SATIN ALMA KILAVUZU

PAX VE KOMPLEMENT
Sürgülü kapaklar

Ayrıntılı bilgiyi garanti
broşüründe bulabilirsiniz.

EMNİYET

Bu mobilya mutlaka duvara
sabitlenmelidir. Değişik
duvar yapı malzemeleri için
değişik sabitleme sistemleri
kullanılmalıdır. Size evinizin
duvar yapısına uygun malzeme
kullanın. (Sabitleme malzemeleri ürüne dahil değildir.)

MONTAJ

Asgari tavan yüksekliği: 205 cm
ve 240 cm’dir. ÖNEMLİ: Bu
mobilyayı emniyetli bir şekilde
kurabilmek için iki kişi gereklidir.

Kendi gardırobunuzu kendiniz yapın
PAX serisinin iskelet ve kapakları ile KOMPLEMENT dolap içi düzenleme
serisinin parçalarını birleştirerek tam ihtiyacınız olan dolabı kendiniz
yapabilirsiniz. Ayrıca, hazır bulabileceğiniz dolap çözümlerine bir-iki
ekleme veya çıkarma yaparak da, size uygun bir dolap yaratmanız
mümkün. Sürgülü kapakların açılması için fazla yer gerekmediğinden
dar alanlar için uygundur. Üstelik elbiselerinizi rahatça görmenizi
sağladığı için aradığınızı kolayca bulabilirsiniz. Hangi yolu seçerseniz
seçin, çözümün hem evinize hem de elbiselerinize uygun, ideal bir
dolap olacağına eminiz.
Planlama yardımcılarımızı kullanın
Hayalinizdeki gardırobu yaratmak için isterseniz mağazalarımızın PAX
bölümünde bulunan planlama bilgisayarını kullanabilir veya
isterseniz evinizde kendi bilgisayarınızla çalışabilirsiniz. Size özel
gardırobunuzu kendi başınıza oluşturmak için www.IKEA.com.tr
adresine girip ücretsiz Yatak Odası Planlayıcısını indirmeniz yeterlidir.

GARDIROBUNUZU SEÇİN
1. İskeletleri seçin. Yatak odanızda gardırop için uygun
alanı hesaplayın. Yeni gardırobunuzun azami yüksekliğini
ve genişliğini bilmeniz çok önemli. Ayrıca unutmayın, köşe
ünitelerle kullanılamayan yerleri de dolaba çevirebilirsiniz.

Mağazalarımızda ve web sitemiz www.IKEA.com.tr’de çeşit
çeşit PAX/KOMPLEMENT gardırop kombinasyonları sizi
bekliyor. Eğer hazır çözümlerimizden beğendiğiniz çıkmazsa
PAX/KOMPLEMENT planlayıcıyı kullanarak ihtiyaçlarınıza ve
zevkinize en uygun çözümü sıfırdan yaratabilirsiniz.

2. Tarzınızı belirleyin. Gardırobunuz ne renk olsun
istersiniz? Ürün yelpazemizde değişik renklerde çok çeşitli
sürgülü kapaklar ve iskeletler bulabilirsiniz.

İnternet sitemizden veya planlayıcının galerisinden
hoşunuza giden hazır kombinasyonları inceleyerek işe
başlayın. Bu önceden hazırlanmış çözümün üzerinde
istediğiniz değişiklikleri yapabilir ve tam ihtiyacınıza uygun
bir gardıroba dönüştürebilirsiniz. Örneğin boyunu, rengini
veya iç üniteleri size uyacak biçimde değiştirebilirsiniz.

3. İç parçaları seçin. Günlük ihtiyaçlarınızı iyice gözden
geçirin. Çok ayakkabınız mı var? Öyleyse dışa çekme
tepsili bir ayakkabılık çok işinize yarayabilir. Belki de
çok pantolononuz var? Öyleyse pantolon askısı faydalı
olacaktır. Yazlık-kışlık kıyafetlerinizi bir arada tutuyorsanız,
derin tel sepetler hepsini kaldırıp toplayacaktır.

Ayrıca dilerseniz, hayalinizdeki PAX/KOMPLEMENT
kombinasyonunu sıfırdan tasarlamak için planlayıcıyı da
kullanabilirsiniz. Gardırop çözümünüzü seçerken takip
etmeniz gereken 3 basit adım var.

