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Fiyatlarımıza KDV dahildir.

PAX/TANEM gardırop ve dolap içi 
düzenleme parçaları 
Bkz. sayfa 20. 
Tüm dolap içi aksesuarlar, 
kulplar ve aydınlatmalar ayrı satılır.

1.412¨



PAX

Sonsuz aşk...
Sabahları hazırlanıp evden çıkmak biraz telaşlı olabilir. Çünkü bulunacak çoraplar, 
okula bırakılacak çocuklar ve yetişilecek servisler var! Oysaki sevdiğiniz o dar kotu 
ya da mavi atkıyı bulacak birazcık daha zamanınız kalabilse ne iyi olurdu, değil 
mi? O halde gelin, derdinizi PAX gardırop kombinasyonları ile KOMPLEMENT dolap 
içi düzenleme parçaları çözsün. Geniş seçeneklerimiz sayesinde gardırobunuzun 
içini ihtiyacınıza göre kişiselleştirebilmeniz ve tüm eşyalarınıza kolayca ulaşmanız 
mümkün olacak. Üstelik yeni gardırobunuzun keyfini yıllarca sürebilmeniz için 
her ayrıntının kaliteli olmasına özellikle dikkat ettik. 
Sevdiğimiz PAX çözümlerinin bir bölümünü bu broşürde topladık. Ayrıca PAX 
gardırop planlayıcıyı kullanarak hayalinizdeki çözümü planlayıp yaratmanız çok 
kolay. Web sitemizde de ufkunuzu açacak fikir ve seçeneklerin yanı sıra birbirinden 
güzel ve değişik gardırop çözümleri bulacaksınız. 

Hepinizi bekliyoruz!

PAX Gardırop Planlayıcı için www.IKEA.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX gardıroplar
ve KOMPLEMENT 
dolap içi düzenleme 
parçaları 10 yıl garanti 
kapsamındadır.  
Ayrıntılı bilgi için: 
Bkz. sayfa 35.

10
2+8 YIL 
GARANTİ
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Düzenleyin Aydınlatın
Akıllı ve yer kazandıran dolap içi 
düzenleme parçaları ile büyük küçük tüm 
eşyalarınızı ve aksesuarlarınızı her gün, 
her aradığınızda kolayca bulun. Mesela 
KOMPLEMENT çok amaçlı askıya 5 kemer 
veya 8 kolye asabilir, sabah hazırlanmayı 
hızlandırabilirsiniz.

Güne veya geceye hazırlanırken doğru 
aydınlatma işinizi çok kolaylaştırır. 
DIODER LED şerit aydınlatmalar ile 
hem eşyalarınızı rahat rahat görün 
hem de gardırobunuzun güzelliğini artırın.

Düzenleme fikirleri

Her eşyanız düşünüldü
KOMPLEMENT sürgülü raf içi düzenleyiciler 
sayesinde tüm küçük eşyalarınızı 
ve aksesuarlarınızı düzenlemeniz 
kolaylaşacak. Arkadaki büyük ve öndeki 
küçük bölmelerde her aradığınızı bir 
bakışta bulacak ve kolayca alabileceksiniz.

Siz nasıl isterseniz öyle!
Gardırobunuz, tarzınızın bir parçasıdır. Özenle katlanmış kazaklarınızı ve aksesuarlarınızı tıpkı 
bir mağaza vitrini gibi üst üste dizmeyi veya jilet gibi ütülü gömlekleri renk sırasına göre asmayı 
sevebilirsiniz. İstediğiniz kusursuz görünümü elde etmek ise, giysilerinize ve hayatınıza en uygun 
dolap içi düzenleme parçalarını seçmekten geçer. KOMPLEMENT dolap içi düzenleme parçalarımız 
sayesinde gardırobunuzun içini baştan aşağı tam istediğiniz gibi kişiselleştirmeniz mümkün! 
Şimdi biraz esinlenmeye ne dersiniz?

Diğer dolap içi düzenleme seçenekleri için www.IKEA.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

01 KOMPLEMENT sürgülü raf içi düzenleyici Yumuşak keçe,  
aksesuarlarınızı korur ve kaymalarını önler. Tasarım: Ehlén Johansson.
15 ˛/ad. 8 bölmeli. G25xD58xY2.5cm. 002.542.14 25 ˛/ad. 13 bölmeli.
50×58cm. 502.542.16 02 KOMPLEMENT çok amaçlı askı 3 ˛ Gardırobun dışına
monte edilir ve havalandırma, ütüleme veya deneme için elbiselerinizi asabileceğiniz 
kullanışlı bir yer yaratır. Hem sürgülü, hem menteşeli kapaklar ile kullanılabilir. 
Kaplama çelik. Tasarım: Ehlén Johansson. Azami yük 5 kg. 
G16.5×D8.5×Y5cm. 702.569.31 03 KOMPLEMENT çok amaçlı çekme 
askı 29,99 ˛ Askıyı dışarı çekebildiğiniz için tüm aksesuarları kolayca görmek
ve almak mümkündür. 58cm derinliğindeki iskeletlere uygun. Kaplama çelik. 
Azami yük 4 kg. U58cm. 802.624.89 04 KOMPLEMENT cam panelli çekmece
100 ˛ İçindekileri kolayca görebilmenizi sağlar, gardıroba genişlik verir ve aydınlık 
görünmesini sağlar. Sertleştirilmiş cam. Tasarım: Ehlén Johansson. 
G100×D58×Y16cm. 202.467.08 05 KOMPLEMENT sürgülü raf içi düzenleyici
16 ˛ Arkada büyük, önde küçük bölmeler; tüm eşyalar el altında. 18 bölmeli. 
Plastik. Tasarım: Ehlén Johansson. G100×D58×Y4.5cm. 602.467.92

03 KOMPLEMENT
çok amaçlı  
çekilebilir askı

29,99 ̈

01

04

02

05 KOMPLEMENT
sürgülü raf 
içi düzenleyici

16¨
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Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.Kapaklar ve iskeletler:
 
Dolap içi düzenleme parçaları: 

Toplam gardırop fiyatı: 

1.270¨ 520¨

1.893¨ 668¨

PAX/AULI/ILSENG gardırop
Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

Kapaklar ve iskeletler:
 
Dolap içi düzenleme parçaları: 

Toplam gardırop fiyatı: 

