
SATIN ALMA KILAVUZU

Çocuğunuzla birlikte büyüyen bir gardırop.
STUVA dolap sistemi ile çocuğunuzun elbiselerini toplu tutmak 
kolaylaşır. Büyük ve küçük çekmeceler, raflar ve sandıklı bank 
sayesinde değişik dolap ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kolayca 
düzenleyebilirsiniz. STUVA küçüklerin boyuna göre ayarlanabilen 
askı boruları, raflar ve tel sepetlerle birlikte satılır. Böylece çocuklar 
kendi elbiseleri toplamak için size yardımcı olabilir ve tek başlarına 
giyinmenin heyecanını yaşayabilirler!

Çocuklarınız ve elbiseleri büyüdüğünde, STUVA da onlarla birlikte 
büyür. Sandığın altına büyük bir kutu ekleyerek, kasklar, spor 
kıyafetleri veya oyuncaklar için uygun yer elde edebilirsiniz. 
STUVA’nın değişik renklerdeki kapak ve çekmeceleri sayesinde odanın 
dekorasyonunu kolayca yenileyebilir, çocuğunuzun değişen zevkine 
uydurabilirsiniz.

Şimdi çalışma masalı ve dolaplı bir ranza çözümü ile STUVA serisini 
geliştirdik. Bir de yeni bez değiştirme masası tasarladık. Üstelik 
zamanla bu masayı, oyun masasına daha sonra da çalışma masasına 
çevirebilirsiniz. Ayrıntılar 8. sayfada.

STUVA’nın sağlamlığı ve emniyeti test edilmiştir. Üzerinde oyun 
oynanabilir ve yüzeyi çalışma masası olarak kullanılabilir. 

TASARIM
Ebba Strandmark

BAKIM 
TALİMATLARI
İskelet nemli bezle temizle- 
nebilir ve temiz, kuru bir 
bezle kurulanabilir.

EMNİYET
Çocukların ne yapacağı 
belli olmaz. Tahmin bile 
edemeyeceğiniz şekillerde 
eşyaların üzerine çıkar, tırmanır 
ve oynarlar. O yüzden mutlaka, 
paketlerden çıkan sabitleme 
parçalarını kullarak, boyu 
60 cm’den yüksek olan tüm 
dolap cinsi mobilyaları duvara 
sabitleyin. Çocuk mobilyalarımız 
ve oyuncaklarımız, çocuklara 
uygunluğundan emin olunması 
için önce risk analizlerine soku-
lur ve ardından test edilir. 

ÇEVRE BİLGİSİ:
STUVA raf ünitesi ve raflar, geri 
dönüştürülmüş kağıt dolgulu  
sunta üzerine beyaz folyo 
kaplamadır.

STUVA
Dolap sistemi
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Çoğu parçanın değişik yükseklikleri, genişlikleri ve renk-
leri bulunur. Her parça ayrı satılır. Böylece dolap sistemini 
canınızın istediği gibi birleştirip kurabilirsiniz. Tek yapmanız 
gereken dolap sisteminizi parça parça birleştirmektir.

STUVA dolap sistemini bir araya getirmek ve çocuğunuza 
uygun şekilde düzenlemek çok kolaydır. Dolabınızı nasıl 
kullanmak istediğinizi, ne cins eşya depolayacağınızı ve ne 
kadar yerinizi olduğunu belirleyerek işe başlayın. Sonra 
iskeletler, kapaklar, çekmece ön panelleri, raflar, askı 
boruları, tezgah ve tel sepetler arasından ihtiyacınız olan 
parçaları seçin. 

+ =+++ +++

NASIL KURULUR?

BİLMEKTE FAYDA VAR

1. Çocukların ne yapacağı belli olmaz. Tahmin bile 
edemeyeceğiniz şekillerde eşyaların üzerine çıkar, tırmanır 
ve oynarlar. O yüzden mutlaka, paketlerden çıkan sabitleme 
parçalarını kullarak, boyu 60 cm’den yüksek olan tüm dolap 
cinsi mobilyaları duvara sabitleyin.

2. Kapaklar ve dolap içi düzenleme parçaları ayrı satılır. 
STUVA kapak aldığınızda yumuşak kapanan menteşeler ve 
kulplar pakete dahildir.

