
Modüler DYNAN serisiyle dar köşeler ve sınırlı alanlar dahi 
kullanılabilir. Saklama çözümünüzü dikey ya da yatay kullanabilir 
ve alandan tasarruf etmek için ekstra raflar ekleyebilirsiniz. 
Ayarlanabilir ayaklar zemindeki dengesizliklerin giderilmesine 
yardımcı olur. DYNAN mobilya ailesi pratik ve yaratıcı saklama 
çözümleri sağlar ve hem küçük ve büyük banyolarda hem de evin 
her bölümünde kullanılabilir!
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BAKIM 
TALİMATLARI
Hafifçe ıslatılmış yumuşak bir 
bezle temizleyin ve gerekliyse 
hafif bir deterjan ya da sabun 
kullanın. Temiz bir bezle 
kurulayın.

BİLMEKTE  
FAYDA VAR
DYNAN ek rafla tamamlanabilir. 
Üst üste yerleştirilen DYNAN 
modüler raf ünitelerinin tavsiye 
edilen maksimum yüksekliği 
176 cm’dir.  

GÜVENLİK
Çocukların tırmanması ya 
da asılması durumunda 
devrilmelerini önlemek 
için bu mobilyayı verilen 
bağlantı parçalarıyla duvara 
sabitlemeniz gerekir. Farklı 
duvar malzemeleri, evinizdeki 
duvarlara uygun farklı sabitleme 
parçaları gerektirir (duvara 
sabitleme malzemeleri ürüne 
dahil değildir).

DYNAN
Modüler Seriler



KOMBİNASYONLAR
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Toplam ölçü: 80×27×96–148 cm

İhtiyacınız olan üniteler:
Askılı raf ünitesi 40×27×108 cm 1 adet
Ek raf 40×27×40 cm 1 adet
Raf ünitesi 40x27x96 cm 1 adet

Toplam ölçü: 40×27×148 cm

İhtiyacınız olan üniteler:
Askılı raf ünitesi 40×27×108 cm 1 adet
Ek raf 40×27×40 cm 1 adet

Toplam ölçü: 40×27×174 cm

İhtiyacınız olan üniteler:
Kapaklı dolap 40×27×54 cm 1 adet
Ek raf 40×27×40 cm 3 adet

Toplam ölçü: 80×27×94–134 cm

İhtiyacınız olan üniteler:
Kapaklı dolap 40×27×54 cm 2 adet
Ek raf 40×27×40 cm 3 adet

Aşağıdaki kombinasyonlar muhtemel çözümlerden bazı örnekler sunuyor. Daha fazla ölçü ve kombinasyon için aşağıda verilen 
tüm parçalara bakın.

İhtiyaçlarınıza uygun bir çözüm seçtiğinizde çözümün 
banyonuza ya da evinizin herhangi bir yerine uygun 
olduğundan emin olmak için duvar alanınızı ölçmeyi 
unutmayın. Rafları ve dolapları aşağıdan yukarıya doğru 

kurmaya başlayın. Her raf ünitesi ve dolapta çözümünüzü 
duvara sabitlemeniz için montaj güvenlik parçaları bulunur. 
Monte ederken raflarınızın seviyesini kontrol edin ve 
gerekliyse ayarlayın.



3

KOMBİNASYONLAR

TÜM PARÇALAR

Toplam ölçü: 120×27×54–174 cm

İhtiyacınız olan üniteler:
Kapaklı dolap 40×27×54 cm 3 adet
Ek raf 40×27×40 cm 3 adet
Duvar rafı 40×15×40 cm 2 adet

Toplam ölçü: 80×27×54–174 cm

İhtiyacınız olan üniteler:
Kapaklı dolap 40×27×54 cm 2 adet
Duvar rafı 40×15×40 cm 2 adet

DYNAN ek raf 40×27×40 cm.

Beyaz 003.236.46

DYNAN kapaklı dolap 40×27×54 cm.

Beyaz 503.181.76

DYNAN raf ünitesi 40×27×96 cm.

Beyaz/bambu desenli 203.181.68

DYNAN askılı raf ünitesi 40×27×108 cm.

Beyaz 003.181.69

DYNAN duvar rafı 40×15×40 cm.

Beyaz 603.236.48  

DYNAN açık dolap 70×20×189 cm.

Beyaz 103.181.78



Özel Bilgilendirme:
IKEA Türkiye, işbu satın alma kılavuzunda yer alan tüm ürünleri satma garantisi vermediği 
gibi, IKEA Türkiye’nin satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etme zorunluluğu 
da bulunmamaktadır. IKEA Türkiye, satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etmek 
için her türlü çabayı gösterecektir ancak satın alma kılavuzunda yer alan ve satışı devam 
eden ürünler stoklarla sınırlıdır.
 
IKEA Türkiye gerekli gördüğü zamanlarda satın alma kılavuzunda yer alan ürünlerin, kalite 
ve görünümlerini değiştirmemesi kaydıyla özelliklerinde ve malzemelerinde değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar. Satın alma kılavuzu içinde IKEA Türkiye’nin kontrolü dışında 
oluşan baskı v.b. hatalardan dolayı IKEA Türkiye’ye hiçbir sorumluluk atfedilemez. IKEA 
Türkiye, söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar. Müşterilerimizin montaj kılavuzuna 
uygun olarak yaptığı montaj hataları sonucu meydana gelecek hasar ve zarardan IKEA 
Türkiye sorumlu değildir. 
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HİZMETLERİMİZ

Nakliye Hizmeti Ürün Toplama ve Nakliye Hizmeti Montaj Hizmeti
Arabanız büyük değilse, aldıklarınızın 
adresinize taşınmasını istiyorsanız,
düşük bir ücret karşılığında, size 
yardımcı olabiliriz. Detaylı bilgi için,
kasalardan sonra yer alan nakliye ve 
montaj bankosundan bilgi alabilir ya
da www.IKEA.com.tr/hizmetler 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Satın aldığınız mobilyaların 
toplanması konusunda yardıma 
mı ihtiyacınız var? Düşük bir ücret 
karşılığında satın almış olduğunuz 
ürünleri sizin için toplayabilir ve 
adresinize teslim edebiliriz. Detaylı 
bilgi için kasalardan sonra yer alan 
nakliye ve montaj bankosundan bilgi 
alabilir ya da www.IKEA.com.tr/
hizmetler adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

IKEA montaj ekibi, düşük bir ücret 
karşılığında, aldıklarınızı sizin için
evinizde kurabilir. Montaj hizmeti 
IKEA montaj ekibi tarafından 
verilmektedir. Detaylı bilgi için 
kasalardan sonra yer alan nakliye 
ve montaj bankosundan bilgi
alabilir ya da www.IKEA.com.tr/
hizmetler adresini ziyaret 
edebilirsiniz.


