
“Büyük çocukların” uyku zamanı geldi mi?
Çocuklar sürekli hareket halindedir, yeni şeyler öğrenirler, yeni  
tecrübeler kazanırlar ve oyunlar oynarlar. Bu yüzden aktif bir günün 
sonunda tüm öğrendiklerini sindirebilecekleri, dinlenip uyuyabilecekleri 
güvenli bir yatağa ihtiyaç duyarlar. Büyüme çağındaki çocukların 
bebeklik karyolaları kendilerine küçük gelmeye başlar ama standart 
boyda bir yatakta yatmak için de hala küçüktürler. İşte böyle 
dönemlerde çocuk karyolaları idealdir. Çünkü bu karyolalar çocukların 
içinde kendini iyi hissedeceği, güven veren ve rahat bir boydadır.

Seçiminizi ihtiyaçlarınız, odanız ve zevkiniz belirlesin
Size ve çocuğunuza en uygun karyolayı belirleyin. Örneğin çocuğunuz 
yataktan düşüyorsa, korkuluklu küçük boy bir karyola daha uygun 
olacaktır. Çocuğunuz büyüdükçe yatağını da büyütmek istiyorsanız 
büyüyebilen karyolalar idealdir. Çocuğunuzun odası çok mu küçük? 
Öyleyse sizin için doğru seçim, altına kanepe veya çalışma masası 
yerleştirebileceğiniz tekli ranza karyola olabilir. Çocuğunuz alçak 
yatak seviyorsa içinde yedek yatağı bulunan veya oyuncak çekmeceli 
divan-karyolalar seçmenizi öneririz. Ayrıca ekstra yatak eklenebilen 
ranzalarımız da var, böylece 3 kişinin aynı odada yatması mümkün 
olabilir. Kısacası bizde her ihtiyaca, her odaya ve her zevke uygun 
karyolalar bulabileceğinizden emin olabilirsiniz.

SATIN ALMA KILAVUZU

EMNİYET
Çocuk ürünlerimizin hepsi test 
edilir ve risk analizine sokulur. 
IKEA ürünlerinin satıldığı her 
ülkedeki en yüksek standartlara 
uygun olduğundan emin olunur. 

Çocuğunuzun emniyeti ve rahatı 
için VYSSA yatakları temiz 
tutmak kolaydır. Ayrıca yataklar 
nefes alır. Fermuarları çocuk 
kilitlidir.

Çocuk karyola ve yatakları
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UZAYAN KARYOLALAR 3-7 YAŞ
SUNDVIK uzayan karyola 80×200 cm. Uzayabilir, 
çocuğunuz büyüdükçe yatağı çekip uzatın.
Gri-kahve 390.416.60
Beyaz 490.460.68

BUSUNGE uzayan karyola 80×200 cm. Uzayabilir, 
çocuğunuz büyüdükçe yatağı çekip uzatın. Masif ahşap 
latalar sert duruş desteği sağlar.
Açık pembe 902.290.17
Açık mavi 202.743.48

MINNEN uzayan karyola 80×200 cm. Uzayabilir, 
çocuğunuz büyüdükçe yatağı çekip uzatın.
Siyah 391.246.22
Beyaz 291.239.58

ÇOCUK YATAKLARI 3-7 YAŞ

GULLIVER karyola 70×160 cm. Masif ahşap, dayanıklı 
ve doğal bir malzemedir. Korkuluk, çocuğun yataktan 
düşmesini engeller.
Beyaz 398. 874.42 

KRITTER korkuluklu karyola 70×160 cm. Masif 
ahşap, dayanıklı ve doğal bir malzemedir. Korkuluk, 
çocuğun yataktan düşmesini engeller.
Çam 398.364.95
Beyaz 598.516.06

SNIGLAR korkuluklu karyola 70×160 cm. Masif 
ahşap, dayanıklı ve doğal bir malzemedir. Korkuluk, 
çocuğun yataktan düşmesini engeller.
Kayın 398.239.78

KARYOLALAR 8-12 YAŞ

FLAXA yatak başlı karyola 90×200 cm. Yatak altı, 
dolap alanı olarak değerlendirilebilir. Ek yatak 
çözümü için bu karyolayı FLAXA alt-yatak ile 
tamamlayabilirsiniz.
Beyaz 390.314.68

FLAXA sandıklı karyola 90×200 cm. Yatak altı, dolap 
alanı olarak değerlendirilebilir. 
Beyaz 090.319.12