PAX/SANDSET gardırop

PAX/AULI/ILSENG PAX gardırop 1.893 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Aynalı cam ve 
natürel cilalı dişbudak kaplama.
G150×D66×Y236.4cm. Venge/AULI
aynalı cam/ILSENG venge. 290.313.60
Bu kombinasyona dahil KOMPLEMENT 
dolap içi düzenleme parçaları:
3 KOMPLEMENT raf 22 ˛/ad.
75×58cm. Venge. 002.779.65
2 KOMPLEMENT askı borusu 13 ˛/ad.
Kaplama çelik. G75cm.
Koyu gri. 002.569.44
1 KOMPLEMENT çok amaçlı askı 3 ˛/ad.
Kaplama çelik. 17×5cm.
Koyu gri. 602.571.82
1 KOMPLEMENT çok amaçlı çekme askı 
29,99 ˛ U58cm. Koyu gri. 202.624.87
4 KOMPLEMENT çekmece 70 ˛/ad. 
75×58cm. Venge. 202.463.22
1 KOMPLEMENT dolap içi raf 85 ˛
50×58cm. Venge. 802.463.95
1 KOMPLEMENT raf içi düzenleyici 8 ˛
Plastik. 50×58cm. Şeffaf.
202.467.89
1 KOMPLEMENT dolap içi sürgülü raf 60 ˛
50×58cm. Venge. 802.463.62
1 KOMPLEMENT çekme pantolon askısı 
65 ˛ Kaplama çelik. 50×58cm. 
Koyu gri. 102.573.68
1 KOMPLEMENT yumuşak kapanma
mekanizması 75 ˛ 202.023.23

Tüm dolap içi aksesuarlar, kulplar ve 
aydınlatmalar ayrı satılır. 

Yeni PAX gardırop ve dolap içi düzenleme 
parçaları 668 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Lake.
G100×D38×Y236.4cm.
Beyaz/SANDSET beyaz. 390.256.41
Bu kombinasyona dahil KOMPLEMENT 
dolap içi düzenleme parçaları:
2 KOMPLEMENT raf 24 ˛/ad.
100×35cm. Beyaz. 002.779.89
2 KOMPLEMENT çekme askı borusu 
32 ˛/ad. Kaplama çelik.
100×35cm. Beyaz. 202.569.00
1 KOMPLEMENT ayakkabı rafı 36 ˛ 
Kaplama çelik. 100×35cm.
Beyaz. 502.572.53
2 KOMPLEMENT yumuşak kapanan  
menteşe 25 ˛/4 ad.  302.145.04

Tüm dolap içi aksesuarlar, kulplar ve 
topuzlar ayrı satılır. 

PAX/SANDSET

623¨ 148¨
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Açıl dolap açıl!
İyi bir dolap çözümü, mekana uyum sağlayabilmelidir. ALGOT açık dolap 
sisteminin hem yüksekliği hem de genişliği ayarlanabilir. Hayatınız değiştikçe, 
ALGOT da sizinle birlikte değişir.

02 ALGOT wall upright/
 shelf/baskets

169

ALGOT ALGOT

Kapakların ardındaki düzen

Sol sayfa:
01 ALGOT açık dolap kombinasyonu 99 ˛
Kaplama çelik. G30×D22×Y196cm.
Beyaz. 899.323.57
Bu kombinasyona dahil ALGOT aksesuarlar:
1 ALGOT duvar direği 18 ˛ Y196cm. 302.185.35
1 ALGOT destekli ayna 39,99 ˛ 30×70cm.
002.186.07
1 ALGOT destekli raf 17 ˛ 30×20cm.
302.195.06
2 ALGOT destekli file sepetler 12 ˛/ad.
G30×D22×Y15cm. 802.185.71
02 ALGOT açık dolap kombinasyonu 433 ˛
ALGOT serisinin parçaları çeşitli şekillerde bir araya  
getirilebilir; ihtiyaçlara ve yere göre kolayca değiştirilebilir.  
Kaplama çelik. Tasarım: Francis Cayouette. 
G189×D40×Y196cm. Beyaz. 890.332.81
Bu kombinasyona dahil ALGOT aksesuarlar:
1 ALGOT duvar direği 8 ˛ Y56cm. 102.301.85
2 ALGOT duvar direği 10 ˛/ad. Y84cm. 102.185.36
2 ALGOT duvar direği 18 ˛/ad. Y196cm. 302.185.35
1 ALGOT raf desteği 4 ˛ D18cm. 002.185.46
23 ALGOT raf desteği 6 ˛/ad. D38cm. 202.185.45
4 ALGOT raf 18 TL/ad. 60×38cm. 802.185.47
1 ALGOT askı borusu (desteğe takılan) 6 ˛ 
G60cm. 502.185.63
1 ALGOT 4 kancalı askı 3 ˛ G14cm. 802.458.95
1 ALGOT pantolon askısı 25 ˛ 60×38cm. 602.185.67
6 ALGOT file sepet 15 ˛/ad. 38×60×14cm. 102.185.17
1 ALGOT file sepet 22 ˛ 38×60×29cm. 502.185.20
7 ALGOT sepetler için çekme ray 5 ˛/ad.
D40cm. 102.185.60
1 ALGOT ayakkabılık 10 ˛ 60×18cm. 002.185.65
Sağ sayfa:
ALGOT açık dolap kombinasyonu 336 ˛ 
Raf destekleri, raflar ve aksesuarlar yerine “tık” diye oturur,  
dolap çözümünün montajı, ayarlaması ve değiştirmesi  
çok kolaydır. Kaplama çelik.
G132×D40×Y196cm. Beyaz. 990.313.90
Bu kombinasyona dahil ALGOT aksesuarlar:
3 ALGOT duvar direği 18 ˛/ad. Y196cm. 302.185.35
15 ALGOT raf desteği 6 ˛/ad. D38cm. 202.185.45
2 ALGOT asma rayı 6 ˛/ad. U66cm. 502.364.87
6 ALGOT raf 18 ˛/ad. 60×38cm. 802.185.47
2 ALGOT askı borusu (desteğe takılan) 6 ˛/ad.  
G60cm. 502.185.63
3 ALGOT file sepet 15 ˛/ad. 38×60×14cm.
102.185.17 
3 ALGOT sepetler için çekme ray 5 ˛/2 ad. 102.185.60
 
Tüm dolap içi aksesuarlar, kulplar ve topuzlar 
ayrı satılır.

Her boşluk mükemmel bir dolap olabilir! Yeter ki doğru parçaları bir  
araya getirin! Farklı seçenekler ve düzenleme çözümleri ile eşyalarınızın  
kontrolünü ele alın, her aradığınızı kolayca bulun ve evinizin  
her santimini dolap alanı olarak değerlendirin.