Dolap içi düzenleme parçalarına karar verdikten sonra iş
son rötuşlara kalıyor. Şi
mdi yeni gardırobunuzu değişik
değişik kutular, sepetler ve geçme ünitelerle tamamlayın.
Aydınlatmaları sakın unutmayın!
PAX planlayıcı, gardırobunuzun fiyatını hesaplamaya
yardımcı olur. Ayrıca parçaların stokta bulunup
bulunmadığını kontrol edebilir ve yanınızda mağazaya
götürmek için veya online sipariş vermek için ürün
toplama listesi yazdırabilirsiniz.
Yatak Odası Planlayıcıyı mağazalarımızın gardırop
bölümlerinde ve www.IKEA.com.tr’de bulabilirsiniz. Hemen
IKEA internet sitesinin gardırop bölümüne tıklayın ve PAX/
KOMPLEMENT planlayıcıyı kullanmaya başlayın.
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BÜTÜN İSKELETLER
Genişlik x Derinlik x Yükseklik (cm)

Ayrıntılı bilgiyi
garanti broşüründe
bulabilirsiniz.

Odanıza uyan yükseklik, genişlik ve derinliklerdeki
iskeletleri seçin. 201 ve 236 cm yüksekliğindeki iskeletlerin

35 ve 58 cm derinlikleri ile 50,75 ve 100 cm genişlikleri
bulunur. Her ölçünün mevcut renkleri aşağıda listelenmiştir.

Gardırop iskeleti 50×35×201 cm.
Beyaz

Gardırop iskeleti 75×35×236 cm, sadece sürgülü
kapaklar için.

602.145.69

Beyaz

802.074.93

Venge

702.468.95

Gardırop iskeleti 50×58×201 cm.
Beyaz

702.145.59

Venge

501.413.90

Gardırop iskeleti 100×58×201 cm.

Gardırop iskeleti 75×35×201 cm, sadece sürgülü
kapaklar için.
402.119.77
Beyaz

Beyaz

202.145.66

Venge

301.413.91

Gardırop iskeleti 100×35×236 cm.
Beyaz

002.145.72

Venge

002.468.94

Gardırop iskeleti 50×35×236 cm.
Beyaz

402.145.65

Venge

802.468.85
Gardırop iskeleti 75×58×236 cm, sadece sürgülü
kapaklar için.

Gardırop iskeleti 75×58×201 cm, sadece sürgülü
kapaklar için.
Beyaz
702.145.64
Venge

Beyaz

202.145.71

Meşe görünümlü

701.215.36

Venge

701.215.84

Beyaz boyalı meşe görünümlü

501.839.93

701.413.89
Gardırop iskeleti 100×58×236 cm.

Gardırop iskeleti 100×35×201 cm.
Beyaz

902.145.63

Gardırop iskeleti 50×58×236 cm.
Beyaz

802.145.68

Meşe görünümlü

801.215.45

Venge

401.215.85

Beyaz boyalı meşe görünümlü

901.839.91
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Beyaz

502.145.60

Meşe görünümlü

901.215.83

Venge

901.215.83

Beyaz boyalı meşe görünümlü

301.839.89

İSKELETLER NASIL BİRLEŞTİRİLİR?
Aşağıda, farklı genişlikler elde etmek için iskeletlerin nasıl
gruplandığını görebilirsiniz.

150 cm kombinasyon
75+75 cm

200 cm kombinasyon
100+100 cm
Alternatifler: 100+50+50 cm,
50+50+50+50 cm

300 cm kombinasyon
75+75+75+75 cm
Dikkat: 300 cm genişliğinde bir kombinasyon yapabilmek
için, iki çift 150 cm genişliğinde sürgülü kapak gereklidir.
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BÜTÜN SÜRGÜLÜ KAPAKLAR
Ayrıntılı bilgiyi
garanti broşüründe
bulabilirsiniz.

Sürgülü kapaklar çift satılır. Tablolardaki ölçüler iki kapağın
toplamını yansıtır.

Kapakların ses çıkarmadan yavaş ve yumuşak kapanmasını
sağlayan yumuşak menteşeleri eklemeyi unutmayın.

HASVIK bir çift sürgülü kapak.