KURA çift taraflı karyola 90×200 cm. Ters çevirin, 
alçak yataktan yüksek yatağa dönüştürün.
Beyaz/çam 802.538.09

MYDAL ranza karyola 90×200 cm. Merdiven 
karyolanın sağına veya soluna takılabilir. Dayanıklı, 
doğal ve sıcak bir malzeme olan masif ahşaptır. Küçük 
odalar için ideal bir çözümdür.
Çam 001.024.52

STUVA çalışma masalı ve dolaplı ranza karyola 
90×200 cm. Bu ranza çocuğunuzun odası için komple 
bir çözümdür. Çalışma masası, gardırop ve raf ünitesi 
bir aradadır. Çalışma masasını ihtiyacınıza göre yatağa 
dik veya yatay yerleştirebilirsiniz, gardıroba iki  
kenardan da ulaşabilirsiniz. Kayıp düşmeyi engellemek 
için merdivenin kaydırmaz oyukları vardır. Kabloları 
göden uzak ama el altında tutmak kolaydır. STUVA 
çalışma masalı ve dolaplı ranza ile ilgili ayrıntılı bilgiyi 
STUVA satın alma kılavuzunda bulabilirsiniz. 
Beyaz 802.701.49 

SVÄRTA tekli ranza 90×200 cm. Yatak altındaki 
bölmeyi SVÄRTA masa tablası ile tamamlayarak çalışma 
masasına çevirebilir veya küçük bir oturma köşesi 
yapabilirsiniz. Merdiven karyolanın sağına veya soluna 
takılabilir.
Metalik gri 202.479.82 
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YAYLI YATAKLAR

SÜNGER YATAKLAR

LATEKS YATAKLAR

VYSSA VACKERT. Kalınlık: 10 cm. Mavi. 
Malzeme: Paket yaylar ve kadife kılıf.

VYSSA VINKA. Kalınlık: 12 cm. Mavi. 
Malzeme: Bonell yaylar ve jarse kılıf.

VYSSA SKÖNT. Kalınlık: 9 cm. Beyaz. 
Malzeme: Çok esnek sünger ve jarse kılıf. 

VYSSA SNOSA. Kalınlık: 10 cm. Beyaz. 
Malzeme: Poliüretan sünger ve pamuk/polyester kılıf.

VYSSA SLAPPNA. Kalınlık: 7 cm. Beyaz. 
Malzeme: Poliüretan sünger ve dokuma olmayan kılıf.

VYSSA SOMNAT. Kalınlık: 10 cm. Beyaz.
Malzeme: Suni lateks ve kadife kılıf. 

1. Malzemelerinizi seçin.
Yaylı, lateks veya sünger yataktan birini seçin. Tabii ki
tüm malzemeler emniyetli ve hijyeniktir, ayrıca yataklar
çift taraflı kullanılabildiği için uzun ömürlüdür. Hangisini
seçeceğinizden emin değilseniz kendinize sorun. Siz olsanız
hangisinde uyumayı tercih ederdiniz?

Yaylı: Tüm VYSSA yaylı yataklar, paket veya bonell yay sis-
temlidir. Yaylı yataklarının etrafında hava rahatça dolaşabilir. 
Havalandırması iyidir ve uygun bir uyku ortamı hazırlar. 

Lateks: VYSSA lateks yataklarda, sadece suni lateks 
kullanırız, çünkü çocuklar doğal latekse alerjik olabilir. Suni 
lateks çok dayanıklıdır, basınç azaltma özelliği sayesinde ek-
stra rahatlık sağlar ve çocuklar için sağlıklı bir uyku ortamı 
sunar.

Sünger: Bütün VYSSA sünger yataklarda, kaliteli poliüre-
tan veya çok esnek sünger kullanılır. Hepsi de yerine tam 
oturur, dayanıklı ve basınç azaltma özelliği sayesinde 
büyüyen çocuğunuza destek verir ve uygun bir uyku ortamı 
hazırlar. Sünger yataklarımız çift taraflı olduğu için kullanım 
ömrü uzundur.

Kılıflar: Çocuğunuza sağlıklı bir uyku ortamı sunabil-
meniz için tüm kılıflar çıkabilir ve makinede yıkanabilir. 
Ayrıca etrafında hava dolaşabilmesi için havalandırmaları 
iyidir. Tüm kılıflarımız, çocuğunuzun cildi için uygun ve 
yumuşaktır.