ALGOT

02 ALGOT açık dolap 
kombinasyonu 

ALGOT açık dolap
kombinasyonu 

433¨

336¨
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Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35. Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

Sol sayfa:
Yeni PAX gardırop 2.258 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Kaplama çelik ve 
sertleştirilmiş cam. G150×D66×Y236.4cm. 
Beyaz vernikli meşe görünümlü/INNFJORDEN 
beyaz cam. 890.324.46
Bu kombinasyona dahil KOMPLEMENT 
dolap içi düzenleme parçaları:
3 KOMPLEMENT raf 22 ˛/ad.
75×58cm. Beyaz vernikli meşe görünümlü. 502.779.77
2 KOMPLEMENT askı borusu 13 ˛/ad. Kaplama 
çelik. G75cm. Beyaz. 402.568.95
1 KOMPLEMENT çok amaçlı çekme askı 29,99 ˛
58cm. Beyaz. 802.624.89
1 KOMPLEMENT cok amaçlı askı 3 ˛ 
Kaplama çelik. 17×5cm. Beyaz. 702.569.31
1 KOMPLEMENT dolap içi raf 85 ˛ 50×58cm. 
Beyaz vernikli meşe görünümlü. 202.464.02
1 KOMPLEMENT sürgülü raf içi düzenleyici 8 ˛
Plastik. 50×58cm. Şeffaf. 202.467.89
2 KOMPLEMENT dolap içi sürgülü raf 60 ˛/ad. 
50×58cm. Beyaz vernikli meşe görünümlü. 002.463.56
1 KOMPLEMENT raf içi düzenleyici 65 ˛
Kaplama çelik. 50×58cm. Beyaz. 902.573.50
4 KOMPLEMENT cam ön panelli çekmece 
90 ˛/ad. Sertleştirilmiş cam.
75×58cm. Beyaz vernikli meşe görünümlü. 502.467.02

Sağ sayfa:
PAX gardırop 1.069 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Kaplama çelik.
G200×D58×Y236.4cm. Venge. 190.313.94
Bu kombinasyona dahil KOMPLEMENT 
dolap içi düzenleme parçaları:
3 KOMPLEMENT raf 27 ˛/ad.
100×58cm. Venge. 802.779.71
2 KOMPLEMENT askı borusu 15 ˛/ad. 
Kaplama çelik. 100cm. Koyu gri. 802.569.40
1 KOMPLEMENT çok amaçlı askı 3 ˛ 
Kaplama çelik. 17×5cm. Koyu gri. 602.571.82
1 KOMPLEMENT dolap içi raf 100 ˛
100×58cm. Venge. 402.464.20
1 KOMPLEMENT dolap içi sürgülü raf 60 ˛ 
50×58cm. Venge. 802.463.62
1 KOMPLEMENT çekme pantolon askısı 65 ˛
Kaplama çelik. 50×58cm. Koyu gri. 102.573.68
4 KOMPLEMENT çekmece 65 ˛/ad.
50×58cm. Venge. 802.463.00
4 KOMPLEMENT çekmece 80 ˛/ad.
100×58cm. Venge. 002.463.42

Tüm dolap içi aksesuarlar, kulplar ve 
aydınlatmalar ayrı satılır. 

Kapaklar ve iskeletler:
 
Dolap içi düzenleme parçaları: 

Toplam gardırop fiyatı: 

PAX/INNFJORDEN gardırop

Kapaklar ve iskeletler:
 
Dolap içi düzenleme parçaları: 

Toplam gardırop fiyatı: 

PAX/gardırop

PAX/INNFJORDEN PAX

1.495¨ 440¨

2.258¨ 1.069¨

763¨ 629¨
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PAX sürgü kapaklı gardıroplar

Sürgülü kapaklar 
az yer kaplar ve 
giysilerinize hızla 
ulaşmanızı sağlar. 
Dolabınızın 
ihtiyaçlarınıza tam 
uyması için üzerinde 
küçük veya büyük 
değişiklik yapmak 
isterseniz, PAX 
Planlayıcı ile işiniz 
çok kolay:  
www.IKEA.com.tr

İçinizdeki tasarımcıyı ortaya çıkarın!
Tamamen size özel gardırobunuzu
baştan sona siz planlayın. 
Kullanımı kolay programımız 
sayesinde yatak odanızı
tasarlamaya hemen 
başlayabilirsiniz.
Ücretsiz Yatak Odası Planlayıcı
programımız sayesinde yerinizden
kalkmadan her seçeneği 
deneyebilecek;
renk, şekil ve ürün 
değiştirebileceksiniz.
Ürün çeşitlerimizi görün ve bugün
planlamaya başlayın.
www.IKEA.com.tr

Tüm dolap içi aksesuarlar, kulplar ve topuzlar ayrı satılır. 

Yatak Odası 
Planlayıcı

Yeni PAX gardırop 1.631 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Sertleştirilmiş cam.  
G150×D66×Y236.4cm. 
Beyaz/INNFJORDEN beyaz cam. 190.324.59

PAX/INNFJORDEN gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX gardırop 1.523 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Aynalı cam.
G150×D44×Y236.4cm. Beyaz/AULI aynalı cam. 
090.257.65

PAX/AULI gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX gardırop 1.859 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Natürel cilalı meşe kaplama. 
G150×D66×Y236.4cm. 
Beyaz vernikli meşe görünümlü/ILSENG
beyaz vernikli meşe kaplama. 990.257.61

PAX/ILSENG gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX gardırop 880 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 209cm. Lake. 
G150×D66×Y201.2cm. Beyaz/HASVIK beyaz. 
390.257.16

PAX gardırop 1.295 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 209cm. Sertleştirilmiş cam. 
G150×D44×Y201.2cm. Beyaz/SEKKEN 
buzlu cam. 590.256.40 

PAX gardırop 1.314 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Parlak görünüm. 
G150×D66×Y236.4cm. Venge/
HASVIK parlak beyaz. 690.256.92 

PAX/HASVIK gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX/SEKKEN gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX/HASVIK gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

810¨
70¨ 

1.495¨
136¨ 

1.185¨
338¨ 

1.295¨
564¨ 

1.045¨
250¨ 

1.020¨
294¨ 

880¨ 1.631̈

1.523¨

1.859¨

1.295¨

1.314¨Toplam gardırop fiyatı:
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PAX sürgü kapaklı gardıroplar

Tüm dolap içi aksesuarlar, kulplar ve topuzlar ayrı satılır. 