ILSENG veneer, bir çift sürgülü kapak. DİKKAT:
Kapak üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet ve iki paket kapak paneli topladığınızdan emin olmak için lütfen
ürün toplama listesi kullanın.

Beyaz
150×201 cm

602.373.54

200×201 cm

702.373.58

150×236 cm

102.373.56

200×236 cm

302.373.60

Parlak beyaz
150×236 cm

702.334.97

200×236 cm

902.335.09

Venge ve siyah metal iskelet
150×236 cm

399.303.27

200×236 cm

799.303.30

Venge ve alüminyum metal iskelet
150×201 cm
599.324.34

BERGSFJORD bir çift sürgülü kapak.
Beyaz

200×201 cm

899.324.37

150×236 cm

299.324.35

200×236 cm

699.324.38

150×236 cm

602.505.57

Meşe ve alüminyum metal iskelet
150×201 cm
399.302.52

200×236 cm

602.505.62

200×201 cm

699.302.55

150×236 cm

199.302.53

200×236 cm

499.302.56

Beyaz boyalı meşe ve alüminyum metal iskelet
150×201 cm
899.302.59

AULI ayna, bir çift sürgülü kapak. DİKKAT: Kapak
üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet ve iki paket
kapak paneli topladığınızdan emin olmak için lütfen
ürün toplama listesi kullanın.
Ayna ve alüminyum metal iskelet
150×201 cm

098.987.72

200×201 cm

498.987.70

150×236 cm

698.987.69

200×236 cm

298.987.71

899.303.82

690.125.19
890.125.23

200×236 cm

790.125.09

199.324.26

200×201 cm

299.303.04

150×236 cm

499.303.03

200×236 cm

699.303.02

200×201 cm

999.302.92

150×236 cm

399.302.90

200×236 cm

799.302.93

200×201 cm

399.303.13

150×236 cm

799.303.11

200×236 cm

199.303.14

AULI/SEKKEN ayna/cam, bir çift sürgülü kapak.
DİKKAT: Kapak üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet
ve iki paket kapak paneli topladığınızdan emin olmak
için lütfen ürün toplama listesi kullanın.

Ayna/beyaz ve beyaz metal iskelet
390.125.06

899.324.23

200×236 cm

SEKKEN cam, bir çift sürgülü kapak. DİKKAT: Kapak
üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet ve iki paket kapak paneli topladığınızdan emin olmak için lütfen ürün
toplama listesi kullanın.
Buzlu cam ve alüminyum metal iskelet
150×201 cm
999.303.10

AULI/INNFJORDEN ayna/cam, bir çift sürgülü
kapak. DİKKAT: Kapak üç ayrı pakette satılır. Bir paket
iskelet ve iki paket kapak paneli topladığınızdan emin
olmak için lütfen ürün toplama listesi kullanın.
150×236 cm

399.324.25

150×236 cm

Ayna/beyaz boyalı meşe ve alüminyum metal iskelet
150×201 cm
599.302.89

Beyaz ve beyaz metal iskelet
200×236 cm

200×201 cm

Ayna/meşe ve alüminyum metal iskelet
150×201 cm
899.303.01

INNFJORDEN cam, bir çift sürgülü kapak. DİKKAT:
Kapak üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet ve iki paket kapak paneli topladığınızdan emin olmak için lütfen
ürün toplama listesi kullanın.
150×236 cm

999.303.48

Ayna/venge ve alüminyum metal iskelet
150×201 cm
099.324.22

Ayna/beyaz ve beyaz metal iskelet
199.303.85

099.302.63

200×236 cm

AULI/FÄRVIK ayna/cam, bir çift sürgülü kapak.
DİKKAT: Kapak üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet
ve iki paket kapak paneli topladığınızdan emin olmak
için lütfen ürün toplama listesi kullanın.

200×236 cm

699.302.60

200×236 cm

Ayna/venge ve siyah metal iskelet
150×236 cm
599.303.45

799.304.48

150×236 cm

299.302.62

150×236 cm

AULI/ILSENG ayna/kaplama, bir çift sürgülü
kapak. DİKKAT: Kapak üç ayrı pakette satılır. Bir paket
iskelet ve iki paket kapak paneli topladığınızdan emin
olmak için lütfen ürün toplama listesi kullanın.

