
GODMORGON banyo serisi ile iyi düzenlenmiş bir banyo yaratabilir  
ve banyonuz küçük olsa bile, tüm ailenizin güne sakin ve mutlu 
başlamasını sağlayabilirsiniz. Aileniz genişse zaman ve su tasarrufu 
sağlayan çift gözlü lavabo ve bataryalar seçmenizi tavsiye ederiz. 
Lavabo dolaplarında geniş yer bulacaksınız. Ayraçlı çekmecelerden 
dar duvar dolapları ve aynalı dolaplara kadar her model, eşyalarınıza 
rahatça yer bulmanızı sağlayacak. Üstelik satın alması da çok kolay! 
Çünkü lavabo dolabı ve çekmeceler aynı pakette. Tek yapmanız  
gereken lavabo ve batarya seçmek!

BAKIM
Mobilyayı nemli veya yumuşak 
deterjanlı bezle temizleyin. 
Sonra kuru ve temiz bir bezle 
kurulayın. Nemin mobilyaya 
işlemesini önlemek için 
su birikintilerinin hepsini 
kurulamalısınız.

Lavabo ve batarya nemli veya 
yumuşak deterjanlı bezle silinip 
temizlenmelidir.

Seramik lavabolar çok güçlü 
asitler ve alkalinler hariç çoğu 
kimyasala dayanıklıdır.

Mermerit lavabolar amonyak, 
asit, güçlü deterjanlar, saç 
boyası veya klorinle temas 
etmemelidir.

EMNİYET
Bu mobilya, kutunun içinden 
çıkan parçalar kullanılarak 
duvara sabitlemelidir. 
Değişik duvar tipleri için değişik 
vida, dübel vs. çeşitleri gerekir. 
Evinizin duvarına uygun bağlantı 
parçaları (dahil değil) kullanın. 
Duvarlarınıza uygun vidalama 
sistemini öğrenmek için nalbur 
veya yapı marketlere danışın.

Banyo duvarının 
lavabo dolabının ağırlığını 
taşıyabildiğinden emin olun. 
Eğer taşıyamıyorsa ayak 
kullanın.

GODMORGON garanti 
broşüründe ayrıntılı bilgi 
bulabilirsiniz.

Banyo mobilyaları

GODMORGON
SATIN ALMA KILAVUZU
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1. Banyonuzu planlamanın ilk adımı, lavabo için ne kadar
yatay alan ayırabileceğinize karar vermektir. Çünkü burası
banyonun merkezidir. GODMORGON serisinde farklı boylara
ve dolap hacimlerine sahip lavabo dolapları bulabilirsiniz.

Lavabo dolabınızın ölçüsüne karar verdikten sonra hem 
zevkinize hem de ihtiyaçlarınıza en uygun model ve rengi, 
geniş seçeneklerimiz arasından belirleyin.

Lavabo dolabı, destek ayaklı veya ayaksız olarak duvara 
asılabilir.

GODMORGON lavabo dolabının çekmeceleri kaygandır ve 
tam açılır. İçindekileri görmek ve almak kolaydır. Stoperler 
sayesinde fazla çekip çekmeceyi düşürme tehlikesi ortadan 
kalkar. Bu özellik, özellikle çocuklu aileler için çok önemlidir. 
Çekmece içindeki hareketli ayraçlar sayesinde ise küçük 
eşyalarınızı düzenlemeniz kolaylaşır.

2. IKEA lavaboların farklı ölçüleri ve malzemeleri bulunur.
İhtiyaçlarınıza ve banyonuzun büyüklüğüne göre tek veya
çift gözlü lavabo seçebilirsiniz. Lavaboların seramik ve
mermerit modelleri bulunmaktadır.

Seramik lavaboların yüzeyi sırlıdır ve temizliği kolaydır. 
Çizilmeye karşı çok dayanıklıdır ve sağlamdır.

Mermerit, mermer parçacıklarının yapıştırıcı ile 
karıştırılması sonucu elde edilir. Mermerit lavabolar 
pürüzsüz ve dayanıklıdır, kolay temizlenir.

Tüm lavabolar süzgeç ve gider borusu ile birlikte satılır. 
Gider borusu esnektir, çamaşır ve bulaşık makineleri 
bağlanabilir.

3. IKEA’da çok çeşitli lavabo bataryaları bulabilirsiniz.
Bataryanızı stiline ve özelliklerine göre seçin. OLSKÄR hariç
tüm bataryalar süzgeç kitiyle birlikte satılır. IKEA’nın tüm
bataryalarında su tasarrufu sağlayan bir aparat bulunur ve
akış basıncını azaltmadan %50 daha az su kullanılmasını
sağlar.

GRANSKÄR, DANNSKÄR, DALSKÄR ve ENSEN bataryaların 
önemli bir özelliği var: Soğuk su başlangıcı denen bu özellik 
enerji tasarrufu sağlar. Çoğu batarya, kolu yukarı çekilerek 
çalışır ve aynı anda hem sıcak hem de soğuk su verir. 
Ancak kısa süreli kullanımda sıcak su musluğa erişemeden 
boruda kalır. Kolu düz olarak yukarı kaldırdığınızda soğuk su 
başlangıcı özelliği devreye girer ve yalnızca soğuk su verilir. 
Böylece sıcak su israfı önlenir. Sıcak suyun gelmesi için kolu 
yukarı kaldırıp sola itmeniz gerekir.

4. Şimdi sıra lavabonun üzerine ve kenarlarına neler
yerleştireceğinizi seçmeye geldi: Aynalar, aynalı dolaplar,
yüksek dolaplar, aynalı kapaklı yüksek dolaplar ve duvar
dolaplarından size en uygun olanları seçin. Kombinasyon
seçenekleri neredeyse sınırsız. Seçiminizi yaparken
depolama ihtiyaçlarınızı ve banyonuzun ölçülerini göz
önünde bulundurun.

5. Banyonuzda farklı bir görünüm elde etmek istiyorsanız
GODMORGON lavabo dolabını ALDERN tezgah ve
TÖRNVIKEN tezgah üzeri lavabo ile birleştirerek kullanmayı
seçebilirsiniz. IKEA banyo tezgahları, kaliteye özel bir önem
verilerek geliştirilmiştir. