
Küçük alanların akıllı kullanımı 
LILLÅNGEN serisiyle banyonuzun her santimetre karesini 
kullanabilirsiniz. Seride farklı genişlik ve derinlik ölçülerine sahip 
lavabolar, farklı fonksiyonlara sahip dolaplar ve açık ve kapalı 
saklama çözümlerini bir arada kullanmanızı sağlayan açık raflar 
bulunmaktadır. Lavabo dolapları uyumlu aksesuarlara da sahip 
olduğundan en sık kullandığınız banyo malzemeleri için ekstra 
alan yaratır. LILLÅNGEN serisiyle küçük banyonuz bir anda hiç 
olmadığı kadar büyüyecek!

SATIN ALMA KILAVUZU

GÜVENLİK
Mobilya mutlaka paketten 
çıkan bağlantı parçaları ile 
duvara sabitlenmelidir. 
Değişik duvar yapı malzemeleri 
için değişik sabitleme sistemleri 
kullanılmalıdır. Evinizin duvar 
yapısına uygun sabitleme 
malzemeleri kullanın 
(sabitleme malzemeleri 
ürüne dâhil değildir).

Banyo duvarınızın taşıma 
kapasitesinden emin değilseniz 
size ayak kullanmanızı tavsiye 
ederiz.

BAKIM 
TALİMATLARI
Mobilyayı su veya hafif bir 
deterjanla nemlendirilmiş bir 
bezle sildikten sonra temiz bir 
bezle kurulayın.

Lavabo ve batarya su 
veya hafif bir deterjanla 
nemlendirilmiş bir bezle 
silinmelidir. 

Seramik lavabolar güçlü 
asitler ve güçlü alkaliler 
dışında birçok kimyasala karşı 
dayanıklıdır.

Toz mermerden yapılma 
lavabolara amonyak, asit, güçlü 
deterjanlar, saç boyası ya da 
klor bulaştırılmamalıdır.

LILLÅNGEN
Banyo mobilyaları
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NASIL SEÇİLİR 

1. Banyo planlamasına, birçok banyo aktivitesinin merke-
zinde bulunan lavabo dolabı ve lavabo için ne kadar duvar 
alanını olduğunu hesaplayarak başlayabilirsiniz. LILLÅNGEN 
serisinde farklı ölçüler ve saklama kapasitelerine sahip lava-
bo dolapları bulunur. 

LILLÅNGEN esnek yapısıyla lavabo dolabınızı açık raflarla 
birlikte kullanmanıza olanak sağlar. Lavabo dolabınızı tam 
bir dolap kombinasyonu olarak ya da daha fazla erişilebilir 
saklama alanı için bir ek ünite/açık rafla birlikte 
kullanabilirsiniz.

Banyonuzda farklı bir izlenim yaratmak istiyorsanız
LILLÅNGEN lavabo dolaplarını farklı renk seçeneklerine 
sahip VISKAN tezgah ve GUTVIKEN tezgah üstü lavaboyla 
kombine edebilirsiniz. IKEA banyo tezgahları kaliteye 
özellikle önem verilerek üretildiği için suya dirençli, 
dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Tezgahlar LILLÅNGEN 
lavabo dolapları ve açık raf üniteleriyle uyumlu 3 farklı 
ölçüdedir ve size sonsuz seçenek sunar. Size ve banyonuza 
en iyi uyan görünümü seçin.

Lavabo dolabının ölçüsü ve saklama kapasitesine karar 
verdikten sonra beyaz, venge ya da beyaz/alüminyum 
seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Beyaz/
alüminyum seçeneği tüm fonksiyonlar için geçerli 
değildir.

2. LILLÅNGEN lavaboların akıllı kenarı sayesinde en gerekli 
eşyalarınızı her zaman el altında tutabilirsiniz. Derin 
lavabolar sabunluk, havlu askısı ve tepsi ile birlikte gelir. 
Derin olmayan lavabolarda havlu askısı bulunur. 

LILLÅNGEN lavabolar seramiktir. Seramik lavabolarda sırlı 
bir boya kullanıldığı için temizliği kolaydır. Çizilmelere karşı 
mükemmel dirence sahip bu lavabolar çok dayanıklıdır.

Süzgeç bulundurmayan TÄLLEVIKEN ve TYNGEN haricinde 
tüm lavabolarda bir sifon ve süzgeç bulunur. Ürüne dahil 
olan sifon esnektir, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesine 
ait atık su boruları bu sifona kolayca bağlanır.