2. Kişisel ihtiyaçlarınızı belirleyin
Ölçü
Çocuğunuzun karyolası için mi yoksa uzayan karyola için
mi yatak alıyorsunuz? Tüm VYSSA yatakların iki boyu da
bulunur. Uzayan yataklar çocuğunuzla birlikte üç adımda
“büyüdüğü” için yatak da üç parçalıdır, karyolayı uzattıkça
yatağın bir parçasını eklemeniz yeterlidir.

• Süre: Çocuğunuzun yatağını kaç yıl süreyle kullanmayı
düşünüyorsunuz? İlk yıllardan çocukluğa kadar aynı yatağı
kullanmayı düşünüyorsanız daha kalın ve dayanıklı bir
yatak, büyüyen çocuğunuza daha iyi destek verecektir.

• Hava dolaşımı: Bütün VYSSA çocuk yatakları; yumurta
kutusu biçimli sünger, paket yay sistemi ve lateks gibi
malzemeler sayesinde iyi havalandırma sağlar.

• Basınç azaltma: Bütün VYSSA çocuk yatakları vücuda
uygulanan basıncı azaltır, çünkü paket yay esnek sünger
ve lateks gibi malzemelerden yapılmıştır.

3. Yatağınızı seçin
İlerleyen sayfalarda, mağazalarımızda satılan tüm çocuk
yataklarını ve bunlarla ilgili tüm ayrıntılı bilgiyi bulacaksınız.

YATAK NASIL SEÇİLİR?
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3-7 YAŞ BÜYÜYEBİLEN KARYOLALAR İÇİN 
YATAKLAR

VYSSA SKÖNT büyüyebilen karyola için yatak 80×200 cm. Basınç 
azaltan soğuk sünger, çocuğunuzun rahatını artırır. Uzun yıllar kullanılabilen 
çok dayanıklı yatak. Çıkabilen ve makinede yıkanabilen kılıf çocuğunuz için 
sağlıklı bir uyku ortamı sağlar. İki yüzü de kullanılabilir, uzun ömürlüdür ve 
yeniliğini uzun süre korur. Nefes alan jarse kılıf, çocuğunuzun cildi için hoş ve 
yumuşaktır.
Beyaz 901.550.97

VYSSA SLAPPNA büyüyebilen karyola için yatak 70×160 cm. Çıkabilen 
ve makinede yıkanabilen kılıf çocuğunuz için sağlıklı bir uyku ortamı sağlar. İki 
yüzü de kullanılabilir, uzun ömürlüdür ve yeniliğini uzun süre korur.
Beyaz 602.134.47

VYSSA SNOSA büyüyebilen karyola için yatak 80×200 cm. Yatağın 
iki tarafı, farklı rahatlık yüzeyleri sunar: Yumurta kartonu şekilli yüzeyin 
havalandırması ve basınç azaltma özelliği düz yüzeyden daha iyidir. Çıkabilen 
ve makinede yıkanabilen kılıf çocuğunuz için sağlıklı bir uyku ortamı sağlar. İki 
yüzü de kullanılabilir, iki kat uzun ömürlüdür. Nefes alan kılıf, çocuğunuzun cildi 
için hoş ve yumuşaktır.
Beyaz 102.132.56

VYSSA VACKERT büyüyebilen karyola için yatak 80×200 cm. Çok 
dayanıklı paket yaylar çocuğunuzun büyüyen vücudu için en uygun desteği 
verir. Yaylı sistem havanın rahatça dolaşmasına izin verir, iyi havalandırılmış, 
uygun bir uyku ortamı sağlar. Rahatlık vermesi ve dayanıklılığı artırması için 
koruyucu sünger kutu ve keçe mat. Çıkabilen ve makinede yıkanabilen kılıf 
çocuğunuz için sağlıklı bir uyku ortamı sağlar. İki yüzü de kullanılabilir, uzun 
ömürlüdür ve yeniliğini uzun süre korur. Nefes alan kadife kılıf, çocuğunuzun 
cildi için hoş ve yumuşaktır.
Beyaz 501.550.75

VYSSA VINKA büyüyebilen karyola için yatak 80×200 cm. Bonell yaylar 
büyük rahatlık sağlar ve hava dolaşımı çok iyidir. Uzun yıllar kullanılabilen 
dayanıklı yatak. Rahatlık vermesi ve dayanıklılığı artırması için koruyucu 
sünger kutu ve keçe mat. Çıkabilen ve makinede yıkanabilen kılıf çocuğunuz 
için sağlıklı bir uyku ortamı sağlar. İki yüzü de kullanılabilir, iki kat uzun ömür-
lüdür. Nefes alan jarse kılıf, çocuğunuzun cildi için hoş ve yumuşaktır.
Beyaz 701.550.84

