
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.

Αποθήκευση για παιδιά σε ανάπτυξη
Το σύστημα αποθήκευσης SMÅSTAD δημιουργήθηκε με έμπνευση 
την οπτική του παιδιού. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να 
ντύνονται μόνα τους και να έχουν τα πράγματά τους τακτοποιημένα 
και παράλληλα να βρίσκουν την όλη διαδικασία διασκεδαστική. 
Ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά δεν είναι ενήλικες μικρού μεγέθους, 
έχουν διαφορετική αλληλεπίδραση με ό,τι τα περιβάλλει και διαρκώς 
εξελίσσονται. Το σύστημα αποτελείται από μία αλλαξιέρα, έναν 
πάγκο, κρεβάτι-σοφίτα με γραφείο, καθώς και διάφορες ντουλάπες 
και συρταριέρες. Τα έξυπνα αξεσουάρ θα σας βοηθήσουν να 
ανανεώσετε γρήγορα τα έπιπλα σας ώστε να παραμένουν χρηστικά 
κι επίκαιρα με το πέρασμα των χρόνων– και πιο φιλικά προς το 
πορτοφόλι σας.

Οδηγός αγοράς

SMÅSTAD
Σύστημα αποθήκευσης

Ασφάλεια
Τα παιδιά έχουν περιέργεια και 
φαντασία και μερικές φορές 
είναι απρόβλεπτα. Γι’ αυτό πάντα 
κάνουμε ανάλυση κινδύνου 
και ελέγχουμε τα έπιπλα που 
προορίζονται για τα παιδιά. Μην 
ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε 
τα στηρίγματα ασφαλείας 
που περιλαμβάνονται για να 
ασφαλίσετε σωστά το έπιπλο με 
ύψος 60 cm και παραπανω, στον 
τοίχο.
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Η SMÅSTAD μεγαλώνει μαζί με το παιδί σας

Σχεδιασμένο για παιδιά
Όταν σχεδιάσαμε το σύστημα αποθήκευσης SMÅSTAD, 
βασιστήκαμε στις ανάγκες των παιδιών και πως συνεχώς 
εξελίσσονται. Με στοιχεία όπως άγκιστρα στο σωστό ύψος, 
θα είναι πιο εύκολο για τα παιδιά να πάρουν τα ρούχα τους 
και να τα κρεμάσουν πάλι, παρά να καταλήγουν σε μία στοίβα 
στο δάπεδο. Οι ανάγκες των παιδιών έχουν σχέση και με την 
ασφάλεια. Η SMÅSTAD έχει λείες επιφάνειες, στρογγυλεμένες 
γωνίες και οι μεντεσέδες στις πόρτες έχουν ενσωματωμένα 
φρένα που ελαττώνουν τον κίνδυνο να πιαστούν εκεί μικρά 
δαχτυλάκια.

Ασφάλεια και συντήρηση
Τα παιδιά σπάνια κάνουν αυτό που έχουν προβλέψει οι 
ενήλικες. Παίζουν και χρησιμοποιούν τα πράγματα με τρόπο 
απρόβλεπτο, γι’ αυτό κάνουμε αναλύσεις κινδύνου και 
ελέγχους ασφαλείας σε όλα τα παιδικά έπιπλα. Επίσης, για 
έπιπλα ψηλότερα από 60 cm υπάρχει άλλο ένα σημαντικό 
μέτρο ασφάλειας: ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης 
και στερεώστε το έπιπλο στον τοίχο με τα στηρίγματα που 
περιλαμβάνονται για να αποτραπεί ο κίνδυνος ανατροπής. 
Καθαρίζετε τους σκελετούς και τις προσόψεις των επίπλων με 
ένα νωπό πανί με ήπιο απορρυπαντικό και μετά τα στεγνώνετε 
με ένα στεγνό, καθαρό πανί.

Ατελείωτες δυνατότητες
Η SMÅSTAD είναι ένα πολύ ευέλικτο σύστημα. Μπορείτε να 
επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικούς σκελετούς, προσόψεις, 
χερούλια, λεπτομέρειες και αξεσουάρ για να δημιουργήσετε 
μία σύνθεση που ταιριάζει στις ανάγκες σας και τον χώρο 
σας.Αν δεν θέλετε να σχεδιάσετε ολόκληρη τη σύνθεση 
αποθήκευσης, έχουμε διάφορες έτοιμες συνθέσεις που 
μπορείτε εύκολα να πάρετε μαζί σας στο σπίτι σας.

Έξυπνες λύσεις για περιορισμένο χώρο
Τα παιδιά μεγαλώνουν, όχι όμως απαραίτητα και ο χώρος τους 
μέσα στο σπίτι. Με τη SMÅSTAD μπορείτε να αξιοποιήσετε 
στο έπακρο τον χώρο καθώς οι μονάδες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους και επίσης να 
αλλάξουν με τον καιρό. Το κρεβάτι-σοφίτα SMÅSTAD γίνεται 
ένα δωμάτιο μέσα στο δωμάτιο – με ένα γραφείο, ράφια και 
μία  ντουλάπα. Η αλλαξιέρα SMÅSTAD μπορεί να αλλάξει και να 
μετατραπεί σε γραφειό καθώς το παιδί σας μεγαλώνει.
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Χρήσιμες πληροφορίες

Η ζωή με τα παιδιά είναι μία διαρκής αλλαγή, κάτι στο οποίο 
θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι γονείς σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Γι’ αυτό κάναμε τη SMÅSTAD όσο πιο ευέλικτη γινόταν.
Έτσι ώστε να μπορεί να συμβαδίζει με τον χρόνο και τις 
αλλαγές που ορίζουν τα παιδιά.

Ηλικίες 0-2 ετών – ήρεμο ξεκίνημα με 
ασφαλείς ρουτίνες
Με μία σύνθεση SMÅSTAD με αλλαξιέρα και αποθηκευτικό 
χώρο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρακτικό κι ασφαλές 
μέρος για να αλλάζετε το μωρό σας και να αποθηκεύετε 
τις πάνες του, τα ρούχα και όλα όσα είναι απαραίτητα 
για τη φροντίδα του. Καθώς το παιδί σας μεγαλώνει και 
αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, μπορείτε να βάλετε 
πολύχρωμες εικόνες γύρω από την αλλαξιέρα και να κρεμάσετε 
ένα μόμπιλε που τραβάει την προσοχή του.

Ηλικίες 3-7 ετών – πρόσω ολοταχώς 
και πνεύμα αυτονομίας
Η αποθήκευση στη SMÅSTAD μπορεί να χωριστεί σε 
διαφορετικά επίπεδα. Στο πάνω επίπεδο μπορείτε να κρεμάτε 
ρούχα που δεν χρησιμοποιούνται καθημερινά και στο 
χαμηλότερο επίπεδο το παιδί σας μπορεί να φτάσει μόνο του 
τα ρούχα του στα άγκιστρα ή στα συρτάρια. Η δυνατότητα να 
φροντίζουν τα πράγματά τους και να ντύνονται μόνα τους, τα 
βοηθάει να αναπτυχθούν και να αισθάνονται αυτόνομα.