FÄR
VIK cam, bir çift sürgülü kapak. DİKKAT: Kapak
üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet ve iki paket
kapak paneli topladığınızdan emin olmak için lütfen
ürün toplama listesi kullanın.
Beyaz ve beyaz metal iskelet
150×236 cm
399.304.45
200×236 cm

200×201 cm

Ayna/buzlu cam ve alüminyum metal iskelet
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150×201 cm

099.303.57

200×201 cm

499.303.60

150×236 cm

899.303.58

200×236 cm

299.303.61

BÜTÜN SÜRGÜLÜ KAPAKLAR
Ayrıntılı bilgiyi
garanti broşüründe
bulabilirsiniz.

AULI/MEHAMN ayna/folyo, bir çift sürgülü kapak.
DİKKAT: Kapak üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet
ve iki paket kapak paneli topladığınızdan emin olmak
için lütfen ürün toplama listesi kullanın.

UGGDAL cam, bir çift sürgülü kapak. DİKKAT:
Kapak üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet ve iki paket kapak paneli topladığınızdan emin olmak için lütfen
ürün toplama listesi kullanın.

Ayna/beyaz ve beyaz metal iskelet

Gri ve alüminyum metal iskelet
150×236 cm

699.301.80

200×236 cm

099.301.83

699.301.61
099.301.64

599.304.06

Açık kahverengi

Ayna/gri ve alüminyum metal iskelet
200×236 cm

099.304.04

200×236 cm

HURDAL çam, bir çift sürgülü kapak.

AULI/UGGDAL ayna/cam, bir çift sürgülü kapak.
DİKKAT: Kapak üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet
ve iki paket kapak paneli topladığınızdan emin olmak
için lütfen ürün toplama listesi kullanın.
150×236 cm

150×236 cm

150×236 cm

602.828.79

200×236 cm

202.282.76

KOMPLEMENT yavaş kapanan mekanizma. PAX
iskelet için tasarlanmış tüm sürgülü kapaklara uyar.
(HASVIK, BERGSFJORD ve HURDAL hariç.)

MEHAMN bir çift sürgülü kapak. DİKKAT: Kapak üç
ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet ve iki paket kapak
paneli topladığınızdan emin olmak için lütfen ürün
toplama listesi kullanın.

2 ad

202.023.23

Beyaz ve beyaz metal iskelet
150×236 cm

799.303.92

200×236 cm

099.303.95

KENDİ SÜRGÜLÜ KAPAĞINIZI KENDİNİZ YAPIN

Dilerseniz sürgülü kapağınız için seçtiğiniz metal iskeletleri
ve kapak panellerini birleştirerek kendi kombinasyonunuzu
yapabilirsiniz. Metal iskeletin beyaz, siyah ve alüminyum
modelleri bulunur. Panellerin ise farklı malzemeleri ve
renkleri mevcuttur. Her sürgülü kapak için bir iskelet ve iki
paket panel seçin.

Tüm sürgülü kapak iskeletlerini ve panelleri web sitemiz
www.IKEA.com.tr’de bulabilirsiniz.
Ayrıca sürgülü kapaklarınızı, Yatak Odası Planlayıcıyı
kullanarak da tasarlayabilir veya ayrıntılı bilgi almak için
mağazaların PAX bölümündeki görevlillere danışabilirsiniz.
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İÇ ÜNİTELERİN TÜM PARÇALARI
Ayrıntılı bilgiyi
garanti broşüründe
bulabilirsiniz.

Bütün ayakkabıları, kravatları, yatak takımlarını, iç
çamaşırlarını, eşarpları, pantolonları, çantaları ve takıları
bir çırpıda, kolayca düzenleyin! KOMPLEMENT serisi, PAX

serisinin tüm kapak ve iskeletleriyle tam uyumludur.
KOMPLEMENT ürünlerin genişlik ve derinlikleri uygun
oldukları iskeletlere göre belirtilmiştir. Gerçek ölçüler farklı
olabilir.