3. Raflar ayrı satılır.

4. Dolap çözümündeki raf ünitesiyle çekmecelerin 
arasına ayraç olarak raf yerleştirmek gerekir. Ayrı satılır. 
Çekmeceler ve çekmece ön panelleri de ayrı satılır. 

5. Sistem birçok kombinasyon olanağını barındırdığı için çok 
esnektir. Odanızdaki alana ve dolap ihtiyacınıza uygun 
büyüklükte bir kombinasyon seçin. 

6. Askı borusunu ve tel sepetleri çocuğunuzun boyuna uy-
gun yerleştirmenizi tavsiye ederiz. Böylece çocuğunuz kendi 
elbisesini kendi seçebilir ve eşyalarını düzenli tutmayı 
öğrenir. 

7. Bu kombinasyonda yer alan bank, küçük bir çalışma 
masası olarak da kullanılabilir. IKEA Çocuk bölümünde 
satılan tüm sandalye ve tabureler bu sehpa ile birlikte  
kullanıma uygundur. Dilerseniz bankın içine kutu 
yerleştirerek dolaba çevirebilirsiniz. 

8. Bizim için emniyet çok önemlidir. Bu yüzden çocuk 
mobilyalarımızın tümü risk analizlerine ve testlere sokulur, 
çocuklara uygunluğundan emin olunur.
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KAPAK VE ÇEKMECE ÇÖZÜMLERİ 

ÇEKMECE ÖN PANELLERİKAPAKLAR 

90 cm50 cm

50 cm

STUVA’nın kapaklar ve çekmece önleri ile ihtiyacınıza uygun çözümü kendiniz bir araya getirebilirsiniz.
Ayrıca www.IKEA.com.tr’deki STUVA planlayıcıyı kullanarak kendi çözümünüzü tasarlayabilirsiniz. 

60 cm50 cm

64 cm

60 cm30 cm

64 cm

60 cm50 cm

128 cm

Çekmece ön paneli 
60×16 cm 

Kutu  
90×49×48 cm

Çekmece ön paneli 
60×32 cm 

Kapak 60×64 cm

(30cm ve 50 cm  derinliğindeki çözümler duvara asılabilir)

(kulplar ayrı satılır)
Kapak 60×128 cm

60 cm50 cm

192 cm
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KOMBİNASYONLAR

 

Sandıklı bank. Çocukların boyuna uygun alçak sandık, 
çocukların kendi eşyalarına erişmesini ve eşyalarını 
toplamasını kolaylaştırır. Bank olarak kullanılabilir.  
Toplam ölçü: 90×50×50 cm. 
(398.766.60)
STUVA bank 90×50×50 cm, beyaz 301.286.29 1 ad 
STUVA MÅLAD kutu 90×49×48 cm, beyaz 101.319.63 1 ad

Toplam ölçü: 60×50×64 cm
(699.296.81)
STUVA iskelet 60×50×64 cm, beyaz 301.281.77 1 ad 
STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×32 cm, beyaz 201.319.67 1 ad
STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×16 cm beyaz 601.286.80 2 ad
STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 32 cm, beyaz 901.286.88 1 ad
STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 16 cm, beyaz 701.286.89 2 ad

Toplam ölçü: 60×50×64 cm
(498.887.09)
STUVA iskelet 60×50×64 cm, beyaz 301.281.77 1 ad 
STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×16 cm, beyaz 601.286.80 4 ad 
STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 16 cm, beyaz 701.286.89 4 ad

Toplam ölçü: 60×50×128 cm
(090.066.20)
STUVA iskelet 60×50×128 cm, beyaz 001.286.21 1 ad 
STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×32 cm, beyaz 201.319.67 1 ad 
STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×16 cm, beyaz 601.286.80 2 ad
STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 32 cm, beyaz 901.286.88 1 ad
STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 16 cm, beyaz 701.286.89 2 ad
STUVA GRUNDLIG raf 56×45 cm, beyaz 001.286.97 2 ad