3-7 YAŞ KARYOLALARI İÇİN YATAKLAR

VYSSA SKÖNT çocuk karyolası için yatak 70×160 cm. Basınç azaltan 
soğuk sünger, çocuğunuzun rahatını artırır. Uzun yıllar kullanılabilen çok 
dayanıklı yatak. Çıkabilen ve makinede yıkanabilen kılıf çocuğunuz için 
sağlıklı bir uyku ortamı sağlar. İki yüzü de kullanılabilir, uzun ömürlüdür ve 
yeniliğini uzun süre korur. Nefes alan jarse kılıf, çocuğunuzun cildi için hoş ve 
yumuşaktır.
Beyaz 101.551.00

VYSSA SLAPPNA çocuk karyolası için yatak 70×160 cm. Çıkabilen ve  
makinede yıkanabilen kılıf çocuğunuz için sağlıklı bir uyku ortamı sağlar.  
İki yüzü de kullanılabilir, uzun ömürlüdür ve yeniliğini uzun süre korur.
Beyaz 402.134.48

VYSSA SNOSA çocuk karyolası için yatak 70×160  cm. Yatağın iki tarafı, 
farklı rahatlık yüzeyleri sunar: Yumurta kartonu şekilli yüzeyin havalandırması 
ve basınç azaltma özelliği düz yüzeyden daha iyidir. Çıkabilen ve makinede 
yıkanabilen kılıf çocuğunuz için sağlıklı bir uyku ortamı sağlar. İki yüzü de 
kullanılabilir, iki kat uzun ömürlüdür. Nefes alan kılıf, çocuğunuzun cildi için hoş 
ve yumuşaktır.
Beyaz 202.132.51

VYSSA VACKERT çocuk karyolası için yatak 70×160 cm. Paket yaylar 
çocuğunuzun büyüyen vücudu için en uygun desteği verir. Yaylı sistem havanın 
rahatça dolaşmasına izin verir, iyi havalandırılmış, uygun bir uyku ortamı 
sağlar. Rahatlık vermesi ve dayanıklılığı artırması için koruyucu sünger kutu 
ve keçe mat. Çıkabilen ve makinede yıkanabilen kılıf çocuğunuz için sağlıklı bir 
uyku ortamı sağlar. İki yüzü de kullanılabilir, uzun ömürlüdür ve yeniliğini uzun 
süre korur. Nefes alan kadife kılıf, çocuğunuzun cildi için hoş ve yumuşaktır.
Mavi 001.550.73

VYSSA VINKA çocuk karyolası için yatak 70×160 cm. Bonell yaylar büyük 
rahatlık sağlar ve hava dolaşımı çok iyidir. Uzun yıllar kullanılabilen dayanıklı 
yatak. Rahatlık vermesi ve dayanıklılığı artırması için koruyucu sünger kutu 
ve keçe mat. Çıkabilen ve makinede yıkanabilen kılıf çocuğunuz için sağlıklı bir 
uyku ortamı sağlar. İki yüzü de kullanılabilir, iki kat uzun ömürlüdür. Nefes alan 
jarse kılıf, çocuğunuzun cildi için hoş ve yumuşaktır.
Mavi 201.550.86
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8-12 YAŞ KARYOLALARI İÇİN YATAKLAR

MOSHULT sünger yatak. Beyaz. Esnek sünger yatak genel destek ve 
konfor sağlar. 90×200 ölçüsü çocuk kullarıımı için onaylıdır. Fermuarın çekme 
mekanizması yoktur, küçük parçası olmadığından ve kolay açılmadığından 
çocuklar için uygundur. Kılıf makinede yıkanabilir, temizliği kolay. Rulo paketli, 
taşıması kolay. Kalınlık: 10 cm.