PAX gardırop 2.028 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Sertleştirilmiş cam. 
G150×D66×Y236.4cm. Venge/FÄRVIK 
beyaz cam. 890.257.90 

PAX/FÄRVIK gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX gardırop 1.508 ˛ Gereken asgari 
tavan yüksekliği: 245cm. Baskılı. 
G200×D66×Y236.4cm. 
Beyaz/BERFSFJORD beyaz. 590.257.15 

PAX/BERGSFJORD gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX gardırop 1.845 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Sertleştirilmiş cam ve aynalı 
cam. G200×D66×Y236.4cm. 
Beyaz vernikli meşe görünümlü/AULI aynalı cam/
SEKKEN buzlu cam. 590.257.44

PAX/AULI/SEKKEN gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX gardırop 1.573 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 209cm. Aynalı cam. 
G150×D66×Y201.2cm. Beyaz/AULI aynalı cam. 
990.257.56 

PAX gardırop 1.910 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. G150×D66×Y236.4cm.  
Beyaz boyalı meşe görünümlü/MEHAMN beyaz. 
790.257.76

PAX/MEHAMN gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX/AULI gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX gardırop 2.108 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Sertleştirilmiş cam. 
G150×D66×Y236.4cm. Venge/UGGDAL gri cam. 
590.258.00

PAX/UGGDAL gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye 
Çoğu ürünümüz kendi başınıza 
eve götürebileceğiniz şekilde 
tasarlanıp paketlenmiştir. 
Yine de dilerseniz satın
aldıklarınızın doğrudan adresinize
nakliyesini sağlayabiliriz.
Ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35. 

Gardırop çözümünüzü internet 
sitemiz üzerinden planlayıp 
satın alabileceğinizi biliyor 
muydunuz? 
www.IKEA.com.tr

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

1.135¨
438¨

1.345¨
683¨ 

1.195¨
715¨

1.140¨
368¨ 

1.345¨
763¨ 

1.390¨
455¨ 

1.573¨ 2.028¨

1.910¨ 1.508¨

2.108¨ 1.845¨ PAX gardıropların 
montajı için iki kişi 
gerekir. Montaj hizmeti 
hakkında ayrıntılı 
bilgi için: Bkz. sayfa 35.
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PAX sürgü kapaklı gardıroplar

Tüm dolap içi aksesuarlar, kulplar ve topuzlar ayrı satılır.

PAX gardırop 1.909 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Parlak görünümlü.  
G200×D66×Y236.4cm. 
Beyaz/HASVIK beyaz. 090.257.27

PAX/HASVIK gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX gardırop 2.408 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Baskı ve aynalı cam.  
G200×D66×Y236.4cm. 
Beyaz vernikli meşe görünümlü/AULI 
aynalı cam/MEHAMN beyaz. 190.257.84

PAX/AULI/MEHAMN gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX gardırop 2.086 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Sertleştirilmiş cam. 
G200×G44×Y236.4cm. Beyaz/UGGDAL 
gri cam. 090.256.71

PAX/UGGDAL gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

Montaj Hizmeti
IKEA ürünleri kendi başınıza 
kurabileceğiniz şekilde tasarlanır. 
Böylece paranızın büyük bölümü 
cebinizde kalır. Dilerseniz IKEA 
montaj ekibimiz, düşük bir
ücret karşılığında montaj 
hizmeti verebilir ve aldıklarınızı 
evinizde sizin için kurabilir. 
Ayrıntılar için kasalardan sonra 
nakliye ve montaj bankosundan 
bilgi alabilirsiniz.

Gardırop çözümünüzü internet 
sitemiz üzerinden planlayıp 
satın alabileceğinizi biliyor 
muydunuz? 
www.IKEA.com.tr

PAX gardırop 1.672 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Natürel cilalı dişbudak kaplama 
ve aynalı cam. 
G200×D44×Y236.4cm. Venge/AULI 
aynalı cam/ILSENG venge. 490.256.50

PAX gardırop 2.146 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Natürel cilalı dişbudak kaplama. 
G200×D66×Y236.4cm. Venge/ILSENG venge. 
790.257.38

PAX/ILSENG gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

PAX/AULI/ILSENG gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX gardırop 2.060 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Sertleştirilmiş cam. 
G200×D66×Y236.4cm. Beyaz meşe görünümlü/
FÄRVIK beyaz cam. 490.257.92

PAX/FÄRVIK gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

1.400¨
272¨

1.140¨
769¨

1.465¨
681¨ 

1.390¨
1.018¨ 

1.515¨
545¨

1.475¨
611¨ 

1.672¨ 1.909¨

2.146¨ 2.408¨

2.060¨ 2.086¨ PAX gardıropların 
montajı için iki kişi 
gerekir. Montaj hizmeti 
hakkında ayrıntılı 
bilgi için: Bkz. sayfa 35.
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PAX menteşe kapaklı gardıroplar

Menteşeli kapaklar, 
dolabın içini olduğu 
gibi görmenize 
olanak sağlar. Ayrıca 
geniş seçeneklerimiz 
sayesinde zevkinize 
ve odanıza en 
yakışan görünümü 
bulmanız kolaylaşır. 
PAX planlayıcı ile 
dilediğiniz değişiklikleri 
yapabilmeniz ve 
tüm çeşitlerimizi 
görebilmeniz için: 
www.IKEA.com.tr

PAX gardıropların 
montajı için iki kişi 
gerekir. Montaj 
hizmeti hakkında 
ayrıntılı bilgi için 
bkz. sayfa 35.

PAX gardırop 725 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. G150×D60×Y236.4cm. 
Beyaz/BALLSTAD beyaz. 
390.237.98

PAX gardırop 975 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 205cm. G150×D60×Y201.2cm. 
Beyaz/BERGSBO beyaz. 
990.255.96 

PAX gardırop 1.102 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Parlak görünümlü.  
G150×D38×Y236.4cm. Beyaz/TANEM 
beyaz/FARDAL parlak turkuaz. 

PAX/TANEM/FARDAL gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

PAX/BERGSBO gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX/BALLSTAD gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

Tüm dolap içi aksesuarlar, kulplar ve topuzlar ayrı satılır. 

PAX gardırop 1.180 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 205cm. Baskılı.
G150×D38×Y201.2cm. Beyaz/TYSSEDAL 
beyaz.

PAX/TYSSEDAL gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

Yeni PAX gardırop 1.727 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. G150×D60×Y236.4cm. 
Beyaz/VINTERBRO beyaz. 
690.303.68

PAX/VINTERBRO gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX gardırop 1.849 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Parlak görünümlü. 
G150×D60×Y236.4cm. 
Venge/FARDAL parlak beyaz. 990.256.76

PAX/FARDAL gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

655¨
70¨ 

770¨
410¨ 

645¨
330¨ 

1.165¨
562¨

814¨
288¨

925¨
924¨ 

 725¨ 1.180¨

 975¨ 1.727¨

1.102¨ 1.849¨

İçinizdeki tasarımcıyı ortaya çıkarın!
Tamamen size özel gardırobunuzu
baştan sona siz planlayın. 
Kullanımı kolay programımız 
sayesinde yatak odanızı
tasarlamaya hemen 
başlayabilirsiniz.
Ücretsiz Yatak Odası Planlayıcı
programımız sayesinde yerinizden
kalkmadan her seçeneği 
deneyebilecek;
renk, şekil ve ürün 
değiştirebileceksiniz.
Ürün çeşitlerimizi görün ve bugün
planlamaya başlayın.
www.IKEA.com.tr

Yatak Odası 
Planlayıcı
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PAX menteşe kapaklı gardıroplar

PAX gardırop 1.326 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. G200×D60×Y236.4cm. 
Beyaz/BERGSBO beyaz.
290.255.90

PAX gardırop 1.412 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm.
G150×D60×Y236.4cm. Beyaz/TANEM beyaz.
590.256.97

PAX/TANEM gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX/BERGSBO gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX gardırop 1.916 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Baskılı görünüm ve
aynalı cam. G200×D60×Y236.4cm. 
Beyaz/TANEM beyaz/VIKEDAL aynalı cam.
390.256.22

PAX/TANEM/VIKEDAL gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Tüm dolap içi aksesuarlar, kulplar ve topuzlar ayrı satılır. 