Ηλικίες 8-14 ετών – η προσωπικότητα 
κυριαρχεί

Σε αυτήν την ηλικία, το παιδί ανακαλύπτει πλήρως την 
ταυτότητά του και χαίρεται να την επιδεικνύει. Γι’ αυτό, μεταξύ 
άλλων, δημιουργήσαμε μία πόρτα από φελλό όπου μπορούν 
ελεύθερα να επιδεικνύουν το στιλ και τα ενδιαφέροντά 
τους χωρίς να χρειάζεται να τρυπάτε κάθε φορά τον τοίχο. 
Χρησιμοποιήστε άγκιστρα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό της SMÅSTAD ώστε να μπορούν πιο γρήγορα να 
κρεμάνε ρούχα και σακίδια και ό,τι άλλο που διαφορετικά θα 
κατέληγε στο δάπεδο.
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Χρήσιμες πληροφορίες για τη συρόμενη ντουλάπα

1. Στο πάνω μέρος υπάρχει ένα σταθερό συρτάρι με χώρο για 
όλα τα μικροπράγματα που συνήθως χάνονται.

2. Οι μεντεσέδες έχουν ενσωματωμένο φρένο ώστε οι πόρτες 
να κλείνουν μαλακά και να μην πιαστεί κανένα δάχτυλο.

3. Άγκιστρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό διευκολύνουν το 
παιδί σας να κρεμάει τα ρούχα του, τα σακίδιά του και άλλα 
πράγματα.

4. Οι υπερυψωμένες άκρες στη βάση χρησιμοποιούνται για να 

ενισχύσουν την κατασκευή αλλά και να δημιουργήσουν ένα 
κουτί αποθήκευσης.

5. Αν χτυπήσει κάποιος σε αιχμηρή άκρη, πονάει. Γι’ αυτό 
όλες οι πόρτες και τα συρτάρια στη SMÅSTAD έχουν 
στρογγυλεμένες άκρες.

6. Με σύμβολα στην θήκη για ετικέτες HÄNGIG, θα είναι 
πιο εύκολο τόσο για τα παιδιά όσο και για τους μεγάλους 
να οργανώσουν το εσωτερικό των συρταριών και της 
ντουλάπας.

1

2

3

3

3

4

5

Χάρη στο συρόμενο χαμηλότερο τμήμα της ντουλάπας, το 
παιδί σας βλέπει καλά το περιεχόμενό της και μπορεί να 
φτάσει άγκιστρα και συρτάρια και από τις δύο πλευρές. Τα 
άγκιστρα διευκολύνουν το παιδί να πάρει ή να κρεμάσει 
ρούχα και άλλα πράγματά του. Στο πάνω τμήμα μπορείτε 
να αποθηκεύσετε ρούχα και άλλα πράγματα που δεν 
χρησιμοποιούνται καθημερινά.

6
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Πώς να σχεδιάσετε τη SMÅSTAD

Άλλα μέρη που περιλαμβάνονται σε αυτή 
τη σύνθεση: 
LÄTTHET ράγα ανάρτησης, 60 cm 003.863.75 2 τεμ
LÄTTHET άγκιστρο και κλιπ 104.369.78 3 τεμ
LÄTTHET πόδι, ρυθμιζόμενο, λευκό, 4 τεμ 203.311.98 2 τεμ
HJÄLPA ράγα ρούχων, 60×55 cm, λευκό 503.312.05 1 τεμ
HJÄLPA άγκιστρο για ράγα ρούχων 904.461.48 1 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. 

Έχουμε μία μεγάλη ποικιλία από έτοιμες συνθέσεις SMÅSTAD 
για να επιλέξετε. Μπορείτε να τις βρείτε στο κατάστημα ή 
στην ιστοσελίδα μας www.IKEA.com.cy. Αν θέλετε, μπορείτε 
να προσαρμόσετε τις έτοιμες συνθέσεις για να καλύπτουν 
καλύτερα τις ανάγκες σας και να ταιριάζουν στο στιλ σας. 

Χρησιμοποιήστε το σχεδιαστικό πρόγραμμα της SMÅSTAD για 
να αλλάξετε το εσωτερικό ή το μέγεθος της λύσης αποθήκευσής 
σας.  Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σχεδιαστικό 
πρόγραμμα για να δημιουργήσετε τη δική σας μοναδική 
σύνθεση SMÅSTAD από την αρχή. 

1× SMÅSTAD  
συρόμενη 
μονάδα 
αποθήκευσης 
60×55×196 cm

2× PLATSA  
σκελετός
60×55×60 cm

2× SMÅSTAD 
επιφάνεια
για μονάδα 
αποθήκευσης
60×55 cm

2× 
SMÅSTAD
αποθήκευση 
τοίχου
60×30×60 cm

1× 
SMÅSTAD  
πόρτα 
30×90 cm

2× 
SMÅSTAD 
πόρτα 
30×60 cm

12×
HJÄLPA 
μεντεσές 
μαλακού 
κλεισίματος

2× 
SMÅSTAD  
πρόσοψη 
συρταριού 
60×30 cm

2× 
KONSTRUERA  
συρτάρι χωρίς 
πρόσοψη
30 cm

2×
KONSTRUERA  
ράφι 
60×30 cm

2× 
HJÄLPA  
ράφι 
60×55 cm

SMÅSTAD/PLATSA ντουλάπι αποθήκευσης, 180×55×196 cm,  
λευκό λευκό/με συρόμενο τμήμα.
Αυτή η σύνθεση 593.924.16 551,96€

Πρέπει να ακολουθήσετε τέσσερα απλά βήματα: 

1. Επιλέξτε σκελετό με βάση τις ανάγκες σας και πόσο χώρο 
έχει το δωμάτιο.

2. Επιλέξτε το στιλ για τις πόρτες και τις προσόψεις 
συρταριών: είναι καλύτερες σε ουδέτερο λευκό ή 
χρωματιστές;

3. Όταν σχεδιάζετε το εσωτερικό της SMÅSTAD, είναι καλό 
να σκεφτείτε ποια είναι η καθημερινή σας ρουτίνα και τι 
χρειάζεται να αποθηκεύετε. Ολοκληρώστε τη ντουλάπα 
με συρτάρια, συρμάτινα καλάθια, άγκιστρα και άλλα 

εξαρτήματα από τη μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων μας.

4. Σκεφτείτε ποια χερούλια ή πόμολα θέλετε στις πόρτες και 
στις προσόψεις των συρταριών. Επιλέξτε με βάση το στιλ 
που θέλετε, από τη μεγάλη ποικιλία μας.