KOMPLEMENT iskeletler için ayraç
100×58×81.5 cm.
Venge

402.464.20

Meşe görünümlü

302.728.05

Beyaz

002.464.17

Beyaz boyalı meşe görünümlü

602.464.19

KOMPLEMENT cam raf 100×58 cm için.
Venge

402.576.49

Meşe görünümlü

802.728.36

Beyaz

702.576.38

Beyaz boyalı meşe görünümlü

602.576.48

KOMPLEMENT cam raf 75×58 cm için.
KOMPLEMENT iskeletler için ayraç 50×58×81.5 cm.
Venge

802.463.95

Meşe görünümlü

902.728.07

Beyaz

602.463.96

Beyaz boyalı meşe görünümlü

202.464.02

Venge

702.576.62

Meşe görünümlü

702.72832

Beyaz

802.576.47

Beyaz boyalı meşe görünümlü

102.576.60

KOMPLEMENT cam raf 50×58 cm için.

KOMPLEMENT geçme ünite için raf 100×35×19 cm.
Venge

802.577.89

Beyaz

402.074.71

Venge

902.576.56

Meşe görünümlü

302.728.34

Beyaz

002.576.46

Beyaz boyalı meşe görünümlü

402.576.54

Venge

302.779.97

KOMPLEMENT çekme tepsi 100×58 cm. Farklı geçme
üniteler ve ayakkabılıklarla birlikte kullanılabilir, düzenleme aksesuarlarına bakın.

Beyaz

002.779.89

Venge

002.463.80

Meşe görünümlü

502.728.09

Beyaz

702.463.86

Beyaz boyalı meşe görünümlü

302.463.88

KOMPLEMENT raf 100×35 cm için.

KOMPLEMENT raf 75×35 cm için.
Venge

902.780.03

Beyaz

702.779.95

KOMPLEMENT çekme tepsi 75×58 cm.

KOMPLEMENT raf 50×35 cm için.

Venge

502.463.68

Meşe görünümlü

702.728.13

Venge

502.780.00

Beyaz

302.463.74

Beyaz

402.779.92

Beyaz boyalı meşe görünümlü

802.463.76

KOMPLEMENT raf 100×58 cm için.
Venge

802.779.71

Meşe görünümlü

402.779.87

Beyaz

702.779.57

Beyaz boyalı meşe görünümlü

102.779.84

KOMPLEMENT çekme tepsi 50×58 cm. Farklı geçme
üniteler ve ayakkabılıklarla birlikte kullanılabilir, düzenleme aksesuarlarına bakın.
Venge

802.463.62

Meşe görünümlü

102.728.11

Beyaz

202.463.60

Beyaz boyalı meşe görünümlü

002.46356

KOMPLEMENT raf 75×58 cm için.
Venge

002.779.65

Meşe görünümlü

802.779.85

Beyaz

902.779.61

Beyaz boyalı meşe görünümlü

502.779.77

KOMPLEMENT askı borusu 100 cm. 58 cm
derinliğindeki iskeletlere uyar.

402.779.68

Meşe görünümlü

602.779.86

Beyaz

302.779.59

Beyaz boyalı meşe görünümlü

702.779.81

802.569.40

Beyaz

302.568.91

KOMPLEMENT askı borusu 75 cm.

KOMPLEMENT raf 50×58 cm için.
Venge

Koyu gri

Koyu gri

002.569.44

Beyaz

402.568.95

KOMPLEMENT askı borusu 50 cm.
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Koyu gri

402.569.42

Beyaz

902.568.93

İÇ ÜNİTELERİN TÜM PARÇALARI
Ayrıntılı bilgiyi
garanti broşüründe
bulabilirsiniz.

KOMPLEMENT çekme askı borusu 100×35 cm.
35 cm derinliğindeki iskeletlere uyar.
Koyu gri

302.569.66

Beyaz

202.569.00

KOMPLEMENT cam ön panelli çekmece 50×58 cm.
Venge

602.466.88

Meşe görünümlü

602.728.23

Beyaz

702.466.83

Beyaz boyalı meşe görünümlü

102.466.81

KOMPLEMENT çekme askı borusu 75×35 cm.
Koyu gri

502.569.70

Beyaz

602.569.03

KOMPLEMENT metal sepet 100×58 cm.
KOMPLEMENT 58 cm sepet için çekme ray ile
tamamlanmalıdır. Ayrı satılır.

KOMPLEMENT çekme askı borusu 50×35 cm.
Koyu gri

902.569.68

Beyaz

402.569.04

802.467.53

Beyaz

702.467.58

002.573.21

Desenli/beyaz

602.573.23

KOMPLEMENT metal sepet 75×58 cm. KOMPLEMENT
58 cm sepet için çekme ray ile tamamlanmalıdır. Ayrı
satılır.