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX gardırop 1.652 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Natürel cilalı masif çam. 
G200×D60×Y236.4cm.  
Venge/HEMNES venge.
690.256.49

Toplam gardırop fiyatı:

PAX gardırop 1.829 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Natürel cilalı dişbudak 
kaplama/aynalı cam. G200×D60×Y236.4cm. 
Venge/NEXUS venge/VIKEDAL aynalı cam. 
090.256.47

PAX/NEXUS/VIKEDAL gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

PAX/HEMNES gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX gardırop 1.996 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm.
G200×D60×Y236.4cm. Beyaz/TYSSEDAL beyaz.

PAX/TYSSEDAL gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı: PAX gardıropların 
montajı için iki kişi 
gerekir. Montaj hizmeti 
hakkında ayrıntılı 
bilgi için: Bkz. sayfa 35.

920¨
406¨

1.140¨
512¨ 

850¨
562¨

1.060¨
769¨

1.060¨
856¨

1.140¨
856¨

 1.326¨ 1.652¨

 1.412¨ 1.829¨

1.916¨ 1.996¨

Nakliye 
Çoğu ürünümüz kendi başınıza 
eve götürebileceğiniz şekilde 
tasarlanıp paketlenmiştir. 
Yine de dilerseniz satın
aldıklarınızın doğrudan adresinize
nakliyesini sağlayabiliriz.
Ayrıntılı bilgi için: Bkz.sayfa 35. 

Gardırop çözümünüzü internet 
sitemiz üzerinden planlayıp 
satın alabileceğinizi biliyor 
muydunuz? 
www.IKEA.com.tr
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PAX gardırop 2.212 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Natürel cilalı masif çam. 
G200×D60×Y236.4cm.  
Beyaz/HEMNES beyaz.
190.257.17

Yeni PAX gardırop 3.087 ˛ Gereken asgari 
tavan yüksekliği: 245cm. G250×D60×Y236.4cm.  
Venge/VINTERBRO beyaz.
890.256.91

PAX/VINTERBRO gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX/HEMNES gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX gardırop 3.079 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Lake.
G300×D60×Y236.4cm. Beyaz vernikli meşe 
görünümlü/TANEM beyaz. 790.256.01

PAX/TANEM gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

PAX menteşe kapaklı gardıroplar

Tüm dolap içi aksesuarlar, kulplar ve topuzlar ayrı satılır. 

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX gardırop 2.999 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Parlak görünümlü.  
G300×D60×Y236.4cm. 
Beyaz/FARDAL beyaz. 390.256.55

PAX/FARDAL gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

PAX gardırop 577 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Lake.
G100×D60×Y236.4cm. Venge/TANEM beyaz.
890.255.92

PAX/TANEM gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

Yeni PAX gardırop 668 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği:245cm. Lake. 
G100×D38×Y236.4cm. Beyaz/SANDSET beyaz.
390.256.41

PAX/SANDSET gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Toplam gardırop fiyatı:

1.280¨
932¨

1.850¨
1.149¨

2.035¨
1.052¨

1.560¨
1.519¨

520¨
148¨

520¨
57¨

 2.212¨ 2.999¨

 3.087¨

3.079¨ 668¨

577¨

Montaj Hizmeti
IKEA ürünleri kendi başınıza 
kurabileceğiniz şekilde tasarlanır. 
Böylece paranızın büyük bölümü 
cebinizde kalır. Dilerseniz IKEA 
montaj ekibimiz, düşük bir
ücret karşılığında montaj 
hizmeti verebilir ve aldıklarınızı 
evinizde sizin için kurabilir. 
Ayrıntılar için kasalardan sonra 
nakliye ve montaj bankosundan 
bilgi alabilirsiniz.

Gardırop çözümünüzü internet 
sitemiz üzerinden planlayıp 
satın alabileceğinizi biliyor 
muydunuz? 
www.IKEA.com.tr

PAX gardıropların 
montajı için iki kişi 
gerekir. Montaj hizmeti 
hakkında ayrıntılı 
bilgi için: Bkz. sayfa 35.
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PAX gardırop 771 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Natürel cilalı meşe kaplama. 
G100×D60×Y236.4cm.  
Beyaz vernikli meşe görünümlü/NEXUS
beyaz vernikli meşe kaplama. 690.255.93

PAX gardırop 873 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Aynalı cam.
G100×D60×Y201.2cm. Beyaz/VIKEDAL aynalı 
cam. 590.252.73

PAX/VIKEDAL gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX/NEXUS gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

Yeni PAX gardırop 825 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Parlak görünümlü.  
G100×D60×Y236.4cm.
Venge/FARDAL parlak turkuaz.
790.256.77

PAX/FARDAL gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX gardırop 1.070 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Parlak görünümlü.  
G100×D60×Y236.4cm. Beyaz vernikli meşe 
görünümlü/FARDAL beyaz. 690.293.55

Yeni PAX gardırop 456 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Baskılı görünüm.
G50×D60×Y236.4cm. Beyaz vernikli meşe 
görünümlü/SANDSET beyaz. 
190.256.23

PAX/SANDSET gardırop 
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX/FARDAL gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

Yeni PAX gardırop 540 ˛ Gereken asgari tavan 
yüksekliği: 245cm. Parlak görünümlü. 
G50×D60×Y236.4cm.
Beyaz/FARDAL parlak turkuaz.
790.256.15

PAX/FARDAL gardırop
Kapaklar ve iskeletler: 
Dolap içi düzenleme parçaları:

Toplam gardırop fiyatı:

Nakliye ve montaj hizmetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için: Bkz. sayfa 35.

PAX menteşe kapaklı gardıroplar

PAX gardıropların 
montajı için iki kişi 
gerekir. Montaj hizmeti 
hakkında ayrıntılı 
bilgi için: Bkz. sayfa 35.