Εδώ απεικονίζεται η διαδικασία με το παράδειγμα της λύσης 
αποθήκευσης με το συρόμενο τμήμα.
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Διαστάσεις: Πλάτος×Βάθος×Ύψος. 

Έτοιμες συνθέσεις

Διαστάσεις: 90×50×48 cm
Αυτή η σύνθεση με λευκές προσόψεις 90€ (193.891.52)
Λίστα αγορών

SMÅSTAD πάγκος, 90×50×48 cm, λευκό 804.335.42 1 τεμ
SMÅSTAD κουτί, 90×49×48 cm, λευκό 604.341.42 1 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Διαστάσεις: 80×55×108 cm
Αυτή η σύνθεση με λευκές προσόψεις 220,97€ (193.884.16)
Λίστα αγορών

SMÅSTAD συρόμενη μονάδα αποθήκευσης, 80×55×108 cm 804.369.65 1 τεμ
KONSTRUERA συρμάτινο καλάθι, 25 cm 204.513.79 5 τεμ
HJÄLPA συρόμενη ράγα για καλάθι, 55 cm, λευκό, 2 τεμ 103.311.94 5 τεμ
HJÄLPA άγκιστρο για ράγα ρούχων, 2 τεμ 904.461.48 1 τεμ
LÄTTHET άγκιστρο και κλιπ, 2 τεμ 104.369.78 2 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Διαστάσεις: 60×55×196 cm 
Αυτή η σύνθεση με λευκές προσόψεις 219,97€ (293.890.19)
Λίστα αγορών

SMÅSTAD συρόμενη μονάδα αποθήκευσης, 60×55×196 cm 504.369.62 1 τεμ
SMÅSTAD πόρτα, 30×90 cm, λευκό, 2 τεμ 204.341.63 1 τεμ
HJÄLPA μεντεσές μαλακού κλεισίματος, 1 τεμ 903.828.82 4 τεμ
HJÄLPA ράγα ρούχων, 60×55 cm, λευκό 503.312.05 1 τεμ
HJÄLPA άγκιστρο για ράγα ρούχων, 2 τεμ 904.461.48 1 τεμ
LÄTTHET άγκιστρο και κλιπ, 2 τεμ 104.369.78 2 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Εδώ θα δείτε παραδείγματα των έτοιμων συνθέσεών μας. 
Αν θέλετε να αλλάξετε το στιλ, μπορείτε να επιλέξετε άλλες 
προσόψεις, που σε μερικές περιπτώσεις επηρεάζεται η 
τιμή. Τα χερούλια και τα πόμολα επίσης τονίζουν το στιλ 

και την εμφάνιση αλλά δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Για 
περισσότερες πληροφορίες και για τιμές, επικοινωνήστε με 
έναν υπάλληλο στο κατάστημα ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
μας στο www.IKEA.com.cy.
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Διαστάσεις: 60×30×60 cm
Αυτή η σύνθεση με λευκές προσόψεις 71€ (393.884.44)
Λίστα αγορών

SMÅSTAD αποθήκευση τοίχου, 60×30×60 cm 004.335.22 1 τεμ
LÄTTHET ράγα ανάρτησης, 60 cm 003.863.75 1 τεμ
SMÅSTAD πόρτα, 30×60 cm, λευκό, 2 τεμ 904.342.30 1 τεμ
HJÄLPA μεντεσές μαλακού κλεισίματος, 1 τεμ 903.828.82 4 τεμ
KONSTRUERA ράφι, 60×30 cm, λευκό 804.367.86 1 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Διαστάσεις: 60×55×120 cm
Αυτή η σύνθεση με λευκές προσόψεις 159€ (493.878.06)
Λίστα αγορών

PLATSA σκελετός, 60×55×120 cm, λευκό 503.309.46 1 τεμ
LÄTTHET πόδι, ρυθμιζόμενο, λευκό, 4 τεμ 203.311.98 1 τεμ
SMÅSTAD επιφάνεια για μονάδα αποθήκευσης, 60×55 cm 504.728.27 1 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×15 cm, λευκό 004.340.98 2 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 15 cm 504.367.78 2 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×30 cm, λευκό 704.341.13 1 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 30 cm 404.367.74 1 τεμ
HJÄLPA ράφι, 60×55 cm, λευκό 903.311.66 2 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Διαστάσεις: 60×55×120 cm
Αυτή η σύνθεση με λευκές προσόψεις 215€ (593.876.55)
Λίστα αγορών
PLATSA σκελετός, 60×55×120 cm, λευκό 503.309.46 1 τεμ
LÄTTHET πόδι, ρυθμιζόμενο, λευκό, 4 τεμ 203.311.98 1 τεμ
SMÅSTAD επιφάνεια για μονάδα αποθήκευσης, 60×55 cm 504.728.27 1 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×15 cm, λευκό 004.340.98 4 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 15 cm 504.367.78 4 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×30 cm, λευκό 704.341.13 2 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 30 cm 404.367.74 2 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Διαστάσεις: Πλάτος×Βάθος×Ύψος. 

Έτοιμες συνθέσεις
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Διαστάσεις: 60×55×63 cm
Αυτή η σύνθεση με λευκές προσόψεις 131€ (993.875.21)
Λίστα αγορών

PLATSA σκελετός, 60×55×60 cm, λευκό 103.309.72 1 τεμ
LÄTTHET πόδι, ρυθμιζόμενο, λευκό, 4 τεμ 203.311.98 1 τεμ
SMÅSTAD επιφάνεια για μονάδα αποθήκευσης, 60×55 cm 504.728.27 1 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×15 cm, λευκό 004.340.98 2 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 15 cm 504.367.78 2 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×30 cm, λευκό 704.341.13 1 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 30 cm 404.367.74 1 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Διαστάσεις: 60×55×180 cm
Αυτή η σύνθεση με λευκές προσόψεις 233€ (193.880.39)
Λίστα αγορών

PLATSA σκελετός, 60×55×180 cm, λευκό 503.309.51 1 τεμ
LÄTTHET πόδι, ρυθμιζόμενο, λευκό, 4 τεμ 203.311.98 1 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×15 cm, λευκό 004.340.98 4 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 15 cm 504.367.78 4 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×30 cm, λευκό 704.341.13 2 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 30 cm 404.367.74 2 τεμ
HJÄLPA ράφι, 60×55 cm, λευκό 903.311.66 2 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Διαστάσεις: 60×55×120 cm
Αυτή η σύνθεση με λευκές προσόψεις 134,99€ (393.883.21)

Σημείωση! Αυτή η σύνθεση υπάρχει και σε 40 cm βάθος (993.903.16)

Λίστα αγορών

PLATSA σκελετός, 60×55×120 cm, λευκό 503.309.46 1 τεμ
LÄTTHET πόδι, ρυθμιζόμενο, λευκό, 4 τεμ 203.311.98 1 τεμ
SMÅSTAD επιφάνεια για μονάδα αποθήκευσης, 60×55 cm 504.728.27 1 τεμ
SMÅSTAD πόρτα, 30×120 cm, λευκό, 2 τεμ 904.341.88 1 τεμ
HJÄLPA μεντεσές μαλακού κλεισίματος, 1 τεμ 903.828.82 4 τεμ
HJÄLPA συρμάτινο καλάθι, 60×55 cm, λευκό 403.311.83 1 τεμ
HJÄLPA συρόμενη ράγα για καλάθι, 55 cm, λευκό, 2 τεμ 103.311.94 1 τεμ
HJÄLPA ράγα ρούχων, 60×55 cm, λευκό 503.312.05 1 τεμ
HJÄLPA ράφι, 60×55 cm, λευκό 903.311.66 1 τεμ
LÄTTHET άγκιστρο και κλιπ, 2 τεμ 104.369.78 1 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Διαστάσεις: Πλάτος×Βάθος×Ύψος. 