Toplam ölçü: 60×50×128 cm
(490.066.18)
STUVA iskelet 60×50×128 cm, beyaz 001.286.21 1 ad 
STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×32 cm, beyaz 201.319.67 2 ad
STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 32 cm, beyaz 901.286.88 2 ad
STUVA GRUNDLIG raf 56×45 cm, beyaz 001.286.97 2 ad

 

Tezgahlı oyuncak dolabı. Yüksek bir dolap çözümü ile 
küçük bir mekanda bile büyük miktar eşya depolayabilir-
siniz. Açık ve kapalı dolap modellerini birlikte kullanarak sık 
kullandıklarınızı sergileyin, gerisini tozdan koruyun.
Toplam ölçü: 60×30×75 cm.
 (298.765.66)
STUVA iskelet 60×30×64 cm, beyaz 201.286.20 1 ad 

STUVA MÅLAD kapak 60×64 cm, beyaz 2 ad 001.588.06 1 ad

STUVA GRUNDLIG raf 56×26 cm, beyaz 201.286.96 2 ad

STUVA GRUNDLIG ayak 2 ad 601.286.99 2 ad
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Toplam ölçü: 60×50×128 cm.
(498.766.45)

STUVA iskelet 60×50×128 cm, beyaz 001.286.21 1 ad 

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×32 cm, beyaz 201.319.67 3 ad

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×16 cm, beyaz 601.286.80 2 ad

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 32 cm, beyaz 901.286.88 3 ad

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 16 cm, beyaz 701.286.89 2 ad

 

Toplam ölçü: 60×50×128 cm.
(298.766.70)

STUVA iskelet 60×50×128 cm, beyaz 001.286.21 1 ad 

STUVA MÅLAD kapak 60×64 cm, beyaz 2 ad 001.588.06 1 ad 

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×32 cm, beyaz 201.319.67 2 ad

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 32 cm, beyaz 901.286.88 2 ad

STUVA GRUNDLIG raf 56×45 cm, beyaz 001.286.97 2 ad

 

Toplam ölçü: 60×50×192 cm
(990.066.11)

STUVA iskelet 60×50×192 cm, beyaz 301.573.77 1 ad 

STUVA MÅLAD kapak 60×128 cm, beyaz 2 ad 701.588.03 1 ad 

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×32 cm, beyaz 201.319.67 2 ad

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 32 cm, beyaz 901.286.88 2 ad

STUVA GRUNDLIG tel sepet 60×49×13 cm, beyaz 301.286.91 1 ad 

STUVA GRUNDLIG askı borusu beyaz 801.286.98 1 ad

STUVA GRUNDLIG raf 56×45 cm, beyaz 001.286.97 3 ad

Toplam ölçü: 60×50×128 cm
(390.066.14)

STUVA iskelet 60×50×128 cm, beyaz 001.286.21 1 ad 

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×32 cm, beyaz 201.319.67 2 ad

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×16 cm, beyaz 601.286.80 4 ad

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 32 cm, beyaz 901.286.88 2 ad

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 16 cm, beyaz 701.286.89 4 ad

 

Toplam ölçü: 60×50×128 cm
(990.066.06)

STUVA iskelet 60×50×128 cm, beyaz 001.286.21 1 ad 

STUVA MÅLAD kapak 60×64 cm, beyaz 2 ad 001.588.06 1 ad 

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×32 cm, beyaz 201.319.67 1 ad 

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×16 cm, beyaz 601.286.80 2 ad

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 32 cm, beyaz 901.286.88 1 ad 

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 16 cm, beyaz 701.286.89 2 ad

STUVA GRUNDLIG raf 56×45 cm, beyaz 001.286.97 2 ad

 

Toplam ölçü: 60×50×192 cm
(298.766.51)

STUVA iskelet 60×50×192 cm, beyaz 301.573.77 1 ad 

STUVA MÅLAD kapak 60×128 cm, beyaz 2 ad 701.588.03 1 ad 

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×32 cm, beyaz 201.319.67 1 ad 

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×16 cm, beyaz 601.286.80 2 ad

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 32 cm, beyaz 901.286.88 1 ad 

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 16 cm, beyaz 701.286.89 2 ad