520¨
251¨

570¨
500¨

480¨
393¨

340¨
116¨

570¨
255¨

355¨
185¨

 771̈ 1.070¨

 873¨ 456¨

 825¨ 540¨

İçinizdeki tasarımcıyı ortaya 
çıkarın! Tamamen size özel 
gardırobunuzu baştan sona 
siz planlayın. Kullanımı kolay 
programımız sayesinde yatak 
odanızı tasarlamaya hemen 
başlayabilirsiniz.Ücretsiz 
Yatak Odası Planlayıcı
programımız sayesinde 
yerinizden kalkmadan her 
seçeneği deneyebilecek;
renk, şekil ve ürün 
değiştirebileceksiniz.
Ürün çeşitlerimizi görün ve 
bugün planlamaya başlayın.
www.IKEA.com.tr

Yatak Odası 
Planlayıcı
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Kutu kutu düzen
Her şeyin bir zamanı var. Tüm 
eşyalarınızı aynı anda kullanmanız 
mümkün değil. İşte SKUBB kutular, 
eşyalarınızı kullanmadığınız 
zamanlarda saklayabilmeniz için 
akıllı çözümler ve seçenekler 
sunuyor.

Küçük bir fark
Uzun, kısa, rengarenk veya şık!  
Gardırobunuzun kapağını zevkinizi  
yansıtan bir kulp veya topuzla 
tamamlayın. En beğendiğiniz hangisi?

01 SKUBB kutu 19,99 ˛/6 ad. Çorap, kemer ve takı gibi küçük eşyalarınızı gardırop veya şifonyer içinde  
düzenlemenize yardımcı olur. Ölçüler: 2 adet G14xD14xY13cm, 2 adet G28xD14xY13cm ve 2 adet 
G28xD28xY13cm. %100 polyester ve polipropilen plastik. Tasarım: Monika Mulder. Beyaz. 001.926.31

01 NORRBYN topuz 7,99 ˛/ad. 16-22mm arası kapı kalınlıkları için uygun. Lake masif kayın veya huş. 
Tasarım: Francis Cayouette. Çap:7cm. Değişik renklerde. 002.730.76 02 Yeni VARGÖN kulp 39,99 ˛/ad. 
PAX serisinin 229cm yüksekliğindeki kapakları için uygun. Paslanmaz çelik. Tasarım: Mikael Warnhammar.
U22.9cm. Paslanmaz çelik rengi. 902.846.69 03 LANSA Paslanmaz çelik. Tasarım: Mikael Warnhammar. 
Kulp 14,99 ˛/ad. 16-22mm arası kapı kalınlıkları için uygun. U111cm. İki kulp arası mesafe: 102.4cm. 
702.865.08 Kulp 19,99 ˛/ad. 16-22mm arası kapı kalınlıkları için uygun. U214cm. 
İki kulp arası mesafe: 102.4cm. 902.865.07

01 SKUBB kutu

19,99 ̈

01 NORRBYN
topuz

7,99 ̈

Kulplar ve topuzlar

03 LANSA kulp,
111cm

02 Yeni VARGÖN
kulp

İç aksesuarlar

14,99 ̈

39,99 ̈
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01 TRYSIL gardırop
sürgü kapaklı/ 
4 çekmeceli

Sonsuz seçenek
Hepimizin zevki, tarzı ve ev hayatı farklı. 
İşte bu yüzden standart gardıroplarımızı 
farklı kişiliklere uyacak kadar çeşitli ve 
dar mekanlara bile sığacak kadar zarif 
ölçülerde tasarladık. Üstelik bu gardıropların
çoğu, yatak odası takımlarımızla uyumlu 
olduğundan, mobilyalarınızla birlikte 
kullanmanız çok kolay olacak. 
Beğendiğinizi seçin, size en yakın IKEA 
mağazasından hemen alın ve bugün evinize 
götürüp keyfini sürmeye başlayın!

01 TRYSIL sürgü kapaklı ve 4 çekmeceli gardırop 699 ˛ Sürgülü  
kapaklar az yer kaplar, odanıza daha fazla mobilya yerleştirebilmenizi sağlar.
2 adet kolay ayarlanabilir raf ve askı boruları dahildir. Tasarım: K. Hagberg/
M. Hagberg. G154×D60×Y205cm. Beyaz/açık gri. 102.360.31
02 TRYSIL karyola 399 ˛ Açılı yatak başı sayesinde yatakta oturarak kitap 
okumak çok rahattır. Latalı taban, yatak ve nevresim seti ayrı satılır. Kaplama 
çelik. G145xD218xY98cm. Uygun yatak ölçüsü: 140×200cm.  
Beyaz/açık gri. 799.311.36 
03 MAJVIVA çift kişilik nevresim seti 49,99 ˛ İki yüzü farklı 
desenlidir, değişiklik için çevirerek kullanabilirsiniz. %100 pamuk. 
Tasarım: Evalou Hauge. Nevresim: U240×G240cm, yastık kılıfı U50×G60cm. 
Beyaz/lila. 502.303.86 
04 TRYSIL komodin 99 ˛ Kaplama çelik.
Tasarım: K. Hagberg/M. Hagberg. G45×D40×Y50cm. 
Beyaz/açık gri. 302.360.25

Tüm dolap içi aksesuarlar, kulplar ve topuzlar ayrı satılır.

Diğer gardırop çeşitleri

02

03

04

699 ̈
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Other wardrobe choices

MUSKEN gardırop 649 ˛
3 çekmeceli ve 2 kapaklı gardırop. 
G124xD60xY200cm. Beyaz 302.519.59

TYSSEDAL gardırop 999 ˛ 1 askı borusu ve  
1 ayarlanabilir raf dahil. Tasarım: Ebba Strandmark 
G88xD58xY208cm Beyaz. 002.981.28

DOMBÅS gardırop 299 ˛ 1 askı borusu ve 
3 ayarlanabilir raf dahil. G140×D51×Y181cm. 
Beyaz. 502.701.36

ASKVOLL gardırop 329 ˛ 1 askı borusu ve
1 sabit raf dahildir. Tasarım: K. Hogberg/
M. Hogberg. G80xD52xY189cm Meşe 
görünümlü/beyaz 102.708.07 

ANEBODA gardırop 169 ˛ 1 askı borusu ve  
1 ayarlanabilir raf dahil. Tasarım: Tord Björklund. 
G81×D50×Y180cm. Beyaz. 901.217.62

BRIMNES 2 kapaklı gardırop 269 ˛ 1 askı 
borusu, 1 sabit ve 1 ayarlanabilir raf dahil.
Tasarım: K. Hagberg/M. Hagberg. 
G78×D50×Y190cm. Beyaz. 502.180.30

