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

Μήπως ήρθε η ώρα για ένα κρεβάτι για «μεγάλα παιδιά»;
Τα παιδιά κινούνται συνεχώς, μαθαίνουν καινούργια πράγματα, πειραματίζονται και 
παίζουν. Γι’ αυτό τον λόγο χρειάζονται ένα ασφαλές μέρος για να ξεκουράζονται και να 
κοιμούνται, ενώ επεξεργάζονται όλες τις εντυπώσεις μετά από μία δραστήρια μέρα. Σε 
αυτήν την ηλικία έχουν μάλλον μεγαλώσει πολύ για την κούνια τους και ένα κρεβάτι 
για ενήλικους φαίνεται πολύ μεγάλο. Αυτό που χρειάζονται λοιπόν είναι ένα παιδικό 
κρεβάτι, που έχει το κατάλληλο μέγεθος για να αισθάνονται άνετα και ασφαλή.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Παιδικό υπνοδωμάτιο 3+ ετών
Κρεβάτια, στρώματα και αξεσουάρ
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ

Όπως και τα στρώματα IKEA για ενήλικες, τα παιδικά 
στρώματα είναι καλά αεριζόμενα, ώστε η ροή του αέρα να 
αποτρέπει τη συσσώρευση της υγρασίας και τη δημιουργία 
μούχλας. Επιπλέον, τα περισσότερα από τα εξωτερικά 
καλύμματα των στρωμάτων μας πλένονται στο πλυντήριο 
ρούχων. 

Τα παιδικά στρώματα IKEA διατίθενται σε διάφορες επιλογές 
άνεσης. Ένα στρώμα πρέπει να είναι αρκετά σκληρό για τις 
ανάγκες των σωμάτων που αναπτύσσονται, αλλά μαλακό 
και άνετο στο πάνω μέρος. Όλα τα στρώματά μας είναι 
κατασκευασμένα από ασφαλή, ανθεκτικά υλικά. Χωρίς 
επιβλαβείς χημικές ουσίες και καλά αεριζόμενα, παρέχουν 
ένα υγιές και άνετο περιβάλλον ύπνου για το παιδί σας.

1. Αφρός ή ελατήρια; 
Στη συλλογή μας έχουμε μία ποικιλία από διαφορετικά 
στρώματα. Αποφασίζοντας αν θέλετε ένα στρώμα αφρού ή 
ελατηρίων για το παιδί σας, θα σας βοηθήσει να περιορίσετε 
σημαντικά την επιλογή σας.

2. Ο προϋπολογισμός σας 
Έχουμε στρώματα για κάθε προϋπολογισμό - από βασικά 
στρώματα έως στρώματα που κατασκευάζονται με υψηλής 
ποιότητας υλικά. Αλλά μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κάθε 
ένα από αυτά έχει σχεδιαστεί με την ασφάλεια του παιδιού 
σας και τον υγιεινό ύπνο ως πρώτη προτεραιότητα. Ποτέ δεν 
κάνουμε συμβιβασμούς στην ασφάλεια των παιδιών.

3. Αναγνωρίστε τις προσωπικές ανάγκες
Μέγεθος: Αγοράζετε ένα στρώμα για ένα απλό παιδικό 
κρεβάτι ή για ένα επεκτεινόμενο κρεβάτι; Καθώς το 
επεκτεινόμενο κρεβάτι «μεγαλώνει» μαζί με το παιδί σας 
σε τρία βήματα, το στρώμα διατίθεται σε τρία κομμάτια - 
απλώς προσθέστε ένα κομμάτι κάθε φορά που επεκτείνετε το 
κρεβάτι.
Χρόνος: Για πόσα χρόνια πιστεύετε ότι το παιδί σας θα 
χρησιμοποιήσει το στρώμα; Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το 
ίδιο στρώμα από τα πρώτα χρόνια του παιδιού σας μέχρι την 
εφηβεία, ένα πιο παχύ και πιο ανθεκτικό στρώμα θα παρέχει 
καλύτερη στήριξη καθώς το παιδί σας μεγαλώνει. 

4. Επιλέξτε το στρώμα σας
Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε όλα τα διαθέσιμα 
παιδικά στρώματα, με αναλυτικές πληροφορίες για το 
καθένα. 

Κυκλοφορία του αέρα: Όλα τα παιδικά στρώματα 
επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα, χάρη στα 
προσεκτικά επιλεγμένα υλικά και στην κατασκευή τους.