Έτοιμες συνθέσεις
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Διαστάσεις: 60×55×180 cm
Αυτή η σύνθεση με λευκές προσόψεις 219,98€ (193.891.90)
Λίστα αγορών
PLATSA σκελετός, 60×55×180 cm, λευκό 503.309.51 1 τεμ
LÄTTHET πόδι, ρυθμιζόμενο, λευκό, 4 τεμ 203.311.98 1 τεμ
SMÅSTAD πόρτα, 30×120 cm, λευκό, 2 τεμ 904.341.88 1 τεμ
HJÄLPA μεντεσές μαλακού κλεισίματος, 1 τεμ 903.828.82 4 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×15 cm, λευκό 004.340.98 2 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 15 cm 504.367.78 2 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×30 cm, λευκό 704.341.13 1 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 30 cm 404.367.74 1 τεμ
HJÄLPA συρμάτινο καλάθι, 60×55 cm, λευκό 403.311.83 1 τεμ
HJÄLPA συρόμενη ράγα για καλάθι, 55 cm, λευκό, 2 τεμ 103.311.94 1 τεμ
HJÄLPA ράφι, 60×55 cm, λευκό 903.311.66 2 τεμ
HJÄLPA ράγα ρούχων, 60×55 cm, λευκό 503.312.05 1 τεμ
HJÄLPA άγκιστρο για ράγα ρούχων, 2 τεμ 904.461.48 1 τεμ
LÄTTHET άγκιστρο και κλιπ, 2 τεμ 104.369.78 1 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Διαστάσεις: 60×55×180 cm
Αυτή η σύνθεση με λευκές προσόψεις 218,99€ (393.899.76)
Λίστα αγορών

PLATSA σκελετός, 60×55×180 cm, λευκό 503.309.51 1 τεμ
LÄTTHET πόδι, ρυθμιζόμενο, λευκό, 4 τεμ 203.311.98 1 τεμ
SMÅSTAD πόρτα, 30×90 cm, λευκό, 2 τεμ 204.341.63 1 τεμ
HJÄLPA μεντεσές μαλακού κλεισίματος, 1 τεμ 903.828.82 4 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×15 cm, λευκό 004.340.98 2 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 15 cm, λευκό 504.367.78 2 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×30 cm, λευκό 704.341.13 2 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 30 cm, λευκό 404.367.74 2 τεμ
HJÄLPA ράφι, 60×55 cm, λευκό 903.311.66 1 τεμ
HJÄLPA ράγα ρούχων, 60×55 cm, λευκό 503.312.05 1 τεμ
LÄTTHET άγκιστρο και κλιπ 104.369.78 1 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Διαστάσεις: 60×55×180 cm
Αυτή η σύνθεση με λευκές προσόψεις 157,98€ (793.892.72)

Σημείωση! Αυτή η σύνθεση υπάρχει και σε 40 cm βάθος (493.908.75)

Λίστα αγορών

PLATSA σκελετός, 60×55×180 cm, λευκό 503.309.51 1 τεμ
LÄTTHET πόδι, ρυθμιζόμενο, λευκό, 4 τεμ 203.311.98 1 τεμ
SMÅSTAD πόρτα, 30×90 cm, λευκό, 2 τεμ 204.341.63 2 τεμ
HJÄLPA μεντεσές μαλακού κλεισίματος, 1 τεμ 903.828.82 8 τεμ
HJÄLPA ράφι, 60×55 cm, λευκό 903.311.66 1 τεμ
HJÄLPA ράγα ρούχων, 60×55 cm, λευκό 503.312.05 2 τεμ
HJÄLPA άγκιστρο για ράγα ρούχων, 2 τεμ 904.461.48 1 τεμ
LÄTTHET άγκιστρο και κλιπ, 2 τεμ 104.369.78 1 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Διαστάσεις: Πλάτος×Βάθος×Ύψος. 

Έτοιμες συνθέσεις
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Διαστάσεις: 210×79×180 cm
Αυτή η σύνθεση με λευκές προσόψεις 585,98€ (193.922.96)
Λίστα αγορών

SMÅSTAD αλλαξιέρα/γραφείο, λευκό 404.626.21 1 τεμ
PLATSA σκελετός, 60×55×180 cm, λευκό 503.309.51 1 τεμ
PLATSA σκελετός, 60×55×120 cm, λευκό 503.309.46 1 τεμ
LÄTTHET πόδι, ρυθμιζόμενο, λευκό, 4 τεμ 203.311.98 2 τεμ
SMÅSTAD επιφάνεια για μονάδα αποθήκευσης, 60×55 cm 504.728.27 1 τεμ
SMÅSTAD πόρτα, 30×90 cm, λευκό, 2 τεμ 204.341.63 2 τεμ
HJÄLPA μεντεσές μαλακού κλεισίματος, 1 τεμ 903.828.82 8 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×15 cm, λευκό 004.340.98 6 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 15 cm 504.367.78 6 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×30 cm, λευκό 704.341.13 3 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 30 cm 404.367.74 3 τεμ
HJÄLPA ράφι, 60×55 cm, λευκό 903.311.66 1 τεμ
HJÄLPA ράγα ρούχων, 60×55 cm, λευκό 503.312.05 2 τεμ
HJÄLPA άγκιστρο για ράγα ρούχων, 2 τεμ 904.461.48 1 τεμ
LÄTTHET άγκιστρο και κλιπ, 2 τεμ 104.369.78 1 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Διαστάσεις: 180×55×196 cm
Αυτή η σύνθεση με λευκές προσόψεις 445,13€ (593.924.16)
Λίστα αγορών

