
SILVERÅN banyo mobilyalarıyla banyonuzun her santimetre karesini 
kullanabilirsiniz. Sahip olduğunuz alana göre farklı genişlik ve 
derinliklerde dolaplar arasında seçim yapabilirsiniz. SILVERÅN banyo 
mobilyalarını akıllı bataryalardan biriyle ve LED banyo lambalarıyla 
tamamlayarak su ve enerji tasarrufu yapabilirsiniz!

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.

SILVERÅN
Banyo mobilyaları
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1. Banyo planlamasına, birçok banyo aktivitesinin 
merkezinde bulunan lavabo dolabı ve lavabo için ne kadar 
duvar alanınız olduğunu hesaplayarak başlayabilirsiniz. 
SILVERÅN serisinde farklı ölçüler ve saklama kapasitelerine 
sahip lavabo dolapları bulunur.

Lavabo dolabının ölçüsüne karar verdikten sonra beyaz 
boyalı dolaplar arasından seçim yapabilirsiniz. Daha fazla 
bilgi için 3 ve 4. sayfalara bakabilirsiniz.

2. IKEA lavabolar farklı ölçü ve malzemelere sahiptir. 
SILVERÅN serisine uygun lavabolar seramikten yapılmıştır.

Seramik lavabolar sırlı bir boyaya sahiptir ve kolay 
temizlenir. Çizilmeye karşı çok dirençlidir ve oldukça 
dayanıklıdır.

Süzgeç bulundurmayan TÄLLEVIKEN ve TYNGEN haricinde 
tüm lavabolarda bir sifon ve süzgeç bulunur. Ürüne dahil 
olan sifon esnektir, çamaşır 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 filtre bulunur. Tüm 
IKEA bataryalarında su kullanımını %50 azaltırken su akış 
şiddetini koruyan bir su tasarrufu parçası 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 gelir ve sıcak su israfı yapmamış olursunuz. Sıcak su 
gelmesi için kolu sola çevirirsiniz.

4. Lavabo dolapları ayaklarla veya ayaklar olmaksızın 
duvara sabitlenebilir.

5. Şimdi sıra lavabonuzun üstüne ve etrafına neler 
koyacağınızı seçmeye geldi: Raflı ayna, aynalı dolap, ayna 
kapaklı yüksek dolap, yüksek dolap, köşe ünite, sandıklı 
bank. Kombinasyon olasılıkları sınırsızdır. Banyonuzdaki 
alana ve saklama çözümü ihtiyaçlarına göre tercihlerinizi 
yapabilirsiniz.

6. Son olarak, banyonuzu SVARTSJÖN serisinden 
aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz. Bu mobilyalar ölçü olarak 
SILVERÅN serisiyle uyumlu bir şekilde tasarlandığı için 
banyonuzdaki renk ve tarz bütünlüğü korunacaktır.

1
2 3

4
5 6

NASIL SEÇİLİR
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Tüm duvar dolapları, yüksek dolaplar ve lavabo dolaplarına kapaklar, menteşeler, raflar ve kulplar dahildir. 
 Genişlik×Derinlik×Yükseklik.

SILVERÅN lavabo dolabı. 1 kapak, 
40×38×68 cm.

Beyaz 302.679.79

SILVERÅN lavabo dolabı. 2 kapak, 
60×25×68 cm.

Beyaz 702.679.82

SILVERÅN lavabo dolabı. 2 kapak,
60×38×68 cm.

Beyaz 402.679.88

SILVERÅN lavabo dolabı, 2 kapaklı, 
60×38×51 cm.

Beyaz 202.640.09

 

SILVERÅN raflı ayna, beyaz.

36×64×10 cm 302.680.02

56×64×10 cm 502.680.01

SILVERÅN aynalı dolap, 60×14×68 cm.

Beyaz 102.679.99

SILVERÅN ayna kapaklı yüksek dolap, 
40×25×172 cm.

Beyaz 502.679.97

SILVERÅN yüksek dolap 2 kapaklı, , 
40×25×172 cm.

Beyaz 602.640.12 

SILVERÅN sandıklı bank, 54×35×47 cm.

Beyaz 402.745.21

SILVERÅN ayak, 2 adet, siyah.

Y12/17 cm 402.680.06

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

HAMNVIKEN tekli lavabo, seramik. 
Süzgeç ve sifon dahildir.

40×45×11 cm 002.621.05
60×45×11 cm 802.621.06

TÄLLEVIKEN tekli lavabo, süzgeç ve sifon dahildir, 
beyaz. 