STUVA GRUNDLIG askı borusu beyaz 801.286.98 1 ad

STUVA GRUNDLIG tel sepet 60×49×13 cm, beyaz 301.286.91 1 ad

STUVA GRUNDLIG raf 56×45 cm, beyaz 001.286.97 3 ad
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Gardırop. Askı borusunu ve tel sepetleri 
çocuğunuzun boyuna uygun yerleştirin.
Toplam ölçü: 60×50×128 cm.
(498.759.62)
STUVA iskelet 60×50×128 cm, beyaz 001.286.21 1 ad 

STUVA MÅLAD kapak 60×128 cm, beyaz 2 ad 701.588.03 1 ad 

STUVA GRUNDLIG raf 56×45 cm, beyaz 001.286.97 1 ad 

STUVA GRUNDLIG tel sepet 60×49×13 cm, beyaz 301.286.91 1 ad 

STUVA GRUNDLIG askı borusu, beyaz 801.286.98 1 ad 

Toplam ölçü: 300×50×128 cm
(298.759.58)

STUVA iskelet 60×50×128 cm, beyaz 001.286.21 2 ad 

STUVA bank 90×50×50 cm, beyaz 301.286.29 2 ad

STUVA MÅLAD kapak 60×128 cm, beyaz 2 ad 701.588.03 1 ad 

STUVA MÅLAD kutu 90×49×48 cm, beyaz 101.319.63 1 ad 

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×32 cm, beyaz 201.319.67 2 ad

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 32 cm, beyaz 901.286.88 2 ad

STUVA GRUNDLIG tel sepet 60×49×13 cm, beyaz 301.286.91 1 ad

STUVA GRUNDLIG askı borusu, beyaz 801.286.98 1 ad

STUVA GRUNDLIG raf 56×45 cm, beyaz 001.286.97 2 ad

Toplam ölçü: 150×50×192 cm
(398.765.61)

STUVA iskelet 60×50×192 cm, beyaz 301.573.77 1 ad 

STUVA bank 90×50×50 cm, beyaz 301.286.29 1 ad 

STUVA MÅLAD kapak 60×128 cm, beyaz 2 ad 701.588.03 1 ad 

STUVA MÅLAD kutu 90×49×48 cm, beyaz 101.319.63 1 ad 

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×32 cm, beyaz 201.319.67 1 ad 

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×16 cm, beyaz 601.286.80 2 ad

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 32 cm, beyaz 901.286.88 1 ad

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 16 cm, beyaz 701.286.89 2 ad 

STUVA GRUNDLIG tel sepet 60×49×13 cm, beyaz 301.286.91 1 ad

STUVA GRUNDLIG askı borusu, beyaz 801.286.98 1 ad

STUVA GRUNDLIG raf 56×45 cm, beyaz 001.286.97 3 ad

 

Toplam ölçü: 60×50×192 cm
(390.066.09)

STUVA iskelet 60×50×192 cm, beyaz 301.573.77 1 ad 

STUVA MÅLAD kapak 60×64 cm, beyaz 2 ad 001.588.06 1 ad 

STUVA MÅLAD kapak 60×128 cm, beyaz 2 ad 701.588.03 1 ad 

STUVA GRUNDLIG raf 56×45 cm, beyaz 001.286.97 3 ad

STUVA GRUNDLIG askı borusu, beyaz 801.286.98 1 ad 
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Toplam ölçü: 210×50×192 cm
(890.066.16)

STUVA iskelet 60×50×192 cm, beyaz 301.573.77 1 ad 

STUVA iskelet 60×50×128 cm, beyaz 001.286.21 1 ad 

STUVA bank 90×50×50 cm, beyaz 301.286.29 1 ad 

STUVA MÅLAD kapak 60×128 cm, beyaz 2 ad 701.588.03 1 ad 

STUVA MÅLAD kutu 90×49×48 cm, beyaz 101.319.63 1 ad 

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×32 cm, beyaz 201.319.67 3 ad

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×16 cm, beyaz 601.286.80 6 ad

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 32 cm, beyaz 901.286.88 3 ad

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 16 cm, beyaz 701.286.89 6 ad

STUVA GRUNDLIG askı borusu, beyaz 801.286.98 1 ad

STUVA GRUNDLIG raf 56×45 cm, beyaz 001.286.97 2 ad

Toplam ölçü: 240×30/50×25 cm
(090.328.55)