Για να βρείτε το κατάλληλο στρώμα για το παιδί σας, πρέπει να εξετάσετε ορισμένα πράγματα:

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Κάλυμμα
Όλα τα στρώματα μας έχουν καλύμματα που διατηρούνται 
εύκολα καθαρά για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν εύκολη 
φροντίδα.

Στρώμα
Αερίζετε το στρώμα τακτικά για να διατηρεί  
τη φρεσκάδα του.

Δεν πλένεται. Πλύσιμο στο 
πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C.

Πλύσιμο στο 
πλυντήριο ρούχων 
στους 60°C.

Μη χρησιμοποιείτε 
λευκαντικό.

Καθόλου 
στεγνωτήριο.

Επίπεδο στέγνωμα

Δε σιδερώνεται. Σιδέρωμα, χαμηλή 
θερμοκρασία.

Σιδέρωμα, μέτρια 
θερμοκρασία.

Δεν επιτρέπεται το 
στεγνό καθάρισμα.
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Οδηγίες φροντίδας

    

PLUTTEN στρώμα αφρού για επεκτεινόμενο κρεβάτι. Απλό και ασφαλές. 
Αυτό το στρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές και είναι 
φτιαγμένο από αφρό πάχους 7 cm. Έχει την ίδια, απαλή, λεία επιφάνεια και στις 
δύο πλευρές. Το κάλυμμα καθαρίζεται εύκολα και είναι σε συσκευασία ρολού, 
ώστε να μπορείτε εύκολα να το μεταφέρετε σπίτι.

80×200 cm 503.393.91 59,99€
 

Οδηγίες φροντίδας
Κάλυμμα:

     

VIMSIG στρώμα αφρού για επεκτεινόμενο κρεβάτι. Μαλακό και καλά 
αεριζόμενο με σωστή στήριξη. Αυτό το στρώμα πάχους 10 cm έχει δύο 
διαφορετικές επιφάνειες ‒ μία ανάγλυφη πλευρά μεσαίας σκληρότητας και μία 
λεία πλευρά που είναι πιο σκληρή. Η υφή του αφρού κάνει το στρώμα άνετο και 
καλά αεριζόμενο, παρέχοντας σωστή στήριξη και ευχάριστο περιβάλλον  ύπνου 
για το παιδί σας. Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί στο πλυντήριο 
ρούχων στους 40°C.

80×200 cm 403.393.82 89,99€

Οδηγίες φροντίδας
Κάλυμμα:

     

INNERLIG στρώμα ελατηρίων για επεκτεινόμενο κρεβάτι. Εύκαμπτα ελατήρια 
και μαλακός αφρός. Το πιο μακρύ τμήμα αυτού του στρώματος, πάχους 12 cm, 
αποτελείται από εύκαμπτα ελατήρια που περικλείονται από μαλακό αφρό. Χάρη 
στην κατασκευή του, το στρώμα διατηρεί το σχήμα του για περισσότερο καιρό, 
επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και παρέχει άνετη στήριξη στο παιδί σας. 
Τα δύο μικρά μέρη αποτελούνται από αφρό που ανακουφίζει από την πίεση. Το 
κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων στους 60°C.

80×200 cm 903.393.89 119€

Οδηγίες φροντίδας
Κάλυμμα:

     

NATTSMYG στρώμα αφρού για επεκτεινόμενο κρεβάτι. Εύκαμπτο και 
πρακτικό. Το στρώμα NATTSMYG, πάχους 9 cm, περιέχει αφρό υψηλής 
ελαστικότητας που ανακουφίζει από την πίεση, προσαρμόζεται στο σώμα του 
παιδιού σας και παρέχει άνεση και σωστή στήριξη. Το μακρύ τμήμα μπορεί 
εύκολα να σηκωθεί για να βάλετε το σεντόνι, καθώς διαθέτει χερούλι σε μία 
από τις μεγάλες πλευρές. Στα τμήματα επέκτασης υπάρχουν πρακτικές ταινίες 
βέλκρο που τα συγκρατούν στη θέση τους όταν στρώνετε το κρεβάτι. Επιπλέον, 
το κάλυμμα και των τριών τμημάτων του στρώματος μπορεί να πλυθεί στο 
πλυντήριο ρούχων στους 60°C.

