
Yaza dair her şey IKEA’da!

MALLARÖ
Masa 
(80x62 cm) 
802.526.64

199¨



Yazın vazgeçilmezleri: 
Bahçe, balkon, IKEA.

ARHOLMA
L Oturma seti (304 cm)
(Fiyata yan sehpalar dahil değildir.)

1.168̈

ARHOLMA
Orta sehpa
301.477.17

129̈

Balkon, bahçe ve terasınızda kullanışlı 
alanlar yaratın. Modüler yapısıyla 
pratik çözümler sunan ve her yere 
uyan ARHOLMA serisi pek çok 
ihtiyacınızı karşılayacak.
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ÄPPLARÖ
Katlanır masa, 
dış mekan
(20/77/133x62 cm)
kahverengi
502.085.35

279̈
ÄPPLARÖ
Katlanabilir sandalye, 
dış mekan, kahverengi
102.085.37

119̈

ÄPPLARÖ
Yatar koltuk dış mekan
702.085.39

159̈

ÄPPLARÖ
Masa/tabure 
dış mekan, kahverengi
(40x42 cm)
202.049.25

89̈

ÄPPLARÖ
Katlanabilir tabure, 
dış mekan, kahverengi 
202.049.25

49,99̈

ÄPPLARÖ
Arkalıklı bank, dış mekan
kahverengi 
802.085.29

299̈

ÄPPLARÖ
Kolçaklı sandalye, 

dış mekan
kahverengi 
(62x82 cm)
202.085.27

179̈

Arkadaşlarınızla birlikte küçük balkon 
partilerine ne dersiniz? Katlanabilen, 
açılıp uzayabilen ahşap APPLARÖ serisi 
tam da böyle anlar için tasarlandı.

Balkonunuzda
herkese yer var.
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1. MALARO sandalye kırmızı
 402.526.61, 149¨
2. LACKÖ sandalye, dış mekan 
 beyaz, 602.381.79, 69,99¨ 

3. MÄLARÖ katlanabilir sandalye, 
 dış mekan, beyaz 
 901.011.13, 149¨ 

4. RUNNEN zemin döşeme, dış mekan  
 (0,81 m²) kahverengi 
 902.342.26, 69,99¨/9ad.

5. MYSINGSO katlanabilir plaj 
 sandalyesi, kırmızı 802.873.95, 99¨
6. ASKHOLMEN katlanabilir sandalye, 
 dış mekan, akasya
 502.400.31, 79,99¨

7. HARO masa (55x60cm) beyaz
 902.090.81, 69,99¨

1

2
3

4

5
6

7

ASKHOLMEN
Masa ve 4 kolçaklı 
sandalye, dış mekan
akasya
502.280.10

399¨TÄRNÖ
Masa, dış mekan
(55x54 cm)
siyah/gri-kahverengi 
700.954.29 

59,99̈

TÄRNÖ
Katlanabilir sandalye, dış mekan 
siyah/gri-kahverengi 
900.954.28 

49,99̈

Manzaranın ve sohbetin keyfi en güzel 
balkonda çıkar. Balkonu kullanmadığınız 
zamanlardaysa TARNÖ masa ve 
sandalyelerinizi katlayıp kaldırabilirsiniz.

Bir yaz klasiği:
Balkon keyfi
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ÄPPLARÖ
yatar koltuk, dış mekan
beyaz
503.056.97 

249̈

PLASTIS
Buz kalıbı, 
yeşil/pembe/turkuaz
601.381.13

3,49̈ /ad.

SOMMAR 2015
Tepsi, 

ahududu desenli
(33x33 cm)
902.883.99

 12,99̈

SOMMAR 2015
Kapaklı sürahi, 
çeşitli renkler 

(2 lt.)
302.585.45

 19,99̈ /ad.
SOMMAR 2015
Kağıt peçete, 
armut desenli, 
(38x38 cm)
202.588.00

4,99̈ /30ad.

SOMMAR 2015
Tek kullanımlık bardak, 
çeşitli motifler, (35 cl)
402.589.17

2,99̈ /10ad.