ANEBODA gardırop

Diğer gardırop çeşitleri

MORVIK gardırop 599 ˛ 4 ayarlanabilir raf ve 
2 askı borusu dahil. Aynalı cam.
Tasarım: K. Hagberg/M. Hagberg.
G120×D60×Y205cm. Venge. 702.457.92

MORVIK gardırop 599 ˛ 4 ayarlanabilir raf ve 
2 askı borusu dahil. Aynalı cam.
Tasarım: K. Hagberg/M. Hagberg.
G120×D60×Y205cm. Beyaz. 502.457.93

BRIMNES 3 kapaklı gardırop 379 ˛ Aynalı 
kapak sağa, sola veya ortaya yerleştirilebilir. 
1 askı borusu, 3 ayarlanabilir ve 1 sabit raf dahil. 
Aynalı cam. Tasarım: K. Hagberg/M. Hagberg. 
G116.7×D50.2×Y190cm. Beyaz. 702.458.53

Yeni NORNÄS gardırop 649 ˛ 1 tam açılabilen askı 
borusu ve 2 ayarlanabilir raf dahil. Masif çam ve lake. 
Tasarım: K. Hagberg/M. Hagberg.
G56×D44×Y202cm. Çam/gri. 402.824.94

FJELL 2 kapaklı gardırop 1.099 ˛
2 askı borusu, 2 kanca ve 1 aksesuar rayı dahil. 
Masif çam. Tasarım: T. Christensen/K. Legaard. 
G110×D64×Y208cm. 602.226.30

KVIKNE sürgü kapaklı gardırop 399 ˛
Tasarım: K. Hagberg/M. Hagberg.
G120×D57×Y190cm. Beyaz. 802.222.81

BRIMNES 3 kapaklı 
gardırop169¨ 379 ̈

MUSKEN gardırop

649 ̈
DOMBÅS gardırop

299 ̈

Tüm dolap içi aksesuarlar, kulplar ve topuzlar ayrı satılır.
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Diğer gardırop çeşitleri

Tüm dolap içi aksesuarlar, kulplar ve topuzlar ayrı satılır.

TRYSIL sürgü kapaklı/4 çekmeceli gardırop
699 ˛ 2 ayarlanabilir raf ve askı borusu dahil; ihtiyaca 
göre ayarlaması kolay. Tasarım: K. Hagberg/M. Hagberg. 
G154×D60×Y205cm. Venge. 302.360.30

HEMNES sürgü kapaklı gardırop 799 ˛
1 askı borusu, 1 sabit ve 1 ayarlanabilir raf dahil.
Natürel cilalı masif çam. Tasarım: Carina Bengs. 
G120×D59×Y197cm. Kırmızı. 402.514.78

HEMNES sürgü kapaklı gardırop 799 ˛
1 askı borusu, 1 sabit ve 1 ayarlanabilir raf dahil.
Natürel cilalı masif çam. Tasarım: Carina Bengs. 
G120×D59×Y197cm. Beyaz. 402.514.78

HEMNES sürgü kapaklı gardırop 799 ˛ 1 askı 
borusu, 1 sabit ve 1 ayarlanabilir raf dahil.
Natürel cilalı masif çam. Tasarım: Carina Bengs. 
G120×D59×Y197cm. Venge. 302.512.71

TRYSIL sürgü kapaklı/4 çekmeceli gardırop
699 ˛ 2 ayarlanabilir raf ve askı borusu dahil; ihtiyaca 
göre ayarlaması kolay. Tasarım: K. Hagberg/M. Hagberg. 
G154×D60×Y205cm. Venge. 102.360.31

Evinizin her köşesine uygun
HEMNES tüm eviniz için uygun bir mobilya 
serisidir. Gardıroplar, karyolalar, şifonyerler, 
komodinler, aynalar ve diğer parçaları ile 
HEMNES evinizin her odası için çözümler
sunuyor. Ayrıntılar için IKEA mağazalarına 
bekliyoruz.
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Planlayıcı ve garanti

Yatak odası planlayıcı
İçinizdeki tasarımcıyı ortaya çıkarın! Tamamen size özel
gardırobunuzu baştan sona siz planlayın. Kullanımı kolay
programımız sayesinde:

Yatak odanızı tasarlamaya hemen başlayabilirsiniz!
Ücretsiz, Yatak Odası Planlayıcı programımız sayesinde
yerinizden kalkmadan her seçeneği deneyebilecek; renk,
şekil ve ürün değiştirebileceksiniz.

Pax Garanti
Bu garanti PAX/KOMPLEMENT gardıroplar ve iç düzenleme parçalarının
aşağıda belirtilen bölümlerinin malzeme ve işçilik hatalarını IKEA’dan satın
alınma tarihinden başlayarak kapsar. Satış kanıtı olarak orijinal fiş/fatura
ibrazı zorunludur. Bu garanti sadece ev kullanımı içindir. • İskeletler • PAX
iskeletler için tasarlanmış kapaklar • Menteşeler • Sürgü kapak
mekanizmaları • Çekmece sürgüleri • Raflar ve askı boruları

PAX/KOMPLEMENT

2+8 YIL IKEA GARANTİSİ
Neler garanti kapsamında?
Bu garanti PAX/KOMPLEMENT gardıroplar ve
dolap içi düzenleme ünitelerinin aşağıdaki
parçalarının malzeme ve işçilik hatalarını kapsar:
• İskeletler • Kapaklar • Menteşeler • Sürgü
kapak mekanizması • Çekmece rayları • Raflar
ve askı boruları. Bu garanti sadece ev kullanımı
için geçerlidir.

Garanti kapsamına girmeyen ürünler
KOMPLEMENT tel sepet, KOMPLEMENT plastik
kutu, KOMPLEMENT pantolon askısı,
KOMPLEMENT ayakkabılık ve KOMPLEMENT
ayakkabı için tel sepet. Lütfen genel koşullar
bölümünü okuyun.

Biz ürünlerimizin kalitesine güveniyoruz ve
ürünlerimizde hata çıkması halinde yasal
garanti yanında ilgili ürünlere göre değişen
ek IKEA garantisi hizmeti sunuyoruz.
IKEA Garantisi, IKEA mağazalarından almış
olduğunuz üründe, garanti süresi kapsamında
ve garanti şartlarına uygun davranmak
şartıyla, malzeme veya işçilik hataları
belirlendiği takdirde devreye girer.
Bu durumda, herhangi bir ek ödeme
yapmanıza gerek kalmadan ürününüz tamir
edilir, yenisi ile değiştirilir ya da ürünün
ücretinin hatalı kısmı IKEA mağazalarında
alışveriş yapmanız amacıyla iade çeki olarak
size geri verilir.