KOMPLEMENT çekmece 100×35 cm.
Venge

Desenli/koyu gri

Desenli/koyu gri

602.573.37

Desenli/beyaz

202.573.39

Venge

802.467.48

KOMPLEMENT metal sepet 50×58 cm. KOMPLEMENT
58 cm sepet için çekme ray ile tamamlanmalıdır. Ayrı
satılır.

Beyaz

702.467.44

Desenli/koyu gri

302.573.29

Desenli/beyaz

902.573.31

KOMPLEMENT çekmece 75×35 cm.

KOMPLEMENT çekmece 50×35 cm.
Venge

502.467.16

Beyaz

302.467.22

KOMPLEMENT tel sepet 100×35 cm. KOMPLEMENT
35 cm sepet için çekme ray ile tamamlanmalıdır. Ayrı
satılır.

KOMPLEMENT çekmece 100×58 cm.
Venge

002.463.42

Meşe görünümlü

202728.15

Beyaz

902.463.52

Beyaz boyalı meşe görünümlü

702.463.48

Koyu gri

002.572.79

Beyaz

802.572.75

KOMPLEMENT tel sepet 75×35 cm. KOMPLEMENT
35 cm sepet için çekme ray ile tamamlanmalıdır. Ayrı
satılır.
Koyu gri

102.572.88

Beyaz

402.572.77

KOMPLEMENT çekmece 75×58 cm.
Venge

202.463.22

Meşe görünümlü

402.728.19

Beyaz

102.463.32

Beyaz boyalı meşe görünümlü

902.463.28

KOMPLEMENT tel sepet 50×35 cm. KOMPLEMENT
35 cm sepet için çekme ray ile tamamlanmalıdır. Ayrı
satılır.

KOMPLEMENT çekmece 50×58 cm.

Koyu gri

002.572.84

Beyaz

902.572.70

Venge

802.463.00

Meşe görünümlü

802.728.17

KOMPLEMENT tel sepet 100×58 cm. KOMPLEMENT
58 cm sepet için çekme ray ile tamamlanmalıdır. Ayrı
satılır.

Beyaz

102.463.08

Koyu gri

402.572.82

Beyaz boyalı meşe görünümlü

502.463.06

Beyaz

502.572.72

KOMPLEMENT cam ön panelli çekmece 100×58 cm.
Venge

402.467.12

Meşe görünümlü

002.728.21

Beyaz

202.467.08

Beyaz boyalı meşe görünümlü

002.467.14

KOMPLEMENT tel sepet 75×58 cm. KOMPLEMENT
58 cm sepet için çekme ray ile tamamlanmalıdır. Ayrı
satılır.

602.466.93

Meşe görünümlü

102.728.25

Beyaz

102.466.95

Beyaz boyalı meşe görünümlü

502.467.02

702.572.90

Beyaz

102.572.74

KOMPLEMENT tel sepet 50×58 cm. KOMPLEMENT
58 cm sepet için çekme ray ile tamamlanmalıdır. Ayrı
satılır.

KOMPLEMENT cam ön panelli çekmece 75×58 cm.
Venge

Koyu gri
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Koyu gri

502.572.86

Beyaz

502.572.67

İÇ ÜNİTELERİN TÜM PARÇALARI
Ayrıntılı bilgiyi
garanti broşüründe
bulabilirsiniz.

KOMPLEMENT sepet için çekme ray 35cm, 2 ad.
Koyu gri

902.632.33

Beyaz

602.632.44

KOMPLEMENT çekme pantolon askısı 75×58 cm.

KOMPLEMENT sepet için çekme ray 58cm, 2 ad.
Koyu gri

102632.32

Beyaz

302.632.45

Koyu gri

302.573.72

Beyaz

602.573.56

KOMPLEMENT çekme pantolon askısı 50×58 cm.
KOMPLEMENT çekme çok amaçlı askı 35
Koyu gri

702.571.86

Beyaz

302.569.09

Koyu gri

102.573.68

Beyaz

902.573.50

KOMPLEMENT çekme tepsi için ayraç, şeffaf.
KOMPLEMENT çekme çok amaçlı askı 58
Koyu gri

202.624.87

Beyaz

802.624.89

100×58 cm

602.467.92

75×58 cm

802.467.91

50×58 cm

202.467.89

KOMPLEMENT çekme ayakkabı rafı 100×58 cm.
Koyu gri

102.574.67

Beyaz

002.574.63

KOMPLEMENT çekme tepsi için geçme ünite, gri.
KOMPLEMENT 75×58 cm çekme tepsi ile kullanmak için
ihtiyacınız olanlar: 1 KOMPLEMENT geçme ünite 25×58
cm ve 1 KOMPLEMENT geçme ünite 50×58 cm.