80×200 cm  102.723.35
90×200 cm 302.723.39

MALFORS sünger yatak. Beyaz. Esnek sünger yatak genel destek ve 
konfor sağlar. 90×200 ölçüsü çocuk kullarıımı için onaylıdır. Fermuarın çekme 
mekanizması yoktur, küçük parçası olmadığından ve kolay açılmadığından 
çocuklar için uygundur. Kılıf makinede yıkanabilir, temizliği kolay. Rulo paketli, 
taşıması kolay. Kalınlık: 12 cm.
80×200 cm  102.722.84
90×200 cm 402.722.87

Çocuğunuz için doğru yastık ve yorganı bulmak 
istiyorsanız, aşağıdaki önerilere dikkat etmenizde 
fayda var:

1. Sentetik dolgu malzemelerinin bakımı kolaydır ve
çabuk kurur.
Sentetik dolgulu yastık ve yorganların bakımı, doğal malze-
meli olanlara göre daha kolaydır, çünkü 60° C sıcaklıkta
makinede yıkanabilir ve çok çabuk kurur. Bu özelliği
sebebiyle tozlara ve ev akarlarına alerjisi olan çocuklar
için doğru seçimdir.

2. Daha rahat bir uyku için serin yorgan.
Herkesin ihtiyaçlarına ve bütçesine uysun diye farklı özel-
liklere sahip yorganlarımız var. Değişik sıcaklık ölçüleri
sayesinde mevsimlere göre yorgan değiştirmek kolaylaşır.
Çocuklar için serin yorganlar tavsiye edilir. Çünkü genellikle
çocuklar uyurken büyüklere oranla daha sıcaktır. Seçiminiz
hangisi olursa olsun tüm ürünlerimiz çocuğunuza mümkün
olan en yüksek konforu vermek için tasarlanmıştır.

3. Uygun destek için yumuşak yastık.
Daha sert ve daha yumuşak konfor düzeyinde yastıklarımız
mevcut. Küçük çocuklar yumuşak yastıkla rahat eder. Büyük
çocuklar için, kendi ihtiyaçlarına uygun yastık seçmek en
doğrusudur. Bebek yastıklarını ise IKEA Çocuk bölümünde
bulabilirsiniz. Yastık koruyucu ekleyerek, yastığınızın uzun
süre yeni ve temiz kalmasını sağlayabilirsiniz.

4. Eşyalarınızın ömrünü uzatmak için koruyucular.
Çocuğunuzun yatağını bir alezle tamamlayarak daha uzun
süre yeni ve temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. GÖKÄRT alez
su geçirmezdir, sıvıların yatağa sızmasını engeller.

YASTIK VE YORGAN NASIL SEÇİLİR?

YASTIK VE YORGAN KONFOR SEMBOLLERİNİN AÇIKLAMASI

Aşağıdaki semboller, konfor ürünlerimizin özelliklerini göstermek için kullanılır.

Sert
İçi daha bol dolgulu, tok bir yastığı tanımlar.

Yumuşak
İçi daha az dolgulu, gevşek bir yastığı tanımlar.

Yazlık
Sıcaktan rahatsız olanlar için uygun az dolgulu, serin ve 
ince yorganı tanımlar.

Kışlık
Geceleri üşüme veya terleme hissetmeyenler için uygun 
daha bol dolgulu ve sıcak yorganı tanımlar.

Kışlık (Ekstra kalın)
Çok üşüyenler için uygun, çok bol dolgulu, sıcak ve 
kalın yorganı tanımlar.
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YASTIKLAR VE YORGANLAR
3-7 yaş yatakları ve 8-12 yaş yatakları için önerilen yastıklar ve yorganlar. 

HAMPDÅN yastıklar

Bakım talimatları

• Çabuk kuruyan, bakımı kolay polyester/pamuk
karışımı dış kumaş.

• Ev akarlarına alerjiniz varsa doğru seçim!
Bu yastık, ev akarlarını öldüren 60°C sıcaklıkta
çamaşır makinesinde yıkanabilir.

• 186 ilmik.
• Yastığı kir ve lekelerden koruyan bir yastık
koruyucu ile tamamlanabilir.

Malzeme
Dolgu: %100 polyester
Kumaş: %65 polyester, %35 pamuk

 Yumuşak
Bu yastık az dolguludur ve daha yumuşak bir 
yastıkta uyumayı sevenler için uygundur.
Dolgu ağırlığı: (50×60 cm) 420 gr
50×60 cm 202.697.28

 Sert
Bu yastık çok dolguludur ve daha sert bir yastıkta 
uyumayı sevenler için uygundur.
Dolgu ağırlığı: (50×60 cm) 610 gr
50x60 cm 602.697.26

GRUSBLAD yorganlar

Bakım talimatları

• Çabuk kuruyan, bakımı kolay polyester/pamuk
karışımı dış kumaş.