80×200 cm 403.393.77 149€

Ένα στρώμα – τρία μέρη. Αυτά τα στρώματα διπλής 
όψης μεγαλώνουν με το παιδί σας, ακριβώς όπως ένα 
επεκτεινόμενο κρεβάτι. Κάθε στρώμα αποτελείται από 

τρία μέρη, ένα μακρύ και δύο μικρά. Τα μικρά κομμάτια 
προστίθενται εύκολα στο κάτω μέρος του κρεβατιού καθώς 
μεγαλώνει το παιδί σας.

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ 
Κατάλληλα για παιδιά από 3 ετών και πάνω

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ 

Ένα κρεβάτι που μεγαλώνει. Το μήκος του ρυθμίζεται καθώς 
το παιδί σας ψηλώνει. Στην IKEA, λέμε ότι αυτά τα κρεβάτια 
«μεγαλώνουν με το παιδί», δηλαδή το πλάτος παραμένει το 
ίδιο, αλλά το μήκος μπορεί να προσαρμοστεί. Για ένα μικρό 
παιδί, ένα μικρό, άνετο κρεβάτι είναι αυτό που χρειάζεται 

μετά την αποφοίτησή του από την κούνια. Και καθώς ένα 
επεκτεινόμενο κρεβάτι είναι σαν να έχει τρία μεγέθη σε ένα, 
είναι επίσης μία καλή επιλογή τόσο για το πορτοφόλι σας όσο 
και για το περιβάλλον.

MINNEN επεκτεινόμενο κρεβάτι 80×200 cm. Το 
κρεβάτι μπορεί να επεκταθεί από 80×135 cm σε 80×170 
cm και 80×200 cm, καθώς το παιδί σας μεγαλώνει. Οι 
τάβλες LURÖY περιλαμβάνονται στην τιμή, αλλά είναι 
συσκευασμένες χωριστά.

Λευκό 291.239.58 99€
Τιρκουάζ 693.237.57 99€

SUNDVIK επεκτεινόμενο κρεβάτι 80×200 cm. Το 
κρεβάτι μπορεί να επεκταθεί από 80×135 cm σε 80×170 
cm και 80×200 cm, καθώς το παιδί σας μεγαλώνει. Οι 
τάβλες LURÖY περιλαμβάνονται στην τιμή, αλλά είναι 
συσκευασμένες χωριστά.

Λευκό 490.460.68 179€
Γκρι-καφέ 390.416.60 179€

SLÄKT επεκτεινόμενο κρεβάτι, 80x200 cm. Το κρεβάτι 
μπορεί να επεκταθεί από 80×135 cm σε 80×170 cm και 
80×200 cm, καθώς το παιδί σας μεγαλώνει. Οι τάβλες 
LURÖY περιλαμβάνονται στην τιμή, αλλά είναι σε 
ξεχωριστή συσκευασία.

Λευκό 193.264.28 129€
Λευκό/σημύδα 693.266.09 139€

BUSUNGE επεκτεινόμενο κρεβάτι 80×200 cm. Το 
κρεβάτι μπορεί να επεκταθεί από 80×135 cm σε 80×170 
cm και 80×200 cm, καθώς το παιδί σας μεγαλώνει. 
Περιλαμβάνει τάβλες από μασίφ ξύλο που
παρέχουν σωστή στήριξη στο σώμα του παιδιού σας.

Λευκό 703.057.00 159€
Ανοιχτό ροζ 902.290.17 159€

Κατάλληλα για παιδιά από 3 ετών και πάνω

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
LÖVA ουρανός κρεβατιού. Μπορεί να τοποθετηθεί
στον τοίχο επάνω από ένα κρεβάτι, σε μία πολυθρόνα
κλπ. Φιλτράρει το φως και δημιουργεί μία ιδιαίτερη
ατμόσφαιρα, χωρίς να σκοτεινιάζει τον χώρο.

Πράσινο 903.384.03 12,99€

SUFLETT ουρανός κρεβατιού. Οι διαστάσεις του
ταιριάζουν σε κρεβάτια με πλάτος 70, 80 και 90 cm.
Μην τον τοποθετείτε σε κούνια.