SOMMAR 2015
Bardak, 

çeşitli renkler, 4 adet
(50 cl)

002.586.03

14,99̈

SPRITTA
Narenciye sıkacağı, 
şeffaf/sarı paslanmaz çelik
001.521.64 

12,99̈
Şimdi tazelenme zamanı! SOMMAR 
ailesinin neşeli renk ve desenleri, 
bu yaz sofralarınıza keyif katıyor. 
Rengarenk tabak ve bardaklarla pratik 
ve estetik sofralar hazırlamak çok 
kolay.

Yazın tadını
sofranızda çıkarın.
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Sofranız yaz kadar renkli

BLANDA BLANK
Servis kasesi
(20 cm)
200.572.55

9,99̈

ARV
18 p. servis takımı, beyaz
801.878.62

99̈
IVRIG

Bardak (45 cl) 
saydam cam
502.583.23

3,99̈

OMÄTTLIG
Amerikan servis

(37x37 cm)
102.361.49

3,99̈ /ad.

LIKSIDIG
Peçetelik, 

(16x16 cm) beyaz
802.099.01

7,99̈

ARV
Kase (15 cm), 
beyaz 
001.878.56

5,99̈

LONSAM
Sürahi/karaf
 (1 lt.)
202.135.43

4,99̈ /ad.
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SOCKER
Kulplu çiçek kutusu
(51x19 cm) 502.583.04

39,99̈ /ad.

SOCKER
sulama kabı (5 lt.)
çeşitli renkler
402.583.09

29,99̈

SOCKER
Saksı, 
(10.5 cm) renkli 
402.583.14

2,99̈ /ad.

Eviniz çiçek açsın.

SKURAR
Saksı (10,5 cm)

çeşitli renkler
303.005.87

4,99̈ /ad.

FEJKA
Yapay bitki (12 cm) ortanca, 

çeşitli renkler
002.583.30

29,99̈ /ad.
ROTERA
Tealight mum için fener
(21 cm) çeşitli renkler
702.590.86

9,99̈ /ad.

IKEA PS 2002
Sulama kabı (1.2l)

çeşitli renkler
402.899.47

3,99̈ /ad.

TOMAT
Sprey şişe (35cl)

çeşitli renkler
502.899.75

2,99̈ /ad.

Rustik detayların parlak renklerle 
birleştiği balkon ve bahçelerde çiçek 
yetiştirmek, şimdi çok daha keyifli.
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Göz alıcı bahçeler için 
IKEA aydınlatmalar

SOLVINDEN
 LED güneş enerjili 

yer çubuğu, 702.972.05

29,99̈ /ad.

STÖPEN
3’lü LED’li mum
202.827.82

29,99̈

SOLVINDEN
LED masa aydınlatması
armut, pilli
402.971.98

9,99̈ /2 ad.

SOLVINDEN
LED masa aydınlatması
elma, pilli
002.971.95

9,99̈ /2 ad.

STÖPEN
LED tealight
002.827.78

19,99̈ /8 ad.

SOLVINDEN
 LED güneş enerjili 

sarkıt lamba, küre, yeşil
(30 cm), 402.971.84

24,99̈

Güneş ışığını enerjiye çeviren akıllı 
aydınlatmalarla yaz geceleri ışıl 
ışıl. LED ışıklı tasarımları sofranızın 
üstünde, ağaç dallarında ya da 
bahçenizin karanlık köşelerinde 
kullanabilirsiniz.
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Doğal malzemelerden el yapımı ürünler;
Yeni NIPPRIG Koleksiyonu

NIPPRIG 2015
Abajur, bambu (70 cm) 
602.969.42

39,99̈ /ad.

NIPPRIG 2015
Sepet, (36x23 cm) 

çeşitli renkler 
002.968.55 

19,99̈ /ad.

NIPPRIG 2015
Halı, düz dokuma 
(76x114 cm)
çeşitli renkler 
102.969.30 

29,99̈ /ad.

IKEA’nın yeni koleksiyonu, sürdürülebilir 
malzemelerden yapılmış özel NIPPRIG 
serisiyle yazın tüm doğallığı evinizde. 
Sınırlı sayıda üretilen bu el yapımı seriyle, 
doğal eşyalara dokunmanın keyfini 
yaşayacaksınız.
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Eviniz de 
bahar havası alsın.