SMÅSTAD συρόμενη μονάδα αποθήκευσης, 60×55×196 cm 504.369.62 1 τεμ
PLATSA σκελετός, 60×55×60 cm, λευκό 103.309.72 2 τεμ
LÄTTHET πόδι, ρυθμιζόμενο, λευκό, 4 τεμ 203.311.98 2 τεμ
SMÅSTAD επιφάνεια για μονάδα αποθήκευσης, 60×55 cm 504.728.27 2 τεμ
SMÅSTAD αποθήκευση τοίχου, 60×30×60 cm 004.335.22 2 τεμ
LÄTTHET ράγα ανάρτησης, 60 cm 003.863.75 2 τεμ
SMÅSTAD πόρτα, 30×90 cm, λευκό, 2 τεμ 204.341.63 1 τεμ
SMÅSTAD πόρτα, 30×60 cm, λευκό, 2 τεμ 904.342.30 2 τεμ
HJÄLPA μεντεσές μαλακού κλεισίματος, 1 τεμ 903.828.82 12 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×30 cm, λευκό 704.341.13 2 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 30 cm 404.367.74 2 τεμ
KONSTRUERA ράφι, 60×30 cm, λευκό 804.367.86 2 τεμ
HJÄLPA ράφι, 60×55 cm, λευκό 903.311.66 2 τεμ 
HJÄLPA ράγα ρούχων, 60×55 cm, λευκό 503.312.05 1 τεμ
HJÄLPA άγκιστρο για ράγα ρούχων, 2 τεμ 904.461.48 1 τεμ
LÄTTHET άγκιστρο και κλιπ, 2 τεμ 104.369.78 3 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Διαστάσεις: 150×55×180 cm
Αυτή η σύνθεση με λευκές προσόψεις 307,99€ (693.913.03)
Λίστα αγορών

SMÅSTAD πάγκος, 90×50×48cm, λευκό 804.335.42 1 τεμ
PLATSA σκελετός, 60×55×180 cm, λευκό 503.309.51 1 τεμ
LÄTTHET πόδι, ρυθμιζόμενο, λευκό, 4 τεμ 203.311.98 1 τεμ
SMÅSTAD πόρτα, 30×120 cm, λευκό, 2 τεμ 904.341.88 1 τεμ
HJÄLPA μεντεσές μαλακού κλεισίματος, 1 τεμ 903.828.82 4 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×15 cm, λευκό 004.340.98 2 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 15 cm 504.367.78 2 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×30 cm, λευκό 704.341.13 1 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 30 cm 404.367.74 1 τεμ
SMÅSTAD κουτί, 90×49×48 cm, λευκό 604.341.42 1 τεμ
HJÄLPA συρμάτινο καλάθι, 60×55 cm, λευκό 403.311.83 1 τεμ
HJÄLPA συρόμενη ράγα για καλάθι, 55 cm, λευκό, 2 τεμ 103.311.94 1 τεμ
HJÄLPA ράφι, 60×55 cm, λευκό 903.311.66 2 τεμ
HJÄLPA ράγα ρούχων, 60×55 cm, λευκό 503.312.05 1 τεμ
LÄTTHET άγκιστρο και κλιπ, 2 τεμ 104.369.78 1 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Διαστάσεις: Πλάτος×Βάθος×Ύψος. 

Έτοιμες συνθέσεις
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Διαστάσεις: 240×55×180 cm
Αυτή η σύνθεση με λευκές προσόψεις 579,98€ (693.909.97)
Λίστα αγορών

PLATSA σκελετός, 60×55×180 cm, λευκό 503.309.51 2 τεμ
LÄTTHET πόδι, ρυθμιζόμενο, λευκό, 4 τεμ 203.311.98 2 τεμ
SMÅSTAD αποθήκευση τοίχου, 60×30×60 cm 004.335.22 2 τεμ
LÄTTHET ράγα ανάρτησης, 60 cm 003.863.75 2 τεμ
SMÅSTAD πόρτα, 30×90 cm, λευκό, 2 τεμ 204.341.63 2 τεμ
SMÅSTAD πόρτα, 30×60 cm, λευκό, 2 τεμ 904.342.30 2 τεμ
HJÄLPA μεντεσές μαλακού κλεισίματος, 1 τεμ 903.828.82 16 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×15 cm, λευκό 004.340.98 4 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 15 cm 504.367.78 4 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×30 cm, λευκό 704.341.13 4 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 30 cm 404.367.74 4 τεμ
KONSTRUERA ράφι, 60×30 cm, λευκό 804.367.86 2 τεμ
HJÄLPA ράφι, 60×55 cm, λευκό 903.311.66 2 τεμ
HJÄLPA ράγα ρούχων, 60×55 cm, λευκό 503.312.05 2 τεμ
LÄTTHET άγκιστρο και κλιπ, 2 τεμ 104.369.78 2 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Διαστάσεις: Πλάτος×Βάθος×Ύψος. 

Έτοιμες συνθέσεις
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SMÅSTAD αλλαξιέρα/γραφείο, λευκό 404.626.21 1 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×15 cm, λευκό 004.340.98 2 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 15 cm 504.367.78 2 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×30 cm, λευκό 704.341.13 1 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 30 cm 404.367.74 1 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

SMÅSTAD αλλαξιέρα/γραφείο

SMÅSTAD αλλαξιέρα – συμπληρωματικά προϊόντα

1 2

3

1. Αρχικά, η αλλαξιέρα είναι ένα πρακτικό και ασφαλές σημείο 
για πολλές όμορφες στιγμές με το μωρό σας.

2. Όταν το παιδί σας μεγαλώσει λίγο, μπορείτε να χαμηλώσετε 
το πάνω τμήμα και να δημιουργήσετε ένα πρακτικό γραφείο 
για παιχνίδι και ζωγραφική.

3. Νωρίτερα από ό,τι φαντάζεστε, το παιδί σας είναι έτοιμο για 
το σχολείο. Τότε μπορείτε να σηκώσετε πάλι το πάνω τμήμα 
ώστε να γίνει ένα άνετο γραφείο για να διαβάζει το παίδι, με 
πρακτικό χώρο αποθήκευσης από κάτω.

SKÖTSAM στρώμα αλλαξιέρας, 53×80×2 cm. Το στρώμα 
αλλαξιέρας είναι αδιάβροχο και καθαρίζεται εύκολα 
με ένα βρεγμένο πανί. Επίσης μπορείτε να βάλετε και 
απορρυπαντικό αρκεί να το σκουπίσετε πολύ σχολαστικά.

502.517.98 9,99€

SKÖTSAM κάλυμμα για στρώμα αλλαξιέρας, 83×55 cm.

Με μοτίβο βατόμουρο/λευκό 504.447.78 5,99€

NÖJSAM καλάθι, 2 τεμ. Τα καλάθια εξοικονομούν χώρο 
και βοηθούν το παιδί σας να οργανωθεί. Διπλώνουν 
για να εξοικονομείτε χώρο όταν δεν τα χρησιμοποιείτε. 
Καθαρίζονται εύκολα: πλένονται στο πλυντήριο ρούχων 
στους 40°C.
Κόκκινο/μπλε 404.213.05 6,99€

NÖJSAM κουτί 25×37×22 cm. Μπορείτε γρήγορα να δείτε 
το περιεχόμενό του χάρη στην πλεκτή πρόσοψη. Σύρεται 
εύκολα χάρη στην θηλιά στο μπροστινό του τμήμα. Όταν 
δεν χρησιμοποιείται, διπλώνεται.
Μπλε 904.213.22 8,99€
Ανοικτό κόκκινο 904.213.17 8,99€

VÄDRA στρώμα αλλαξιέρας. 