3. IKEA’da çok farklı çeşitlerde bataryalar bulabilirsiniz. 
Fonksiyon ve tasarımına göre bataryanızı seçebilirsiniz. 
OLSKÄR haricinde tüm bataryalarda bir süzgeç kiti bulunur. 
Tüm IKEA bataryalarında su kullanımını %50 azaltırken su 
akış şiddetini koruyan bir su tasarrufu cihazı bulunur. 

GRANSKÄR, DALSKÄR, ENSEN, VOXNAN, BROGRUND ve 
HAMNSKÄR bataryalarda tasarruf etmenizi sağlayan özel 
bir “soğuk çalıştırma” fonksiyonu vardır. Genellikle, sıradan 
bir bataryanın kolunu yukarı kaldırdığınızda soğuk ve sıcak 
su birlikte gelir. Ama sıcak su bütün yolu kat edemez ve 
borularda kalır. “Soğuk çalıştırma” fonksiyonu olan bir 
bataryada kolu yukarı kaldırdığınızda yalnızca soğuk su ge-
lir ve sıcak su israfı yapmamış olursunuz. Sıcak su gelmesi 
için kolu sola çevirirsiniz.

4. Lavabo dolabı destekleyici ayaklarla veya destekleyici 
ayaklar olmaksızın duvara monte edilebilir. Destekleyici 
ayak kullanmak isterseniz doğru ayak kombinasyonunu 
seçtiğinizden emin olun. 38 cm derinliğindeki 
dolaplarda 4’lü LILLÅNGEN ayak paketi kullanılmalıdır. 
25 cm derinliğindeki dolaplarda 2’li ayak kullanılması 
gerekir. Ayaklar ayrı satılır. 

5. Şimdi lavabonuzun üstüne ve etrafına neler koyacağınızı 
seçme vakti: Ayna, aynalı dolap, yüksek dolap, ayna 
kapaklı yüksek dolap, duvar dolabı. Kombinasyon olanakları 
sınırsızdır. Banyodaki saklama ihtiyaçlarınıza ve alanınıza 
göre tercihinizi yapabilirsiniz.

Son olarak, banyonuzu ENUDDEN ve DYNAN serilerinden 
aksesuarlar ve küçük mobilyalarla tamamlayabilirsiniz. 
Bu ürünler LILLÅNGEN serisiyle uyumlu tasarlandığı için 
banyonuzda renk ve tarz olarak tam anlamıyla uyumlu bir 
görünüm elde edebileceksiniz.
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Tüm duvar dolapları, yüksek dolaplar ve lavabo dolaplarına kapaklar, menteşeler, raflar ve kulplar dahildir. Genişlik×Derinlik×Yükseklik.

LILLÅNGEN TÜM PARÇALAR

LILLÅNGEN lavabo dolabı. 

1 kapaklı. 40×38×64 cm.
Beyaz 402.051.51

2 kapaklı. 60×25×64 cm.
Beyaz 502.051.22

2 kapaklı. 60×38×64 cm.
Beyaz 502.051.55

LILLÅNGEN 2 kapaklı lavabo alt dolabı,  
60x38x51 cm.
Beyaz/alüminyum 402.051.65

LILLÅNGEN ayna kapaklı yüksek banyo dolabı, 
2 kanca dahildir. 30×21×179 cm.
Venge 902.050.83
Beyaz 102.050.82

LILLÅNGEN yüksek banyo dolabı, 2 kanca dahildir. 
30×38×179 cm.
Venge 702.050.79
Beyaz/alüminyum 302.050.81
Beyaz 602.406.72

LILLÅNGEN raf ünitesi. 

19×19×64 cm
Gri 903.548.60
Soluk yeşil 803.548.70 

LILLÅNGEN çamaşır makinesi dolabı, 
64×38×195 cm.
Beyaz 002.060.96

 

LILLÅNGEN çamaşır dolabı. 40×38×179 cm.

Beyaz 102.062.46

LILLÅNGEN banyo dolabı, 30×12×125 cm.

Beyaz 103.966.37

Venge 503.966.35

LILLÅNGEN banyo dolabı, 40×21×64 cm.

Venge 802.407.89
Beyaz 402.407.91

LILLÅNGEN ayna, 60×11×78 cm.

Venge 702.049.42
Beyaz 502.049.43

LILLÅNGEN aynalı banyo dolabı. 

40×21×64 cm.
Venge 602.051.69
Beyaz 802.051.68
60×21×64 cm.
Venge 002.051.72
Beyaz 202.051.71

LILLÅNGEN dolap ayağı.
2-adet.
Epoksi/polyester tozu 
kaplama/beyaz 
H11/12 cm 703.585.38
Paslanmaz çelik, 
H16/17 cm 003.267.63
Paslanmaz çelik,  
H16/17 cm 003.220.53
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LILLÅNGEN tekli lavabo, sifon ve lavabo aksesuarları 
dahildir, beyaz.
40×41x13 cm 001.354.19
60×41x13 cm 301.354.32

LILLÅNGEN tekli lavabo, sifon ve 2 kanca dahildir.