3. INGMARIE 2 kanat perde+
 perde bağı, çok renkli (145x300 cm)
 502.619.24, 119¨

1. GURLI Örtü (120x180cm)
 902.049.03, 29,99¨/ad.

2. ALVINE SPETS 2 kanat tül perde,
 (145x300 cm) 800.707.63. 29,99¨

EKTORP
3 kişilik kanepe,

Blekinge beyaz kılıf
098.758.41

799̈
LANTLIV

Saksı sehpası 
(68 cm) beyaz

701.861.13

149 ̈

2

GULÖRT
Minder kılıfı 
(50x50 cm)
302.811.31

9,99̈ /ad.

3

OTTIL 
Minder kılıfı, 
(50x50 cm) 
402.572.20
002.572.22

19,99̈ /ad.HEDBLOMSTER
Minder, (50x60 cm) 

çok renkli
002.640.29

39,99̈ /ad.

EMMIE ROS
Kumaş (150 cm), çok renkli 
502.179.12

9,99̈

PARLVIVA
Minder kılıfı 
(50x50 cm)
002.640.34

9,99̈

1

Kışın koyu renklerinden kurtulmaya 
koltuk ve yastık kılıflarınızı 
değiştirerek başlayın. Yazlık tül ve 
perdelerse bu değişimin en büyük 
yardımcıları olacaktır.

Birbirinden farklı 
kumaş seçenekleriyle 
evinizi renklendirin.
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ARV
Tabak (28 cm), pembe
702.096.52

7,99̈ /ad.

MÄRIT
Amerikan servis
(35x45 cm), bej
202.461.81

4 ,99̈ /ad.

DRAGON
24 p çatal bıçak seti,

paslanmaz çelik
900.917.60

49 ,99̈ /set

FÖRSTÅELIG
Kağıt peçete, 30 adet
(33x33 cm)
702.362.12

3 ,99̈

Birbirinden leziz sofra 
aksesuarları IKEA’da.

SNUDDA
Dönen tabla, 900.744.83

24 ,99̈

ROMANTISK
Tepsi, 801.756.75

19 ,99̈

KNYCK
Peçetelik,siyah
800.454.48

7 ,99̈

POKAL
Bardak (35 cl) 
saydam cam
102.704.78

1,49̈ /ad.

ARV BRÖLLOP
Kapaklı servis tabağı

(29 cm)
401.255.50

39 ,99̈
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1. SINNLIG cam kapta kokulu mum
 002.363.57, 3,99¨ 

2. SNARTIG vazo
 401.131.80, 1,29¨ 

3. SNÖKULL 3’lü kutu 
 002.338.44, 19,99¨

Evinizi hayal gücünüzle 
dekore edin.

FRÖSAKULL
Çerçeve (10x15 cm)
pembe 302.328.62

9,99̈

ROSEPEPPAR
Saksı (12 cm)
602.076.44
Fiyata çiçek dahil değildir.

12,99̈

1

2

3

SKURAR
Mumluk (11 cm), beyaz 
602.360.43

4,99̈

VAXBÖ
8 resimlik çerçeve 
402.566.21

29,99̈

DROMLIK
Kokulu mum
902.094.82

12,99̈ /3ad.

SINNLIG
Tealight kokulu mum 
30 adet
802.363.63

8,99̈

Yaratıcılığınızı kullanarak, birbirinden 
farklı ürün ve aksesuarlarla kendi 
zevkinize uygun alanlar yaratın.
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Her şey yerli yerinde.

SKUBB
Saklama kutusu 
(45x55x19 cm)
902.903.64

17 ,99̈

SKUBB
6’lı kutu

001.926.31

19,99̈

SKUBB
Ayakkabı kutusu 

901.863.91

34,99̈

SKUBB
6’lı düzenleme kutusu
(35x45x125cm)
002.458.80

29,99̈

Elbise askısı ve ayakkabı kutuları 
fiyata dahil değildir.