STUVA iskelet 60×50×192 cm, beyaz 301.573.77 2 ad

STUVA iskelet 60×50×64 cm, beyaz 301.281.77 2 ad

STUVA iskelet 60×30×64 cm, beyaz 201.286.20 4 ad

STUVA MÅLAD kapak 60×128 cm, beyaz 701.588.03 2 ad

STUVA MÅLAD kapak 60×64 cm, beyaz, 2 ad 001.588.06 4 ad

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×16 cm, beyaz 601.286.80 4 ad

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×32 cm, beyaz 201.319.67 2 ad

STUVA GRUNDLIG raf 56×26 cm, beyaz 201.286.96 4 ad

STUVA GRUNDLIG raf 56×45 cm, beyaz 001.286.97 6 ad

STUVA GRUNDLIG askı borusu, beyaz 801.286.98 2 ad

STUVA GRUNDLIG tel sepet, 60×49×13 cm, beyaz 301.286.91 1 ad

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece, 16 cm, beyaz 701.286.89 4 ad

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece, 32 cm, beyaz 901.286.88 2 ad
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ÇABUCAK BÜYÜYEN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN

STUVA bebek karyolası

STUVA bez değiştirme masası/çalışma masası

Çekmeceli bebek karyolası. 
Çekmecelerin rengini çocuğunuzun odasına uygun seçin. 
Karyola tabanı iki farklı yükseklikte yerleştirilebilir. 

1. Bebek çok küçükken karyola tabanı yüksek konumda 
yerleştirilebilir.

2. Bebek kendi kendine oturmaya başlar başlamaz, karyola 
tabanı alt konuma yerleştirilmelidir.

3. Çocuk kendi kendine yataktan inip çıkmaya başladığında, 
karyolanın bir kenarı kaldırılabilir.

Toplam ölçü: 126×66×86 cm (uygun yatak boyu: 
120×60 cm).
(690.011.44)
STUVA bebek karyolası 60×120 cm, beyaz 602.486.06 1 ad 
STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×16 cm, beyaz 601.286.80 2 ad 
STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 16 cm, beyaz 701.286.89 2 ad 

STUVA bez değiştirme masası çocuğunuzla birlikte 
büyür. Önce oyun masası olur. Resim çizmek ve oyuncaklar-
la zaman geçirmek için uygundur. Daha sonra da üst tabla 
en yüksek konuma takılarak çalışma masasına dönüşür. 
Çocuğunuz rahatça oturup ev ödevlerini yapabilir. STUVA 
bez değiştirme masası/çalışma masasını kutular ve diğer 
aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz. Bu kılavuzun sonundaki 
“kutular ve aksesuarlar” bölümüne bakın.

1 2 3

STUVA bebek karyolasını, bebek karyolalarımıza tam 
uyacak şekilde özel tasarlanan bebek yataklarımızla 
tamamlayın.

VYSSA SKÖNT bebek karyolası için paket yaylı 
yatak. Kalınlık: 9 cm. Beyaz. Basınç azaltma özellikli çok 
esnek sünger bebek için genel konfor sağlar. Uzun yıllar 
kullanılabilecek dayanıklı yatak. Malzeme: Çok esnek 
sünger ve jarse kılıf.

60×120 cm 501.501.86

VYSSA VACKERT bebek karyolası için sünger 
yatak. Kalınlık: 10 cm. Mavi. Bebeğinizin vücudu için 
tam gereken desteği sağlayan dayanıklı paket yaylı 
yatak. Uzun yıllar kullanılabilir. Yaylar yatak içinde hava 
dolaşımı sağlar, iyi havalandırılmış ideal bir uyku ortamı 
oluşur. Ekstra konfor ve dayanıklılık için koruyucu 
sünger. Malzeme: Paket yaylar ve velur kılıf.