Πράσινο 803.324.73 14,99€

Ροζ 803.324.68 14,99€

LEN ουρανός κρεβατιού. Με έναν ουρανό κρεβατιού 
πάνω από την κούνια ή το κρεβάτι, δημιουργείτε ένα ήρεμο 
μέρος που κάνει το παιδικό δωμάτιο ακόμα πιο ονειρικό. 
Εδώ το παιδί σας μπορεί να κοιμάται, σαν σε παραμύθι. 

Λευκό 804.649.01 14,99€
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ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ 

Τα παιδικά κρεβάτια έχουν στρογγυλεμένες άκρες και μικρά 
κενά ανάμεσα στις ράγες, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να 
πιαστούν. Όπως σε όλα τα παιδικά κρεβάτια IKEA,  

η βάση τους αερίζεται και δεν υπάρχουν μικρά μέρη που 
μπορούν να χαλαρώσουν.

SNIGLAR σκελετός κρεβατιού με κάγκελο 70×160 cm. 
Από μασίφ ξύλο, ένα φυσικό υλικό μεγάλης αντοχής. Το 
κάγκελο εμποδίζει το παιδί σας να πέσει από το κρεβάτι. 
Οι τάβλες LURÖY περιλαμβάνονται στην τιμή, αλλά είναι 
συσκευασμένες χωριστά.

Ξύλο οξιάς 191.854.33 49,99€

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οδηγίες φροντίδας
Κάλυμμα:

     

UNDERLIG στρώμα αφρού. Αυτό το στρώμα πάχους 10 cm έχει δύο διαφορετικές 
επιφάνειες: μία ανάγλυφη πλευρά μεσαίας σκληρότητας και μία λεία πλευρά που 
είναι πιο σκληρή. Η υφή του αφρού κάνει το στρώμα άνετο και καλά αεριζόμενο, 
παρέχοντας σωστή στήριξη και ευχάριστο περιβάλλον  ύπνου για το παιδί 
σας. Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων 
στους 60°C. Διατίθεται σε συσκευασία ρολού, ώστε να μπορείτε εύκολα να το 
μεταφέρετε σπίτι.

70×160 cm 303.393.92 59,99€

Κατάλληλα για παιδιά από 3 ετών και πάνω

Κατάλληλα για παιδιά από 3 ετών και πάνω

KURA ΚΡΕΒΑΤΙ/ΚΡΕΒΑΤΙ-ΣΟΦΙΤΑ

Αφήστε τα μεγαλύτερα παιδιά να κοιμηθούν «ανάποδα»! Το 
χαμηλό κρεβάτι KURA είναι ιδανικό για μικρά παιδιά, αλλά 
μπορεί επίσης να τα «μεγαλώσει». Γυρίστε το κρεβάτι KURA 

ανάποδα και θα έχετε ένα ψηλό κρεβάτι με χώρο για ένα 
άνετο κρυσφύγετο με μαξιλάρια στο κάτω μέρος.

KURA ουρανός κρεβατιού με κουρτίνα.  
Ο ουρανός δημιουργεί έναν ξεχωριστό, προσωπικό χώρο. 
Σημείωση! Ταιριάζει μόνο με το κρεβάτι/κρεβάτι-σοφίτα 
KURA.

Γκρι/λευκό 903.324.58 34,99€

STICKAT θήκη για το κρεβάτι 39×30 cm. Πρακτική και 
έξυπνη αποθηκευτική λύση που μπορείτε να κρεμάσετε 
από το κρεβάτι του παιδιού σας.

Πράσινο 402.962.93 4,99€
Ροζ 902.962.95 4,99€
Μαύρο 803.783.38 4,99€

MÖJLIGHET θήκη για το κρεβάτι 75×27 cm. Πρακτική και 
έξυπνη αποθηκευτική λύση που μπορείτε να κρεμάσετε 
από το κρεβάτι του παιδιού σας, ακόμα κι όταν κοιμάται 
στο πάνω μέρος μιας κουκέτας.
Μπλε 804.213.89 7,99€

KURA κρεβάτι/κρεβάτι-σοφίτα 90×200 cm. 
Αναποδογυρίζοντας το κρεβάτι μετατρέπεται γρήγορα 
από ένα χαμηλό σε ένα ψηλό κρεβάτι. Περιλαμβάνονται 
οι τάβλες.

Λευκό/πεύκο 802.538.09 199€

KURA ουρανός κρεβατιού. Ταιριάζει στο κρεβάτι και 
στη χαμηλή και στην ψηλή θέση. Ο ουρανός δημιουργεί 
έναν ξεχωριστό, προσωπικό χώρο. Σημείωση! Ταιριάζει 
μόνο με το κρεβάτι/κρεβάτι-σοφίτα KURA.