48×74 cm 802.261.37 25€

VÄDRA κάλυμμα για στρώμα αλλαξιέρας, 48×74 cm.

Μοτίβο κουνέλι/λευκό 404.453.54 7,99€

Διαστάσεις: 90×79×100 cm 
Αυτή η σύνθεση 193.921.59 213€
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SMÅSTAD κρεβάτι σοφίτα με γραφείο και αποθήκευση

Το γραφείο τοποθετείται παράλληλα με το κρεβάτι και οι 
πόρτες της ντουλάπας είναι στην εξωτερική πλευρά.
Αν τοποθετήσετε το κρεβάτι σοφίτα SMÅSTAD έτσι, με τις 
πορτες της ντουλάπας στην εξωτερική πλευρά, έχετε ιδανικό 
χώρο για το γραφείο κάτω από το κρεβάτι. 
Διαστάσεις: 206×104×182 cm

Το γραφείο τοποθετείται κάθετα προς το κρεβάτι και οι 
πόρτες της ντουλάπας είναι στην εσωτερική πλευρά.
Αν ο χώρος του δωματίου είναι περιορισμένος, μπορείτε 
να τοποθετήσετε το γραφείο κάθετα προς το κρεβάτι, με 
τις πόρτες της  ντουλάπας να ανοίγουν από την εσωτερική 
πλευρά.  
Διαστάσεις: 206×148×182 cm

Το γραφείο τοποθετείται κάθετα προς το κρεβάτι και οι 
πόρτες της ντουλάπας είναι στην εξωτερική πλευρά.
Αν το δωμάτιο είναι ευρύχωρο, μπορείτε να τοποθετήσετε το 
γραφείο κάθετα προς το κρεβάτι, και τις πόρτες της ντουλάπας 
στην εξωτερική πλευρά.
Διαστάσεις: 206×148×182 cm

Η σκάλα τοποθετείται στα αριστέρα του κρεβατιού.
To κρεβάτι σοφίτα SMÅSTAD γίνεται ακόμα πιο ευέλικτο καθώς 
η σκάλα μπορεί να τοποθετηθεί είτε στα δεξιά ή στα αριστερά 
του κρεβατιού. Επιλέξτε τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στον 
χώρο σας και τις ανάγκες σας.  
Διαστάσεις: 206×104×182 cm

• Οι κουκέτες και τα κρεβάτια σοφίτες προτείνονται για 
παιδιά άνω των 6 χρονών.

• Ελάχιστο ύψος οροφής 240 cm.
• Προτείνουμε στρώμα πάχους έως και 20 cm.
• Η σκάλα μπορεί να τοποθετηθεί στη δεξιά ή την αριστερή 

πλευρά του κρεβατιού.

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν πως μπορείτε να 
συναρμολογήσετε το κρεβάτι-σοφίτα SMÅSTAD με 
διαφορετικούς τρόπους ανάλογα το σχήμα του δωματίου και 
τις ανάγκες σας. Προσθέστε πόρτεs, συρτάρια και λεπτομέρειες 
με βάση τις ανάγκες σας και το στιλ σας. Η έξυπνη διαχείριση 
καλωδίων στο γραφείο βοηθάει στην οργάνωση. Η 
αντιολισθητική σκάλα έχει χώρο για τα χέρια σε κάθε σκαλί και 
δυο επιπλέον χερούλια στην κορυφή για να ανεβαίνουν και να 
κατεβαίνουν εύκολα και με ασφάλεια. 
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Λίστα αγορών
SMÅSTAD σκελετός κρεβάτι-σοφίτα με γραφείο και 
αποθήκευση, 90×200 cm, λευκό 504.540.36 1 τεμ

SMÅSTAD πόρτα, 30×120 cm, λευκό, 2 τεμ 904.341.88 1 τεμ
HJÄLPA μεντεσές μαλακού κλεισίματος, 1 τεμ 903.828.82 4 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×15 cm, λευκό 004.340.98 3 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 15 cm 504.367.78 3 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×30 cm, λευκό 704.341.13 1 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 30 cm 404.367.74 1 τεμ
HJÄLPA ράγα ρούχων, 60×55 cm, λευκό 503.312.05 1 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Λίστα αγορών
SMÅSTAD σκελετός κρεβάτι-σοφίτα με γραφείο και 
αποθήκευση, 90×200 cm, λευκό 504.540.36 1 τεμ

SMÅSTAD πόρτα, 30×120 cm, λευκό, 2 τεμ 904.341.88 1 τεμ
HJÄLPA μεντεσές μαλακού κλεισίματος, 1 τεμ 903.828.82 4 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×15 cm, λευκό 004.340.98 1 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 15 cm 504.367.78 1 τεμ
SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού, 60×30 cm, λευκό 704.341.13 2 τεμ
KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, 30 cm 404.367.74 2 τεμ
HJÄLPA ράγα ρούχων, 60×55 cm, λευκό 503.312.05 1 τεμ

Σημείωση! Τα χερούλια δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

SMÅSTAD συνθέσεις με κρεβάτι-σοφίτα/γραφείο

SMÅSTAD κρεβάτι-σοφίτα/γραφείο – συμπληρωματικά 
προϊόντα

FUBBLA LED φωτιστικό γραφείου, ιδανικός φωτισμός για 
χειροτεχνίες, ζωγραφική ή κατασκευές καθώς μπορείτε να 
κατευθύνετε το φως όπου θέλετε.
Λευκό 003.257.11 34,99€

FUBBLA LED φωτιστικό τοίχου. Αυτό το φωτιστικό 
ρυθμίζει την ένταση του φωτός, σαν παιχνίδι. Ιδανικό 
για να διαβάζετε ιστορίες ή να δημιουργήσετε χαλαρή 
ατμόσφαιρα.
Λευκό 203.816.02 29,99€

ÖRFJÄLL παιδική καρέκλα γραφείου 

Λευκό/Vissle μπλε/πράσινο 604.417.79 39,99€
Λευκό/Vissle σκούρο γκρι 104.417.86 39,99€
Λευκό/Vissle ροζ 704.417.69 39,99€

MALFORS στρώμα αφρού, 90×200 cm. 

Μέτριο/λευκό 402.722.87 99€

MOSHULT στρώμα αφρού, 90×200 cm.