Garanti süresi 
Garantiler, faturada belirtilen ürünün teslim
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
(yasal garantinin yanında) aşağıda her ürünün
yanında belirtilen yıl süresince geçerlidir.
Ürün, fatura tarihinde ürünün satın alındığı
mağazada tüketiciye teslim edilmiş olmalıdır.

Genel koşullar
IKEA garanti şartları ve verilen ek garantiler
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğü’nce belirlenen garanti şartlarına
ilave olarak sunulmuş olup hiçbir şekilde
yasalardan doğan tüketici haklarını etkilemez.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek
sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. Garanti
koşullarından yararlanmak için dikkat edilecek
kurallar:
1) IKEA, ürünlerin normal kullanım şartlarında,
zaman içerisinde doğal olarak yıpranacağını
dikkate alarak bu garantiyi verir. Garantinin
geçerli olması için ürünün montaj kılavuzuna
uygun şekilde monte edilmesi gerekmektedir.
2) Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan
koşullara aykırı ve olağan dışı kullanılmasından
ve kullanım hatalarından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dışındadır.
3) Garanti süresi ürünlerin teslim tarihi olan
fatura tarihinden itibaren başlar. Fatura tarihi
verilen garanti belgesinin arkasındaki faturada
bulunmaktadır. 

Ürünün garanti kapsamında,tamir edilmesi için,
fatura arkasında verilen garanti belgesinin
orijinalinin mutlaka ilgili mağaza veya servis
istasyonuna ibrazı gerekmektedir. 
Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturaların
ve garanti belgelerinin kopyaları veya fotokopileri
garanti belgesi yerine geçmez.
4) Garanti koşulları kapsamında değişim
yapılacak ürünün halen IKEA ürün gamında
yer almaması durumunda, IKEA mağazasının
tespit edeceği muadil bir ürün ile değiştirme
yapılır.
5) IKEA, mağazalarında satılan ürünlerin
tamamını veya bir bölümünü piyasadan
kaldırma ve/veya tekrar piyasaya sürme
hakkını saklı tutar.
Örneğin: 10 yıl garantisi olan bir ürünü satın
aldığınızda bu, 10 yıl sonra aynı ürünü mutlaka
bulabileceğiniz anlamına gelmez. Böyle bir
durumda 3. ve 4. maddede yazan koşullar
geçerlidir.
6) Fırsat Köşesi Bölümü’nden satın alınan
ürünler, garanti kapsamı dışındadır.
7) IKEA Müşteri Hizmetleri’ne yazılı ya da 
şahsi başvuru yaparak garantiden
yararlanabilirsiniz.
8) Garanti koşulları ilgili kanun, yönetmelik ve
ekonomik ömre göre belirlenmiştir.
Garantiden yararlanabilmek için tek yapmanız
gereken; kasa fişinizin/faturanızın arkasındaki
garanti belgesinin orijinalini saklamak,
ürün bakım önerilerine dikkat etmek ve
satın aldığınız ürünleri denetlememize 
izin vermektir.

Tüm gardıroplarımızı görmek ve planlamaya hemen 
başlamak için: www.IKEA.com.tr

www.IKEA.com.tr

Gardırobunuzu kendiniz de 
kurabilirsiniz. Ama biraz 
yardım hiç fena olmaz.
IKEA ürünleri kendi başınıza eve taşıyabileceğiniz ve 
kurabileceğiniz gibi tasarlanmıştır. Ama biraz yardım 
isterseniz değişik hizmetlerimizle yanınızdayız. 
Ayrıntılar için size en yakın IKEA mağazasına 
danışabilir veya web sitemizi inceleyebilirsiniz.

Hizmetler

PAX Gardırop Planlayıcı için www.IKEA.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

Yeni gardırobunuzu eve taşırken yardım gerekirse, 
düşük bir ücret karşılığında bağımsız bir nakliye
şirketinin size yardımcı olmasını sağlayabiliriz. 
Ayrıntılar için kasalardan sonra nakliye ve 
montaj bankosundan bilgi alabilirsiniz.

Nakliye Hizmeti

Ürünlerimiz kendi kendinize kolayca monte
edebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır.
Dilerseniz IKEA montaj ekibimiz, düşük bir
ücret karşılığında montaj hizmeti verebilir ve 
aldıklarınızı evinizde sizin için kurabilir. 
Ayrıntılar için kasalardan sonra nakliye ve 
montaj bankosundan bilgi alabilirsiniz.

Montaj Hizmeti

PAX gardıroplar ve
KOMPLEMENT dolap içi 
düzenleme parçaları 
10 yıl garanti kapsamındadır.  

Bakım Talimatları
Garantiden yararlanabilmek için her ürüne özel 
olarak belirtilen bakım talimatlarına uymanız gerekir. 
Tüm bakım talimatlarını 
IKEA mağazalarında bulabilirsiniz.

Servis gerektiğinde bize nasıl ulaşacaksınız:
Size en yakın IKEA mağazasına başvurun. Adres ve 
telefon bilgilerine IKEA kataloğundan veya
www.IKEA.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi edinmek için, mağazalarımızdan 
GARANTİ broşürlerini alabilirsiniz.

IKEA GARANTİSİ
IKEA, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
uyarınca tanınmış garantiye ek olarak, bu broşürde 
belirtilen şartları kabul eden müşterilerine, bu 
sayfada belirtilen ürünlere ilişkin olarak satın alınma 
tarihinden başlayarak 
ilgili sayfalarda belirtilen sürelerle IKEA 
garantisi vermektedir. IKEA garantisi
şartlarını öğrenmek için ayrıca bu sayfada 
yer alan açıklamaları inceleyiniz.
LÜTFEN DİKKAT! Yasal garanti süresine ek olarak 
verilen IKEA garantisi hiçbir surette
bedel iadesini içermemektedir. Müşteri’nin 
IKEA garantisi kapsamında bedel iadesini 
talep etmek hak ve yetkisi bulunmamaktadır.

10
2+8 YIL 
GARANTİ

Özel Bilgilendirme:
IKEA, bu broşürde yer alan ürünleri tedarik etmek için her türlü çabayı gösterecektir. Ancak ürünler
stoklarla sınırlı olduğu için tedarikte kesintiler olabilir. IKEA’nın fyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
IKEA gerekli gördüğü zamanlarda broşürde yer alan ürünlerin, kalite ve görünümlerini değiştirmemesi
kaydıyla özelliklerinde ve malzemelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 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.
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Size en yakın IKEA mağazasının ulaşım bilgileri ve 
çalışma saatleri için lütfen web sitemizi ziyaret edin: 
www.IKEA.com.tr
Fiyatlarımıza KDV dahildir.
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BRIMNES 3 kapaklı gardırop
Bkz. sayfa 31. Aydınlatmalar ayrı satılır.
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