60×41×8 cm 201.964.40

LILLÅNGEN tekli lavabo, süzgeç ve 2 kanca dahildir, 
beyaz.

60×27×14 cm 802.066.53

TYNGEN lavabo, beyaz.

51×40 cm 202.976.27

OLSKÄR batarya.

Krom kaplama pirinç 702.177.51

ENSEN lavabo bataryası.

Krom kaplama 602.813.80

RUNSKÄR lavabo bataryası.

Krom kaplama 502.621.22

DALSKÄR lavabo bataryası.

Paslanmaz çelik rengi 002.812.98
Krom kaplama 302.812.92

SVENSKÄR lavabo bataryası.

Krom kaplama pirinç 802.994.21

Ayrıntılı bilgiyi 
garanti broşüründe 
bulabilirsiniz.

GRANSKÄR lavabo bataryası.

Krom kaplama pirinç 602.030.90 

LUNDSKÄR lavabo bataryası.

Krom kaplama pirinç 402.400.17
Nikel kaplama pirinç.
Paslanmaz çelik rengi 802.400.15

BROGRUND lavabo bataryası.
Krom kaplama 603.430.81

LÖVSKÄR lavabo bataryası.
Krom kaplama 103.430.69

HAMNSKÄR lavabo bataryası.
Krom kaplama 803.430.75
Siyah 103.472.13
Pirinç 503.472.06

VOXNAN lavabo bataryası.
Krom kaplama 303.430.87



AKSESUARLAR
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BOLMEN basamaklı tabure. 

Mavi 902.913.30
Beyaz 602.651.63

BALUNGEN ayna, 21×36 cm.

Paslanmaz çelik ve cam 502.930.34

NORDRANA sepet, 2’li set.

Mavi 704.206.44
Gri 804.206.53

NORDRANA sepet.

Mavi 204.206.51
Gri 604.206.49

NORDRANA askılı eşya saklama cebi. 

Mavi 004.206.47
Griv  404.206.45

SVARTSJÖN havluluk, 46×6×9 cm.

Siyah 302.643.82

SVARTSJÖN kancalı askılık, 37×4×8 cm.

Siyah 902.643.79

SVARTSJÖN ikili kanca.

Siyah 802.643.94

SVARTSJÖN tekli kanca.

Siyah 602.643.90

SVARTSJÖN tuvalet kağıtlığı, 17,5×10 cm.

Siyah 402.643.86

SVARTSJÖN tuvalet fırçası, 50 cm.

Siyah 902.643.84

SVARTSJÖN diş fırçalığı, 12 cm.

Turkuaz 902.649.68

SVARTSJÖN sabunluk, 13×9 cm.

Turkuaz 002.643.88

SVARTSJÖN sıvı sabunluk, 15 cm.

Turkuaz 202.643.92

TOFTAN tuvalet fırçası, 39 cm.

Bej 203.495.13
Mavi 003.494.96
Gri 803.495.05
Beyaz 703.447.73

TOFTAN çöp kutusu, 4l.

Bej 703.495.15
Mavi 603.494.98
Gri 403.495.07
Beyaz 303.447.70

TOFTAN sıvı sabunluk, 17 cm.

Bej 603.495.11
Mavi 503.494.94
Gri 303.495.03
Beyaz 203.447.75

TOFTAN diş fırçalık, 11 cm.

Bej 003.495.09
Mavi 903.494.92
Gri 703.495.01
Beyaz 103.447.71

EKOLN diş fırçalık, 11 cm.

Koyu gri 102.930.45
Turkuaz 202.915.12
Açık gri-yeşil 703.586.18
Uçuk pembe 103.586.16

EKOLN sabunluk, 13x9 cm. 

Koyu gri 002.915.08
Turkuaz 103.067.88
Açık gri-yeşil 403.586.10
Uçuk pembe 803.586.08

EKOLN sıvı sabunluk, 18 cm.

Koyu gri 602.915.10
Turkuaz 903.067.89
Açık gri-yeşil 603.586.14
Uçuk pembe 003.586.12



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.

AYDINLATMALAR

LILLHOLMEN tavan/duvar lambası, nikel kaplama.

Beyaz 700.774.68 
Brass-colour 403.619.19

LILLHOLMEN duvar lambası, nikel kaplama. 

Beyaz 500.774.69 
Brass-colour 903.619.26

VITEMÖLLA tavan/duvar lambası, seramik/cam. 

902.387.38

VITEMÖLLA duvar lambası, seramik/cam.

202.387.51

GÅSGRUND tavan lambası, opal beyaz.

30 cm 402.238.57
40 cm 202.238.58

AKSESUARLAR