KOMPLEMENT çekme ayakkabı rafı 75×58 cm.
Koyu gri

302.574.71

Beyaz

302.574.66

KOMPLEMENT 100×58 cm çekme tepsi ile kullanmak
için ihtiyacınız olanlar: 2 KOMPLEMENT geçme ünite
25×58 cm ve 1 KOMPLEMENT geçme ünite 50×58 cm.

KOMPLEMENT çekme ayakkabı rafı 50×58 cm.
Koyu gri

702.574.69

Beyaz

802.574.64

902.572.51

Beyaz

502.572.53

502.575.83

50×58 cm

702.575.82

KOMPLEMENT çekme tepsi için geçme takı ünitesi,
kırmızı
KOMPLEMENT 75×58 cm çekme tepsi ile kullanmak için
ihtiyacınız olanlar: 1 KOMPLEMENT geçme takı ünitesi
25×58 cm ve 1 KOMPLEMENT geçme takı ünitesi 50×58

KOMPLEMENT ayakkabı rafı 100×35 cm.
Koyu gri

25×58 cm

KOMPLEMENT ayakkabı rafı 75×35 cm.

KOMPLEMENT 100×58 cm çekme tepsi ile kullanmak
için ihtiyacınız olanlar: 2 KOMPLEMENT geçme takı
ünitesi 25×58 cm ve 1 KOMPLEMENT geçme takı ünitesi
50×58 cm.

Koyu gri

202.572.59

25×58 cm

002.542.14

Beyaz

802.572.61

50×58 cm

502.542.16

KOMPLEMENT ayakkabı rafı 50×35 cm.
Koyu gri

002.572.55

Beyaz

602.572.57

KOMPLEMENT çekme pantolon askısı 100×35 cm.
Koyu gri

402.573.62

Beyaz

802.573.55

KOMPLEMENT çekme pantolon askısı 75×35 cm.
Koyu gri

702.573.70

Beyaz

802.573.60

KOMPLEMENT çekme pantolon askısı 50×35 cm.
Koyu gri

502.573.66

Beyaz

202.573.58

KOMPLEMENT çekme pantolon askısı 100×58 cm.
Koyu gri

002.57364

Beyaz

702.57351
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İÇ AKSESUARLAR
SKUBB elbise kılıfı, 3’lü set. Ölçüler: 2 ad 60×105 cm
ve 1 ad 60×135 cm.

HÖFTA çekmece için ayraç 74×14 cm, 3 ad
55x10 cm

202.821.07

74x14 cm

002.821.08

Beyaz

501.794.63

Açık yeşil

502.997.19

KOMPLEMENT çok amaçlı askı, beyaz.
701.089.12

SKUBB bölmeli kutu, 44×34×11 cm.

SKUBB ayaklı çamaşır torbası, 22×55×65 cm, 80lt.

Beyaz

101.855.93

Beyaz

902.240.48

Siyah

602.105.52

Siyah

302.240.46

Açık yeşil

902.997.17

SKUBB eşya kutusu 44×55×19 cm.
302.903.62
Beyaz
Siyah

SKUBB 6 bölmeli düzenleyici 35×45×125 cm.

902.903.64

SKUBB eşya kutusu, 6’lı set, 14x14x13 cm, 28x14x13
cm ve 28x28x13 cm, her birinden 2 adet.
001.926.31
Beyaz
Siyah

601.926.33

Açık yeşil

602.997.14

Beyaz

002.458.80

Siyah

802.458.76

Açık yeşil

702.997.23

SVIRA kapaklı kutu 39×48×28 cm.
Gri/çiçek desenli

SKUBB eşya kutusu 69×55×19 cm.
902.949.89
Beyaz
Siyah

202.902.92

SVIRA kutu, 3’lü set, 2 adet 37x20x14 cm ve 1 adet
40x37x14 cm.