Μέτρια σκληρό/λευκό 302.723.39 89€

Σύνθεση με κρεβάτι-σοφίτα και 3 συρτάρια στο ντουλάπι 
του γραφείου.
Διαστάσεις: 206×104×182 cm Μέγεθος κρεβατιού: 90×200 cm 
Αυτή η σύνθεση 521€ (093.920.94)

Σύνθεση με κρεβάτι-σοφίτα και 2 συρτάρια στο ντουλάπι 
του γραφείου 
Διαστάσεις: 206×104×182 cm Μέγεθος κρεβατιού: 90×200 cm
Αυτή η σύνθεση503€ (693.913.55)
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Όλα τα προϊόντα και οι τιμές

Σκελετός βάθους 55 cm
PLATSA σκελετός, λευκό. 

60×55×60 cm* 103.309.72 40€

60×55×120 cm* 503.309.46 50€

60×55×180 cm* 503.309.51 65€

Συρόμενοι σκελετοί
SMÅSTAD Συρόμενη μονάδα αποθήκευσης, λευκό. 

80×55×108 cm* 804.369.65 165€

60×55×196 cm* 504.369.62 175€

Σκελετός βάθους 40 cm
PLATSA σκελετός, λευκό.

60×40×60 cm* 503.309.70 30€

60×40×120 cm* 303.309.47 40€

60×40×180 cm* 903.309.54 60€

Σκελετός τοίχου βάθους 30 cm
SMÅSTAD αποθήκευση τοίχου, λευκό.

60×30×60 cm* 004.335.22 25€

Άλλα προϊόντα
SMÅSTAD πάγκος, λευκό. Συμπληρώνεται με το κουτί 
SMÅSTAD.
90×50×48 cm 804.335.42 40€

SMÅSTAD Κρεβάτι-σοφίτα με γραφείο και αποθήκευση, 
λευκό. Ελάχιστο απαιτούμενο ύψος οροφής: 240 cm. 
Μέγεθος στρώματος 90×200 cm 504.540.36* 380€

SMÅSTAD αλλαξιέρα/γραφείο, λευκό. 

90×79×100 cm* 404.626.21 139€

SMÅSTAD Επιφάνεια για μονάδα αποθήκευσης, λευκό. 

60×40 cm 904.728.30 12€
60×55 cm 504.728.27 12€

LÄTTHET Ράγα ανάρτησης για τοποθετήση στον τοίχο.

60 cm 003.863.75 €

Διαστάσεις: Πλάτος×Βάθος×Ύψος. 

* This furniture must be secured to the wall.
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Πόρτες και προσόψεις συρταριών
Όλες οι πόρτες SMÅSTAD πωλούνται σε συσκευασίες των 2 
τεμαχίων. Τα χερούλια και τα πόμολα πωλούνται χωριστά.  
Συμπληρώνετε τις πόρτας με τον μεντεσέ μαλακού κλεισίματος 
HJÄLPA.

SMÅSTAD Πόρτα 120 cm, 30×120 cm, 2 τεμ.

Λευκό 904.341.88 30€
Απαλό ροζ 204.342.00 30€
Απαλό τιρκουάζ 104.341.92 30€
Σημύδα 504.342.08 35€

Επιφάνεια μαυροπίνακα, ανθρακί 704.460.69 35€

SMÅSTAD Πόρτα 90 cm, 30×90 cm, 2 τεμ

Λευκό 204.341.63 25€
Απαλό ροζ 204.341.82 25€
Απαλό τιρκουάζ 804.341.84 25€
Σημύδα 604.341.75 30€
Φελλός 904.460.68 45€

SMÅSTAD Πόρτα 60 cm, 30×60 cm, 2 τεμ

Λευκό 904.342.30 20€
Απαλό ροζ 604.342.36 20€
Απαλό τιρκουάζ 504.342.32 20€
Σημύδα 804.342.40 25€

SMÅSTAD Πρόσοψη συρταριού, 60×30 cm. Συμπληρώνεται 
με το συρτάρι χωρίς πρόσοψη KONSTRUERA. 
Λευκό 704.341.13 10€
Απαλό ροζ 004.341.16 10€
Απαλό τιρκουάζ 504.341.14 10€
Σημύδα 604.341.18 12€

SMÅSTAD Πρόσοψη συρταριού, 60×15 cm. Συμπληρώνεται 
με το συρτάρι χωρίς πρόσοψη KONSTRUERA.
Λευκό 004.340.98 8€
Απαλό ροζ 204.340.97 8€
Απαλό τιρκουάζ 404.340.96 8€
Σημύδα 404.341.00 10€

Χερούλια και πόμολα

BEGRIPA χερούλι, 13 cm, 2 τεμ.

Λευκό 804.461.15 2,99€
Πορτοκαλί 704.461.25 2,99€

JÄRNSPARV χερούλι, 14.1 cm, 2 τεμ

Μαύρο 604.461.21 3,99€

Πόδια και μεντεσές

HJÄLPA μεντεσές μαλακού κλεισίματος.

1 τεμ 903.828.82 3€

LÄTTHET Πόδι, ρυθμιζόμενο, λευκό, 4 τεμ. Διατηρεί τη 
ντουλάπα ευθεία, σε ανισόπεδα δάπεδα.
Λευκό 203.311.98 2€

LÄTTHET Πόδι, λευκό/μέταλλο, 4 τεμ.

11 cm 503.955.94 10€

LÄTTHET Πόδι, λευκό/ξύλο, 4 τεμ.

11 cm 103.955.91 15€

PLOCKAR πόμολο, 4.9 cm, 2 τεμ.

Ξύλο 204.461.23 3,€

Διαστάσεις: Πλάτος×Βάθος×Ύψος. 
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Εσωτερικά
KONSTRUERA ράφι, λευκό.

60×30 cm 804.367.86 7€

HJÄLPA Ράφι, λευκό.

60×55 cm 903.311.66 9€
60×40 cm 003.311.61 8€

KONSTRUERA συρτάρι χωρίς πρόσοψη, λευκό. 
Συμπληρώνεται με SMÅSTAD πρόσοψη συρταριού.
60×55×15 cm 504.367.78 15€
60×55×30 cm 404.367.74 18€

SMÅSTAD κουτί, 90×49×48 cm. Ταιριάζει στον πάγκο 
SMÅSTAD, περιλαμβάνονται ροδάκια. 
Λευκό 604.341.42 50€
Απαλό ροζ 704.341.51 50€
Απαλό τιρκουάζ 904.341.45 50€
Σημύδα 404.341.57 55€

HJÄLPA συρμάτινο καλάθι, λευκό. Συμπληρώνεται με τη 
συρόμενη ράγα HJÄLPA για το συρμάτινο καλάθι.
60×55×15 cm 403.311.83 9€
60×40×15 cm 903.311.85 7€

KONSTRUERA συρμάτινο καλάθι, λευκό. Ταιριάζει με τη 
χαμηλή συρόμενη μονάδα SMÅSTAD και την αλλαξιέρα/
γραφείο. Συμπληρώνεται με τη HJÄLPA συρόμενη ράγα για 
καλάθια, 55 cm.
25×52×13 cm 204.513.79 6€

HJÄLPA συρόμενη ράγα για καλάθι, λευκό, 2 τεμ.