60×27x14 cm 802.066.53

TÄLLEVIKEN tekli lavabo, sifon dahildir.

60×41x8 cm 201.964.40

TYNGEN lavabo, beyaz, sifon dahildir.

51×40x13 cm 202.976.27

GUTVIKEN tezgahlı lavabo, seramik. Sifon ürüne 
dahildir.
29×39×10 cm 903.549.59

VISKAN tezgah, yüksek basınçlı melamin laminat. 

Gri.
42×40×1.8 cm 403.547.92
62×40×1.8 cm 303.548.01
82×40×1.8 cm 203.548.11
Soluk yeşil.
62×40×1.8 cm 703.548.04

OLSKÄR batarya, filtresiz. 

Krom kaplama pirinç 702.177.51

ENSEN batarya, filtreli.

Krom kaplama pirinç 602.813.80 

DALSKÄR batarya, filtreli.

Paslanmaz çelik rengi 002.812.98
Krom kaplama pirinç 302.812.92

SVENSKÄR batarya, filtreli.

Krom kaplama pirinç 802.994.21

GRANSKÄR batarya, filtreli.

Krom kaplama pirinç 602.030.90 

LUNDSKÄR batarya, filtreli.

Krom kaplama pirinç 402.400.17
Nikel kaplama pirinç, 
paslanmaz çelik rengi

802.400.15

BROGRUND batarya, filtreli.

Krom kaplama pirinç 603.430.81

BROGRUND batarya, filtreli.

Krom kaplama pirinç 103.430.93

LÖVSKÄR batarya, filtreli.
Krom kaplama pirinç 103.430.69

HAMNSKÄR batarya, filtreli.
Krom kaplama pirinç 80343075
Pirinç 503.472.06
Siyah 103.472.13

VOXNAN batarya, süzgeçli.
Krom kaplama pirinç 303.430.87

VOXNAN batarya, filtreli.
Krom kaplama pirinç 603.430.57

LAVABOLAR VE BATARYALAR 
TÜM PARÇALAR
Tüm IKEA bataryaları ve lavaboları 10 yıllık garanti altındadır. Genişlik×Derinlik×Yükseklik.

Ayrıntılı bilgiyi 
garanti broşüründe 
bulabilirsiniz.
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AKSESUARLAR
Tüm duvar dolapları, yüksek dolaplar ve lavabo dolaplarına kapaklar, menteşeler, raflar ve kulplar dahildir. Genişlik×Derinlik×Yükseklik.

STORJORM aydınlatmalı ayna, 80×60 cm.

Beyaz 702.481.25

STORJORM aydınlatmalı ayna, 47 cm.

Beyaz 502.481.26

DYNAN ek raf, 40×27×40 cm.

Beyaz 003.236.46

DYNAN banyo dolabı, 40×27×54 cm.

Beyaz 503.181.76

DYNAN banyo rafı, 40×15×40 cm.

Beyaz 603.236.48

DYNAN açık raf ünitesi, 70×20×189 cm.

Beyaz  103.181.78

DYNAN açık raf ünitesi, 40×27×96 cm.

Beyaz/bambu desenli 203.181.68

DYNAN açık raf ünitesi, 40×27×108 cm.

Beyaz 003.181.69

BOLMEN tabure. 

Mavi 902.913.30
Beyaz 602.651.63

ENUDDEN ayna, 58 cm.

Beyaz 502.431.62

ENUDDEN kapı askısı, 35×8×13,2 cm.

Beyaz 602.516.65 

ENUDDEN tuvalet fırçası, 48 cm.

Beyaz 301.972.60 

ENUDDEN tuvalet kağıtlığı, genişlik 14 cm.

Beyaz 202.882.70 

ENUDDEN diş fırçalığı. 

002.638.12

ENUDDEN sıvı sabunluk. 

102.638.16 

ENUDDEN sabunluk. 

602.638.14 

ENUDDEN havluluk, 27×3.6×5 cm.

Beyaz 802.037.96



AKSESUARLAR

AYDINLATMA
ÖSTANÅ spot lamba, beyaz.

702.285.04

ÖSTANÅ duvar lambası, beyaz.

502.285.76

ÖSTANÅ LED’li dolap aydınlatması, beyaz. 

36  cm 602.285.14 

GODMORGON LED’li duvar/dolap lambası, 
alüminyum.
60 cm 202.508.99
80 cm 102.509.13

GÅSGRUND tavan lambası, opal beyaz.

30 cm 402.238.57
40 cm 202.238.58
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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.

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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