• Ev akarlarına alerjiniz varsa doğru seçim! Bu yor-
gan, ev akarlarını öldüren 60°C sıcaklıkta çamaşır
makinesinde yıkanabilir.

• 186 ilmik.

Malzeme
Dolgu: %100 polyester
Kumaş: %65 polyester, %35 pamuk

 Yazlık
Sıcaktan rahatsız olanlar için uygun az dolgulu, 
serin ve ince yorgan.
Dolgu ağırlığı: (150×200 cm) 450 gr
150x200 cm 602.717.05

 Kışlık
Geceleri üşüme veya terleme hissetmeyenler için 
uygun daha bol dolgulu ve sıcak yorgan.
Dolgu ağırlığı: (150×200 cm) 840 gr
150x200 cm 202.717.50

GÖKÄRT alez

Bakım talimatları

• Alez sayesinde yatağınızı leke ve kirlerden
koruyarak ömrünü uzatabilirsiniz.

• Su geçirmez tabaka sıvıların alta geçmesini
engeller, yatağınız kuru kalır.

• Lastik kenar bantları sayesinde 30 cm
yüksekliğindeki yataklarla bile kullanılabilir.

• 60°C’da (maytların öldüğü sıcaklıkta) makinede
yıkanabilir, maytlara alerjisi olanlar için doğru
seçimdir.

Malzeme
Üst: %80 pamuk, %20 polyester
Yüzey kaplaması: Poliüretan
Kenarlar: %55 pamuk, %45 polyester

90×200 cm 802.812.18



TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

FLAXA sandıklı yatak başı. Açık raflı ve tekerlekli 
sandıklı yatak başı.
Venge 002.479.64

FLAXA alt yatak. Alt yatak, FLAXA yatak başlı 
karyolanın altında yedek yatak yeri yaratır. Tekerlekleri 
ve kulp yerleri sayesinde itip çekmek kolaydır.
Beyaz 102.479.68

KURA yatak tentesi. Hem alçak hem de yüksek 
konumda yatağa takılabilir. Yatak tentesi gizlilik ve oda 
içinde oda hissi yaratır. Dikkat! Sadece KURA çift taraflı 
yatak ile kullanılabilir.
Turkuaz 402.965.99
Pembe 103.112.28

LÖVA yatak tentesi. Yatak, koltuk vs üzerine gelecek 
şekilde duvara takılabilir. Işığı süzer, odayı karartmadan 
hoş bir atmosfer yaratır. Bir emniyet önlemi olarak 
tentenin bağlantısı kolay açılır.
Yeşil 600.546.36

MYSIG yatak tentesi. Yatak tentesi gizlilik ve oda 
içinde oda hissi yaratır. Yere yakın bir yükseklikte tek 
başına duvara asılabilir, çocuğunuzun altında oturup 
kitap okuyabileceği ve oyun oynayabileceği sevimli bir 
köşe yaratır. Kullanılmadığı zamanlarda duvara doğru 
düz olarak katlanır.
Açık mavi 402.038.16

SULTAN LADE.

70×160 cm 600.797.88

SULTAN LURÖY. 17 ahşap lata vücut ağırlığına uyum 
sağlar ve yatağın esnekliğini artırır.

70×160 cm 502.850.91
80×200 cm 301.602.09
90×200 cm 901.602.11

SVÄRTA masa tablası. SVÄRTA ranzanın altına iki 
kenardan takılır, ders çalışmak için mekan çözümü 
yaratır.
Metalik gri 202.498.96

SVÄRTA alt yatak. Bu alt yatak SVÄRTA divan ve 
ranzanın altında ekstra yatak yeri yaratır. 
Metalik gri 902.479.88

VIKARE korkuluk. Yatağın kenarına korkuluk takarak 
çocuğun yatak düşme riskini azaltabilirsiniz. Takıp 
çıkartması kolaydır; yatak kenarında iz bırakmaz. 
Karyola ve bebek karyolalarına takılabilir.

300.992.93
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Ürünlerin güncel fiyatlarını www.IKEA.com.tr'de bulabilirsiniz. 

Ürünler stoklarla sınırlı olduğu için tedarikte sıkıntı olabilir. IKEA’nın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Satın alma kılavuzu içinde IKEA’nın kontrolü dışında oluşan 
baskı hatalarından dolayı IKEA’ya hiç bir sorumluluk atfedilemez. IKEA söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar. Müşterilerimizin bireysel olarak yaptığı montaj 
hataları sonucu meydana gelecek hasar ve zarardan IKEA sorumlu değildir. 