Τιρκουάζ 402.965.99 14,99€
Ροζ 103.112.28 14,99€

KURA ουρανός κρεβατιού με κουρτίνα.  
Ο ουρανός δημιουργεί έναν ξεχωριστό, προσωπικό χώρο. 
Σημείωση! Ταιριάζει μόνο με το κρεβάτι/κρεβάτι-σοφίτα 
KURA.

Δεινόσαυρος 204.642.11 34,99€

Κατάλληλo για παιδιά ηλικίας 3-6 ετών με το στρώμα στο κάτω μέρος
Κατάλληλo για παιδιά ηλικίας 6+ με το στρώμα στο πάνω μέρος, σε στιλ κρεβατιού-σοφίτας

Οδηγίες φροντίδας
Κάλυμμα:

    

MOSHULT στρώμα αφρού. Λευκό. Το ελαστικό στρώμα αφρού προσφέρει στήριξη 
και άνεση σε κάθε σημείο του σώματος. Αυτό το στρώμα είναι εγκεκριμένο για 
παιδιά. Διαθέτει φερμουάρ ασφαλείας για τα παιδιά, ώστε να μην μπορούν να 
το ανοίξουν και να μην έχει μικρά εξαρτήματα. Καθαρίζεται εύκολα, καθώς το 
κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων. Μεταφέρεται 
εύκολα στο σπίτι, καθώς είναι σε συσκευασία ρολού. Πάχος: 10 cm.

90×200 cm 302.723.39 89€

Οδηγίες φροντίδας
Κάλυμμα:

    

MALFORS στρώμα αφρού. Λευκό. Το ελαστικό στρώμα αφρού προσφέρει στήριξη 
και άνεση σε κάθε σημείο του σώματος. Αυτό το στρώμα είναι εγκεκριμένο για 
παιδιά. Διαθέτει φερμουάρ ασφαλείας για τα παιδιά, ώστε να μην μπορούν να 
το ανοίξουν και να μην έχει μικρά εξαρτήματα. Καθαρίζεται εύκολα, καθώς το 
κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων. Μεταφέρεται 
εύκολα στο σπίτι, καθώς είναι σε συσκευασία ρολού. Πάχος: 12 cm.

90×200 cm 402.722.87 99€

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ KURA

LÖVA ουρανός κρεβατιού. Μπορεί να τοποθετηθεί
στον τοίχο επάνω από ένα κρεβάτι, σε μία πολυθρόνα
κλπ. Φιλτράρει το φως και δημιουργεί μία ιδιαίτερη
ατμόσφαιρα, χωρίς να σκοτεινιάζει τον χώρο.

Πράσινο 903.384.03 12,99€

SUFLETT ουρανός κρεβατιού. Οι διαστάσεις του
ταιριάζουν σε κρεβάτια με πλάτος 70, 80 και 90 cm.
Μην τον τοποθετείτε σε κούνια.

Πράσινο 803.324.73 14,99€

Ροζ 803.324.68 14,99€

LEN ουρανός κρεβατιού. Με έναν ουρανό κρεβατιού 
πάνω από την κούνια ή το κρεβάτι, δημιουργείτε ένα ήρεμο 
μέρος που κάνει το παιδικό δωμάτιο ακόμα πιο ονειρικό. 
Εδώ το παιδί σας μπορεί να κοιμάται, σαν σε παραμύθι. 

Λευκό 804.649.01 14,99€
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ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΑ

Κατάλληλο για παιδιά από 3 ετών. Τα συρόμενα κρεβάτια, 
που ονομάζονται επίσης και βοηθητικά κρεβάτια, σύρονται 
πάνω σε ροδάκια και είναι ιδανικά για να αξιοποιήσουν στο 

έπακρο έναν μικρό χώρο, καθώς μπορούν να μπουν κάτω από 
άλλα κρεβάτια. Επιπλέον, ορισμένα κρεβάτια IKEA διαθέτουν 
ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης.

Κατάλληλα για παιδιά από 3 ετών και πάνω

1. Σκελετός κρεβατιού με χώρο από κάτω για αποθήκευση ή 
ένα βοηθητικό κρεβάτι με αποθήκευση. 

