι κουζίνες IKEA έχουν 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορείτε 
να τις συναρμολογήσετε μόνοι 
σας. Εδώ, θα βρείτε σχετικές 
οδηγίες, χρήσιμα εργαλεία και 
συμβουλές. Αν έχετε απορίες, 
μπορείτε να απευθυνθείτε στους 
ειδικούς για τις κουζίνες στο 
κοντινό σας κατάστημα ΙΚΕΑ ή 
επισκεφτείτε μας 
στο ΙΚΕΑ.com.cy

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Όταν καταλήξετε στο τελικό σχέδιο 
της κουζίνας σας, επισκεφθείτε ένα 
κατάστημα ή ένα Κέντρο Παραγγελιών και 
Παραλαβών ΙΚΕΑ και συζητήστε με τους 
εξειδικευμένους σχεδιαστές κουζίνας για 
οτιδήποτε δεν είστε σίγουροι. Όταν είστε 
έτοιμοι, μπορείτε να παραγγείλετε τη νέα 
σας κουζίνα κι εμείς μπορούμε να σας 
βοηθήσουμε με τη μεταφορά, με μια μικρή 
επιπλέον χρέωση.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Ο σχεδιασμός της κουζίνας σας είναι το 
βήμα όπου τα όνειρα και οι ιδέες σας 
παίρνουν μορφή. Χρησιμοποιήστε το 
σχεδιαστικό πρόγραμμα που θα βρείτε στο 
www.IKEA.com.cy, για να ξεκινήσετε τον 
σχεδιασμό. Eάν χρειάζεστε συμβουλές, οι 
εξειδικευμένοι σχεδιαστές κουζίνας μας 
σάς περιμένουν σε ένα κατάστημα ΙΚΕΑ 
να σας εξυπηρετήσουν.

Τα βήματά σας μέχρι
την καινούργια κουζίνα IKEA®

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Οι κουζίνες IKEA έχουν σχεδιαστεί ώστε 
να μπορείτε να τις συναρμολογήσετε 
μόνοι σας αλλά είμαστε εδώ, για να 
σας βοηθήσουμε, σε περίπτωση που 
το χρειαστείτε, με μία μικρή επιπλέον 
χρέωση. Για αρχή, μπορείτε να δείτε 
αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθήσετε στον Οδηγό Εγκατάστασης 
Κουζίνας στο www.IKEA.com.cy.

Περισσότερα εργαλεία και οδηγίες

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ο οδηγός σχεδιασμού μας, σας βοηθάει 
στην μέτρηση, την παραγγελία και την 
εγκατάσταση της νέας ΙΚΕΑ κουζίνας 
σας. Θα τον βρείτε στο κοντινό σας ΙΚΕΑ 
κατάστημα ή δείτε τον στο IKEA.com.cy

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Αυτός ο οδηγός αγοράς περιέχει τις 
συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για να 
ταιριάζουν ιδανικά με τις κουζίνες μας. 
Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα στιλ, 
τις λειτουργίες και τις τιμές. Βρείτε έναν 
οδηγό στο κοντινό σας κατάστημα ΙΚΕΑ ή 
δείτε τον online στο ΙΚΕΑ.com.cy

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Ο οδηγός εγκατάστασης κουζίνας σας 
δίνει συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες 
για να εγκαταστήσετε σωστά την νέα ΙΚΕΑ 
κουζίνα σας. Θα τον βρείτε στο κοντινό 
σας ΙΚΕΑ κατάστημα ή στο IKEA.com.cy

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΙΚΕΑ
Σχεδιάστε την METOD κουζίνα των ονείρων σας σε ένα τρισδιάστατο 
περιβάλλον και με τη δυνατότητα κοστολόγησης σε κάθε λεπτομέρεια 
αλλά και σε ολόκληρη την κουζίνα. Εκτυπώστε το σχέδιό και την 
λίστα προϊόντων στο σπίτι ή αποθηκεύστε τα στο site της ΙΚΕΑ. Στο 
κατάστημα της ΙΚΕΑ μπορείτε να συζητήσετε με τους εξειδικευμένους 
σχεδιαστές κουζίνας για το σχέδιό σας και να πάρετε πολλές συμβουλές 
και οδηγίες.

Χρειάζεστε βοήθεια;
Μάθετε περισσότερα για την
υπηρεσία μέτρησης κουζίνας στη 
σελ. 4

Χρειάζεστε βοήθεια;
Μάθετε περισσότερα για την 
υπηρεσία σχεδιασμού κουζίνας στη 
σελ. 4

Χρειάζεστε βοήθεια;
Μάθετε περισσότερα για την
υπηρεσία μεταφοράς στη σελ. 4

Χρειάζεστε βοήθεια;
Μάθετε περισσότερα για την
υπηρεσία εγκατάστασης κουζίνας
στη σελ. 5
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