302.949.87

Gri/çiçek desenli

402.902.86

SKUBB eşya kutusu 93×55×19 cm.
Beyaz

702.903.60

SKUBB ayakkabı kutusu, 22×34×16 cm, 4 ad

Siyah

402.903:66

Beyaz

901.863.91

Siyah

301.933.75

FJÄLLA kapaklı kutu.
22×27×16 cm
Kırık beyaz

502.920.01

Mavi

502.919.97

Kahverengi

102.919.99

SKUBB kutu, 31×34×33 cm, 3 ad

27×36×20 cm
Kırık beyaz

802.699.52

Mavi

402.699.54

Kahverengi

402.699.53
202.699.50

Mavi

702.699.57

Kahverengi

502.699.58

001.863.95

Siyah

402.105.34

Açık yeşil

202.997.06

SKUBB kutu 31×55×33 cm, 3 ad

40×56×28 cm
Kırık beyaz

Beyaz

Beyaz

602.903.70

Siyah

002.903.68

SVIRA 7 bölmeli düzenleyici 30×30×95 cm.
Gri/çiçek desenli

SVIRA kapaklı kutu 33×39×33 cm.
Gri/çizgi desenli

802.902.89

SVIRA kapaklı kutu 39×48×19 cm.
Gri/çizgi desenli

402.902.91

SKUBB askılı ayakkabılık, 16 cepli.
Beyaz

702.508.54

Siyah

202.519.74
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602.902.90

GÖMME LAMBALARIN TÜM PARÇALARI
ANSLUTA ara bağlantı kablosu 0.7 m. Elektriğe tek
bir noktadan bağlamak için lambalar arası doğrudan
bağlantı olarak kullanılabilir. (Örn. duvar dolaplarıın iki
bölümü arasında)
Beyaz

601.168.99

ANSLUTA ara bağlantı kablosu, 2.0 m.

URSHULT LED dolap aydınlatma. Konsantre ışık
verir; küçük bölgeleri aydınlatmak için uygundur.
ANSLUTA kablo sistemi ile birlikte kullanılır. (Ayrı
satılır.) Sabit LED ampul. IKEA. Model L1305 Urshult.
Bu lamba sabit LED ampullüdür. Lambanın ampulleri
değiştirilemez.
Nikel kaplama

302.604.02

Beyaz

502.603.97

501.167.29
DIODER LED şerit aydınlatma, 4 ad. Her parça
25 cm.
ANSLUTA elektrik kablosu 3.5 m. 10 adete kadar
lambanın elektriğe bağlanabilmesi içindir. Tüm
lambaların tek düğmeden açılıp kapanabilmesini sağlar.
501.165.93
LEDBERG LED şerit aydınlatma, 3 parça. Her parça
25 cm. IKEA. Model L0911 Ledberg. Bu lamba sabit LED
ampullüdür. Lambanın ampulleri değiştirilemez.
Beyaz

501.920.68

LINDSHULT LED dolap aydınlatma. Konsantre
ışık verir; küçük bölgeleri aydınlatmak için uygundur.
ANSLUTA kablo sistemi ile birlikte kullanılır. (Ayrı
satılır.) Sabit LED ampul. IKEA. Model L1304 Lindshult.
Bu lamba sabit LED ampullüdür. Lambanın ampulleri
değiştirilemez.
Nikel kaplama

Beyaz

601.165.40

Çok renkli

401.923.61

STRIBERG LED şerit aydınlatma, alüminyum rengi.
ANSLUTA kablo sistemi ile birlikte kullanılır. (Ayrı satılır.)
IKEA. Model L1311/L1312/L1313 Striberg. Bu lamba
sabit LED
ampullüdür. Lambanın ampulleri değiştirilemez.
42 cm

202.676.25

67 cm

002.676.26

92 cm

802.676.27

102.604.36

FORMAT LED dolap aydınlatma. Konsantre ışık verir;
küçük bölgeleri aydınlatmak için uygundur. ANSLUTA
kablo sistemi ile birlikte kullanılır. (Ayrı satılır.) IKEA.
Model L1306 Format. Bu lamba sabit LED ampullüdür.
Lambanın ampulleri değiştirilemez.
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Nikel kaplama

302.603.84
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