2. Στρογγυλεμένες γωνίες και άκρες. 

3. Οι τάβλες LURÖY περιλαμβάνονται στην τιμή, αλλά είναι 
συσκευασμένες χωριστά. 

4. Η μονάδα αποθήκευσης έχει ένα συρτάρι για τα πράγματά 
σας και μετακινείται εύκολα χάρη στα ροδάκια. 

5. Το πουφ/πτυσσόμενο στρώμα μπορεί να διπλωθεί 
με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την 
περίσταση.

SLÄKT σκελετός κρεβατιού 90×200 cm. Αυτό
το κρεβάτι μπορεί να συνδυαστεί με το βοηθητικό
κρεβάτι με αποθήκευση SLÄKT ή με το κάθισμα με
αποθηκευτικό χώρο SLÄKT και το κουτί αποθήκευσης
με ροδάκια SLÄKT. Οι τάβλες LURÖY περιλαμβάνονται 
στην τιμή, αλλά είναι συσκευασμένες χωριστά. 

Λευκό 792.277.55 99€

SLÄKT σκελετός κρεβατιού με βοηθητικό κρεβάτι
και αποθηκευτικό χώρο, 90×200 cm. Το βοηθητικό
κρεβάτι δημιουργεί έναν επιπλέον χώρο ύπνου κάτω
από τον σκελετό κρεβατιού SLÄKT. Το βοηθητικό
κρεβάτι σύρεται εύκολα έξω όταν πρόκειται να κοιμηθεί
ένας φίλος και διαθέτει χώρο αποθήκευσης για λευκά
είδη και παιχνίδια στα 2 συρτάρια. Το μέγιστο ύψος
στρώματος για το βοηθητικό κρεβάτι είναι 10 cm. Οι
τάβλες LURÖY περιλαμβάνονται στην τιμή, αλλά είναι
συσκευασμένες χωριστά.

Λευκό 892.277.31 299€

SLÄKT σκελετός κρεβατιού με αποθηκευτικό χώρο 
και βάση με τάβλες, 90X200 cm. Το όνειρο κάθε εφήβου. 
Ένα όμορφο κρεβάτι με πολύ αποθηκευτικό χώρο που 
χωράει τα πάντα από μπλούζες και είδη χόμπυ μέχρι και 
τα άπλυτα. Τα πάντα εύκολα και πρακτικά δίπλα σας.
Λευκό 292.919.56 299€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
SLÄKT κουτί αποθήκευσης με ροδάκια 62×62×36 cm. 
Αυτό το κουτί αποθήκευσης χωράει
κάτω από τον σκελετό κρεβατιού SLÄKT και
μετακινείται εύκολα χάρη στα ροδάκια. Μπορείτε να
αποθηκεύσετε πράγματα στο συρτάρι.

Λευκό 803.629.74 69€

SLÄKT πουφ/στρώμα, πτυσσόμενο, 62×48×36 cm.
Στα παιδιά αρέσει πολύ να ξαπλώνουν σε ένα μαλακό
στρώμα στο δάπεδο - είναι ιδανικό για τούμπες
ή χαλάρωση με φίλους. Όταν έρθει η ώρα να
τακτοποιήσετε απλά διπλώστε το και τοποθετήστε το
κάτω από το κρεβάτι SLÄKT.

Γκρι  103.629.63 89€

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

LÖVA ουρανός κρεβατιού. Μπορεί να τοποθετηθεί
στον τοίχο επάνω από ένα κρεβάτι, σε μία πολυθρόνα
κλπ. Φιλτράρει το φως και δημιουργεί μία ιδιαίτερη
ατμόσφαιρα, χωρίς να σκοτεινιάζει τον χώρο.

Πράσινο 903.384.03 12,99€

SUFLETT ουρανός κρεβατιού. Οι διαστάσεις του
ταιριάζουν σε κρεβάτια με πλάτος 70, 80 και 90 cm.
Μην τον τοποθετείτε σε κούνια.

Πράσινο 803.324.73 14,99€

Ροζ 803.324.68 14,99€

LEN ουρανός κρεβατιού. Με έναν ουρανό κρεβατιού 
πάνω από την κούνια ή το κρεβάτι, δημιουργείτε ένα ήρεμο 
μέρος που κάνει το παιδικό δωμάτιο ακόμα πιο ονειρικό. 
Εδώ το παιδί σας μπορεί να κοιμάται, σαν σε παραμύθι. 