60×120 cm 401.501.82

1 2 3

1. STUVA bez değiştirme masası, 3 çekmeceli 891.236.01
2. STUVA oyun masası, 2 çekmeceli 490.358.90
3. STUVA çalışma masası, 2 çekmeceli 991.241.34
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STUVA ranza/çalışma masası aşağıdaki gibi farklı şekillerde 
kurulabilir. İhtiyaçlarınıza göre kapak ve çekmece ekleye-
bilir veya açık raflarla kullanmayı seçebilirsiniz. STUVA 
GRUNDLIG raflar, tel sepetler ve askı borusu ile bu STUVA 
çözümünü tamamlayabilirsiniz. Çalışma masasının kablo 
düzenleme sistemi vardır. Merdivenin basamakları kaymaz 

ve her adımda çocuğun ellerini yerleştirebileceği kadar 
açıklık mevcuttur. Merdiven sadece yatağın sağ tarafına 
takılabilir. Azami 20 cm kalınlığında yatak kullanmanızı 
tavsiye ederiz.
Ranza ve yüksek yataklar 6 yaşından büyük çocuklara 
önerilir.

+ + + + =

NASIL KURULUR?

STUVA çalışma masalı ve dolaplı ranza sistemi

Çalışma masası yatağa paralel ve gardırop 
kapaklarına erişim dış taraftan. STUVA ranza yatağı, 
çalışma masası tam yatağın altına oturacak şekilde  
kurabilirsiniz. Bu yerleşim düzeninde gardırop kapakları 
ranzanın dış yüzeyine yerleştirilmelidir.

Çalışma masası yatağa dik ve gardırop kapaklarına 
erişim iç taraftan. Oda darsa, çalışma masasını yatağa 
dik olacak şekilde yerleştirebilirsiniz. Bu düzenlemede hem 
çalışma masasına hem de gardıroba aynı taraftan erişilebilir.

Çalışma masası yatağa dik ve gardırop kapaklarına 
erişim dış taraftan. Odanın genişliği ile ilgili bir sorun 
yoksa, çalışma masasını yatağa dik ve gardırop kapaklarına 
erişimi de dış taraftan olacak şekilde yerleştirebilirsiniz. 
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Toplam ölçü: 197×99×207 cm 
(uygun yatak ölçüsü: 90x200 cm). 
(290.226.43)

Toplam ölçü: 197×99×207 cm 
(uygun yatak ölçüsü: 90x200 cm).
(190.226.91)

Toplam ölçü: 197×99×207 cm 
(uygun yatak ölçüsü: 90x200 cm).
(790.226.93)

Toplam ölçü: 197×99×207 cm 
(uygun yatak ölçüsü: 90x200 cm).
(890.227.01)

Toplam ölçü: 197×99×207 cm 
(uygun yatak ölçüsü: 90x200 cm).
(090.319.07)

STUVA ranza karyola

Çalışma masalı ve dolaplı STUVA ranza sistemini aşağıdaki 
yataklarla tamamlayabilirsiniz:

MALFORS sünger yatak. 

90×200 cm 202.723.11

MOSHULT sünger yatak.

90×200 cm 302.723.39
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İSKELET, KAPAK, ÇEKMECE VE İÇ PARÇALAR

STUVA İSKELETLER

STUVA iskelet 60×50×192 cm.

Beyaz 301.573.77

STUVA iskelet 60×50×128 cm.

Beyaz 001.286.21

STUVA iskelet 60×50×64 cm.

Beyaz 301.281.77

STUVA iskelet 60×30×64 cm.

Beyaz 201.286.20

STUVA bank 90×50×50 cm.

Beyaz 301.286.29

STUVA bebek karyolası 126×66×86 cm. (Uygun yatak 
ölçüsü: 120×60 cm)
Beyaz 602.486.06

STUVA bez değiştirme masası/çalışma masası 
iskeleti.

202.253.34 

STUVA ranza iskeleti

802.701.49

STUVA MÅLAD KAPAKLAR VE ÇEKMECELER

STUVA MÅLAD kapak 60×192 cm.  2 ad. Yumuşak 
kapanan menteşeler dahil.