SKUBB
Bölmeli kutu, 
(44x34x11cm)
101.855.93

12 ,99̈

Evinizin her köşesini düzenli tutmak 
zor değil. Bunun için biraz hayal gücü 
ve biraz planlama yeterli.
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Özel bilgilendirme: 
IKEA, broşürde yer alan ürünleri tedarik etmek için her türlü çabayı gösterecektir. Ancak ürünler stoklarla sınırlı olduğu 
için tedarikte kesintiler olabilir. IKEA gerekli gördüğü zamanlarda, broşürde yer alan ürünlerin kalite ve görünümlerini 
değiştirmemek kaydıyla özelliklerinde ve malzemelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Broşür fiyatları Ağustos 
2015’e kadar geçerli olmakla beraber, IKEA’nın fiyatlarda ve kampanya süresinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. 
Broşür içinde IKEA’nın kontrolü dışında oluşan baskı hatalarından dolayı IKEA’ya hiçbir sorumluluk atfedilemez. IKEA 
söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar. Montaj hataları sonucu meydana gelecek hasar ve zarardan IKEA 
sorumlu değildir.

7/24 açık internet mağazası
IKEA’da internetten alışverişin keyfini yaşayın. Türkiye’nin 
neresinde olursanız olun, güzel tasarımlı, kaliteli, kullanışlı 
ve düşük fiyatlı binlerce çeşit mobilya ve ev aksesuarını 
internet mağazamızdan 7 gün 24 saat satın alabilirsiniz.

İnternetten alışveriş için:

Bahar ve yaza özel mobilya ve 
aksesuarlar IKEA mağazalarında
Binlerce çeşit mobilya ve ev aksesuarı IKEA mağazalarında 
sizi bekliyor. Örnek yaşam alanlarımızı inceleyin, ilham 
alın ve yeni fikirler edinin. Baharın gelişiyle siz de düşük 
bütçelerle evinizi renklendirin.

Ailece bekliyoruz
Siz alışverişinizi yaparken, çocuklarınız da gözetmenler 
eşliğindeki ücretsiz çocuk oyun alanının tadını çıkarsın.
Ya da dilerseniz sizinle birlikte mağazayı gezsinler.
Her köşede ilgilerini çekecek bir oyun bulabilirler!

İstanbul: Ümraniye, Bayrampaşa / İzmir / Anatolium Bursa / Anatolium Ankara 
Bodrum Sipariş ve Teslim Noktası
IKEA Türkiye, bir MAYA Grubu şirketidir.

Keyifli bir alışveriş için
sizi IKEA mağazalarına ve
www.IKEA.com.tr’ye bekliyoruz.

Restoran fırsatı
6 Nisan-31 Mayıs 2015

Restoran fırsatı
31 Temmuz 2015’e kadar

Bir mola verin
Mağazamızda alışveriş arasında IKEA restoranlarında 
keyifli bir mola vermeyi unutmayın. Hijyeni, kalitesi,
lezzeti ve düşük fiyatlarıyla herkesin sevgilisi olan
IKEA Restoranları’nda farklı lezzetler ve çeşitli alternatifler 
sizleri bekliyor. 

Sağlıklı beslenen çocuklar
Minik misafirlerimizin sağlıklı beslenmelerini sağlamak 
bizim önceliğimizdir. IKEA Restoranları’nda, çocuklara özel 
uygun fiyatlı menülerimize, sadece doğal olduğundan emin 
olduğumuz içecekleri ve sebzeli püre gibi sağlıklı ürünleri 
dahil ederiz.

Kaliteli ve sağlıklı lezzetler, 
üstelik uygun fiyatlarla.

Kahvaltı tabağı

5,95¨

Dana biftek menü
Biftek+çorba+salata

20,95¨

15,95¨

KDV dahildir.

KDV dahildir.
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GÖTTGORA
Metal mumluklu fener
(26 cm)
602.361.56

24 ,99̈

Fiyatlarımıza KDV dahildir.

Axess ve CardFinans’a özel

150 TL ve üzeri alışverişlerde vade farksız 6 taksit.
Üstelik IKEA Aile Kart sahiplerine 9 taksit fırsatı.