Λευκό 804.649.01 14,99€
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ΚΟΥΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΕΒΑΤΙΑ-ΣΟΦΙΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΕΒΑΤΙΑ-ΣΟΦΙΤΕΣ
Κατάλληλα για παιδιά από 6 ετών και πάνω

Οι κουκέτες έχουν χώρο ύπνου για δύο – ένα κρεβάτι πάνω 
και ένα κάτω. Τα κρεβάτια-σοφίτες παρέχουν χώρο ύπνο 
για έναν και χώρο από κάτω για αποθήκευση, παιχνίδι ή 
διάβασμα. Και οι δύο επιλογές έχουν μονά κρεβάτια.
Στην πάνω κουκέτα πρέπει να κοιμούνται μόνο παιδιά άνω 
των 6 ετών. Το πάνω κρεβάτι έχει ένα κάγκελο στο κατάλληλο, 

ασφαλές ύψος. Τα μικρά κενά ανάμεσα από το κάγκελο 
διασφαλίζουν ότι το παιδί δεν μπορεί να πέσει. Πρέπει 
όμως να συνδυάζεται με ένα στρώμα στο κατάλληλο ύψος, 
διαφορετικά το κάγκελο χάνει την προστατευτική λειτουργία 
του. Γι’ αυτό χρησιμοποιήστε ένα στρώμα με το σωστό πάχος 
για ένα κρεβάτι-σοφίτα ή την πάνω κουκέτα. 

ΚΡΕΒΑΤΙΑ-ΣΟΦΙΤΕΣ
SVÄRTA επιφάνεια εργασίας. Μία λύση χώρου για να 
εργάζεστε ή να διαβάζετε, η οποία στερεώνεται στα 
πλαϊνά, κάτω από τα κρεβάτια-σοφίτες SVÄRTA και 
TUFFING.

Ασημί 202.498.96 80€

SVÄRTA κρεβάτι-σοφίτα 90×200 cm. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τον χώρο κάτω από το κρεβάτι για να 
εργάζεστε ή να διαβάζετε, προσθέτοντας την επιφάνεια 
εργασίας SVÄRTA, ή να δημιουργήσετε έναν όμορφο χώρο 
για να κάθεστε. Η σκάλα μπορεί να τοποθετηθεί στη δεξιά 
ή στην αριστερή πλευρά του κρεβατιού. Περιλαμβάνεται 
η βάση κρεβατιού.

Ασημί 202.479.82 169€

SVÄRTA κρεβάτι-σοφίτα και επιφάνεια γραφείου 
90x200 cm.

Ασημί 591.512.71 249€

TUFFING κρεβάτι-σοφίτα 90×200 cm. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τον χώρο κάτω από το κρεβάτι για να 
εργάζεστε ή να διαβάζετε, προσθέτοντας την επιφάνεια 
εργασίας SVÄRTA, ή να δημιουργήσετε έναν όμορφο χώρο 
για να κάθεστε. Περιλαμβάνεται η βάση κρεβατιού.

 902.994.49 129€

VITVAL κρεβάτι-σοφίτα 90×200 cm. Οι λεπτομέρειες 
κάνουν αυτό το κρεβάτι σοφίτα μοναδικό. Μαλακά 
σχήματα, γερή σκάλα και υφασμάτινο προστατευτικό με 
κίτρινες λεπτομέρειες. Επίσης μπορείτε να το τονίσετε με 
λευκά είδη και αξεσουάρ από τη σειρά MÖJLIGHET. 

Λευκό/ανοιχτό γκρι 104.112.42 249€

VITVAL επιφάνεια γραφείου 95×45 cm. Με αυτό το 
γραφείο μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε έναν χώρο 
μελέτης κάτω από το κρεβάτι-σοφίτα VITVAL. Το πόδι 
στήριξης το κάνει σταθερό και μπορείτε να εμπλουτίσετε 
τον πίνακα ανακοινώσεων με αξεσουάρ από τη σειρά 
SKÅDIS. Οι τρύπες ταιριάζουν ακριβώς.