Huş görünümlü 903.175.56

Siyah 503.175.58

Mavi 103.175.60

Yeşil 703.175.62

Pembe 303.175.64

Beyaz 603.175.67

STUVA MÅLAD kapak 60×128 cm. 2 ad. Yumuşak 
kapanan menteşeler dahil.
Huş görünümlü 002.522.72
Siyah 802.518.72
Mavi 001.690.94
Yeşil 701.690.95
Pembe 201.690.93
Beyaz 701.588.03

STUVA MÅLAD kapak 60×64 cm. 2 ad. Yumuşak 
kapanan menteşeler dahil.
Huş görünümlü 602.522.74
Siyah 402.518.74
Mavi 101.691.02
Yeşil 301.691.01
Pembe 901.690.99
Beyaz 001.588.06

STUVA MÅLAD kutu 90×48 cm, derinlik 49 cm. STUVA 
bank ile uyumludur. 
Huş görünümlü 402.522.70
Siyah 202.518.70
Mavi 001.286.78
Yeşil 201.286.77
Pembe 101.286.54
Beyaz 101.319.63

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×16 cm. 

Huş görünümlü 102.522.76
Siyah 902.518.76
Mavi 901.319.64
Yeşil 601.319.65
Pembe 401.319.66
Beyaz 601.286.80

STUVA MÅLAD çekmece ön paneli 60×32 cm. 

Huş görünümlü 702.522.78
Siyah 502.518.78
Mavi 801.286.79
Yeşil 401.286.81
Pembe 201.286.82
Beyaz 201.319.67

STUVA GRUNDLIG

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 16 cm.  
Çekmece ön paneli ile tamamlanmalıdır, ayrı satılır.
Beyaz 701.286.89

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 32 cm.  
Çekmece ön paneli ile tamamlanmalıdır, ayrı satılır.
White 901.286.88

STUVA GRUNDLIG raf beyaz. Dolap çözümündeki 
raf ünitesi ile çekmecelerin arasına ayraç olarak raf 
yerleştirmek gerekir. Ayrı satılır. 
56×26 cm 201.286.96
56×45 cm 001.286.97

STUVA GRUNDLIG askı borusu. 

Beyaz 801.286.98

STUVA GRUNDLIG tel sepet 60×13 cm,  
derinlik 49 cm. 
Beyaz 301.286.91

STUVA GRUNDLIG ayak 2 ad, Yeşil, pembe ve mavi 
renk seçenekleri. 

601.286.99



KUTULAR VE AKSESUARLAR

DRÖMMARE ayna, 16×50 cm. Darbeye dayanıklı  
kendinden yapışkanlı plastik ayna, STUVA kapakların 
içinde veya dışında kullanımı kolaydır.

502.523.97

KUSINER kapaklı kutu, beyaz/yeşil/turkuaz. 
STUVA bank ile uyumlu. 
79×42×41 cm 801.912.89

KUSINER bölmeli kutu, beyaz/yeşil. 
STUVA GRUNDLIG çekmeceler ile uyumlu. 
51×42×9 cm 001.912.93

KUSINER kutu, 26×36×26 cm. 

Yeşil/turkuaz 801.728.27
Kırmızı/turuncu 101.632.61

KUSINER kutu, mavi/yeşil/kırmızı 3 ad. 

26×18×18 cm 201.632.65 

PYSSLINGAR eşya kutusu. 

50×60×14 cm 102.157.88

PYSSLINGAR kutu, 3 ad. 2 ad 18×18×18 cm ve  
1 ad 18×36×18 cm.

502.157.72

BAGIS çocuk boyu palto askısı, değişik renklerde, 
8 ad.

300.247.16

VISSLA bank minderi, 90×49×3 cm 

902.437.87

SKÖTSAM bebek bakım minderi, 53×80×2 cm

502.517.98 

SKÖTSAM bebek bakım minderi için kılıf, 55×83 cm.

502.539.81 

ÖNSKLIG eşya sepeti, bez değiştirme masası için, 
27×23×26 cm.

301.992.83

JYSSEN kablosuz şarj aleti. Çap:9 cm, Y10 cm. Kablo 
uzunluğu: 1.95 m. Akıllı telefonunuzu kolayca kablosuz 
şarj edebilirsiniz, telefonu şarj aletinin üzerine bırakın ve 
şarj hemen başlasın. STUVA ranza karyolaya uyumlu.  
8 yaşından büyük çocuklar için tavsiye edilir.

802.918.73
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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. 