55 cm 103.311.94 4€
40 cm 303.311.93 4€

HJÄLPA ράγα ρούχων, λευκό. 

60×55 cm 503.312.05 2€
60×40 cm 604.501.27 6€

Όλα τα προϊόντα και οι τιμές

Αξεσουάρ
HÄNGIG στρογγυλός καθρέφτης, λευκό.

26 cm 704.461.54 6,99€

LÄTTHET άγκιστρο και κλιπ, λευκό. 

2 τεμ 104.369.78 1,99€

LÄTTHET κρεμάστρα για σκελετό, λευκό.

Βάθους 55 cm 103.316.55 6€
Βάθους 40 cm 403.316.54 4€

HJÄLPA άγκιστρο για ράγα ρούχων, λευκό.

2 τεμ 904.461.48 1,99€

HJÄLPA κρεμάστρα πολλαπλών χρήσεων, λευκό.

22.5×6 cm 003.317.12 2€

HÄNGIG θήκη για ετικέτες, 5 τεμ. Περιλαμβάνονται 10 με 
διαφορετικές εικόνες.
6×2×6 cm 00451323 2,99€

Διαστάσεις: Πλάτος×Βάθος×Ύψος. 
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Εσωτερικά αξεσουάρ

BÄNKKAMRAT στρώμα για πάγκο, 90×50×3 cm. Ταιριάζει 
στον πάγκο SMÅSTAD, και τον μετατρέπει σε αναπαυτικό 
κάθισμα.
Πουά 804.618.89 14,99€
Τιρκουάζ 004.811.98 14,99€

BAGIS παιδικές κρεμάστρες ρούχων, 8 τεμ.

ΔΙάφορα χρώματα 004.665.98 1,99€

HÄNGA παιδική κρεμάστρα, 5 τεμ.

Φυσικό 601.787.69 3,99€

TROFAST κουτί αποθήκευσης. 

20×30×10 cm
Λευκό 700.914.12 2,50€
42×30×10 cm
Λευκό 800.892.39 3€
Κίτρινο 503.080.02 3€
Πράσινο 404.662.85 3€
42×30×23 cm
Λευκό 956.851.00 3,50€
Ροζ 504.662.75 3,50€
Πορτοκαλί 304.662.81 3,50€
42×30×36 cm
Λευκό 200.892.42 6€

UPPRYMD κουτί, 18×27×17 cm, 3 τεμ. Ταιριάζει στην 
SMÅSTAD αποθήκευση τοίχου.
Μαύρο/κίτρινο/τιρκουάζ 504.622.58 9,99€

UPPRYMD κούτι, 25×44×17 cm.

Κίτρινο 304.622.59 5,99€

UPPRYMD κουτί, 25×44×25 cm.

Τιρκουάζ 804.622.66 7,99€

UPPRYMD κουτί, 38×42×33 cm. Ταιριάζει στη συρόμενη 
μονάδα SMÅSTAD.
Λευκό/μαύρο μοτίβο 104.622.98 9,99€

Ολοκληρώστε τη νέα σύνθεση αποθήκευσης με κουτιά και 
ένθετα της επιλογής σας από την μεγάλη γκάμα μας. Σας δίνουν 
ακόμα περισσότερες επιλογές για έξυπνο τρόπο αποθήκευσης 
όλων των πραγμάτων του παιδιού σας ή των δικών σας.

JÄTTELIK τσάντα αποθήκευσης, H43 cm, Ø42 cm.

Δεινόσαυρος 704.642.04 12,99€

BYGGLEK LEGO® κουτί με καπάκι, σετ των 3. 

Λευκό 703.721.86 10,99€

BYGGLEK LEGO® κουτί με καπάκι, λευκό. 

26×18×12 cm 503.721.87 12,99€
35×26×12 cm 103.542.08 14,99€

GLIS κουτί με καπάκι, 17×10 cm, 3 τεμ. Ταιριάζει με το 
κουτί στη συρόμενη μονάδα SMÅSTAD.
Διαφανές 404.661.48 2,99€
Κίτρινο/μπλε 904.661.55 2,99€

GLIS κουτί με καπάκι, 34×21 cm.

Διαφανές 002.831.03 4,99€

RASSLA κουτί με χωρίσματα, λευκό, 2 τεμ. 
Ταιριάζει στο συρτάρι 
KONSTRUERA, 30 cm
25×41×16 cm 404.180.82 8,99€
Ταιριάζει στο συρτάρι  
KONSTRUERA, 15 cm
25×41×9 cm 804.213.27 6,99€

RASSLA κρεμαστή αποθήκευση με 5 τμήματα, λευκό

25×40×98 cm 504.213.38 9,99€

STUK κουτί με χωρίσματα, λευκό. 

20×34×10 cm 604.744.25 2,99€
34×51×10 cm 904.744.38 5,99€
34×51×18 cm 904.744.43 6,99€

Διαστάσεις: Πλάτος×Βάθος×Ύψος. 
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Κερδίστε χρόνο με την υπηρεσία 
Συλλογής & μεταφοράς! Συλλέγουμε τα 
έπιπλα που θέλετε να αγοράσετε από 
τον χώρο επίπλων Self Serve και τα 
μεταφέρουμε στον χώρο που θέλετε με 
μία μικρή επιπλέον χρέωση.

Τα περισσότερα από τα προϊόντα μας 
έχουν σχεδιαστεί και συσκευαστεί, 
ώστε να μπορείτε να τα μεταφέρετε 
στο σπίτι μόνοι σας. Αλλά αν 
προτιμάτε, μπορεί να το αναλάβει η 
συνεργαζόμενη εταιρία μεταφορών 
που θα παραδώσει τις αγορές σας 
με μια μικρή επιπλέον χρέωση 
ανεξαρτήτως ορόφου.

Τα προϊόντα ΙΚΕΑ είναι 
σχεδιασμένα για να μπορείτε να τα 
συναρμολογήσετε εύκολα μόνοι σας. 
Ωστόσο, αν θέλετε, μπορούμε να 
σας βοηθήσουμε. Η συνεργαζόμενη 
εταιρία συναρμολόγησης μπορεί να 
αναλάβει αυτή την εργασία για σας, με 
μια επιπλέον χρέωση. 

Η ΙΚΕΑ σάς προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες για να 
σας βοηθήσει, από τη μεταφορά των αγορών σας μέχρι τη 
συναρμολόγησή τους, με μία μικρή επιπλέον χρέωση. Μπορείτε 
να κάνετε τα πάντα μόνοι σας εξοικονομώντας χρήματα ή να το 

αφήσετε πάνω μας και εσείς απλώς να χαλαρώσετε!

Υπηρεσίες