Λευκό 404.114.10 50€

VITVAL κρεβάτι σοφίτα + γραφείο 90×200 cm. Οι 
λεπτομέρειες κάνουν αυτό το κρεβάτι σοφίτα μοναδικό. 
Μαλακά σχήματα, υφασμάτινο προστατευτικό και ένα 
γραφείο με πίνακα ανακοινώσεων. Επίσης μπορείτε να 
το εμπλουτίσετε με αξεσουάρ από τις σειρές MÖJLIGHET 
και SKÅDIS. 

Λευκό/γκρι 693.025.66 299€

ΚΟΥΚΕΤΕΣ
SVÄRTA κουκέτα 90×200 cm. Μία καλή λύση για 
περιορισμένους χώρους. Η σκάλα μπορεί να τοποθετηθεί 
στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά του κρεβατιού. 
Περιλαμβάνεται η βάση κρεβατιού.

Ασημί 102.479.73 199€

TUFFING κουκέτα 90×200 cm. Μία καλή λύση 
για περιορισμένους χώρους. Το κρεβάτι είναι πιο 
χαμηλό, ώστε να μπορείτε εύκολα να το στρώσετε. 
Περιλαμβάνεται η βάση κρεβατιού.

002.392.33 139€

MYDAL κουκέτα 90×200 cm. Η σκάλα μπορεί να 
τοποθετηθεί στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά του 
κρεβατιού. Από μασίφ ξύλο, ένα πολύ ανθεκτικό, φυσικό 
υλικό. Μία καλή λύση για περιορισμένους χώρους. 
Περιλαμβάνονται οι τάβλες.

Πεύκο 001.024.52 179€

Λευκό 204.676.29 229€

VITVAL κουκέτα 90×200 cm. Στρογγυλεμένα σχήματα 
και προστατευτικά κάγκελα με ύφασμα. Αυτές είναι 
οι λεπτομέρειες που κάνουν αυτήν την κουκέτα 
μοναδική. Ιδανική όταν θέλετε κρεβάτι για δυο, αλλά 
έχετε περιορισμένο αρκετό χώρο. Εμπλουτίστε τη με 
εξαρτήματα από τη σειρά MÖJLIGHET.

Λευκό/ανοιχτό γκρι 804.112.72 279€

Οδηγίες φροντίδας
Κάλυμμα:

    

MOSHULT στρώμα αφρού. Λευκό. Το ελαστικό στρώμα αφρού προσφέρει 
στήριξη και άνεση σε κάθε σημείο του σώματος. Αυτό το στρώμα είναι 
εγκεκριμένο για παιδιά. Διαθέτει φερμουάρ ασφαλείας για τα παιδιά, ώστε να 
μην μπορούν να το ανοίξουν και να μην έχει μικρά εξαρτήματα. Καθαρίζεται 
εύκολα, καθώς το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί στο πλυντήριο 
ρούχων. Μεταφέρεται εύκολα στο σπίτι, καθώς είναι σε συσκευασία ρολού. 
Πάχος: 10 cm.

90×200 cm 302.723.39 89€

Οδηγίες φροντίδας
Κάλυμμα:

    

MALFORS στρώμα αφρού. Λευκό. Το ελαστικό στρώμα αφρού προσφέρει στήριξη 
και άνεση σε κάθε σημείο του σώματος. Αυτό το στρώμα είναι εγκεκριμένο για 
παιδιά. Διαθέτει φερμουάρ ασφαλείας για τα παιδιά, ώστε να μην μπορούν 
να το ανοίξουν και να μην έχει μικρά εξαρτήματα. Καθαρίζεται εύκολα, καθώς 
το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων. 
Μεταφέρεται εύκολα στο σπίτι, καθώς είναι σε συσκευασία ρολού. Πάχος: 12 cm.

90×200 cm 402.722.87 99€

STICKAT θήκη για το κρεβάτι 39×30 cm. Πρακτική και 
έξυπνη αποθηκευτική λύση που μπορείτε να κρεμάσετε 
από το κρεβάτι του παιδιού σας.

Πράσινο 402.962.93 4,99€
Ροζ 902.962.95 4,99€
Μαύρο 803.783.38 4,99€

MÖJLIGHET θήκη για το κρεβάτι 75×27 cm. Πρακτική και 
έξυπνη αποθηκευτική λύση που μπορείτε να κρεμάσετε 
από το κρεβάτι του παιδιού σας, ακόμα κι όταν κοιμάται 
στο πάνω μέρος μιας κουκέτας.
Μπλε 804.213.89 6,99€
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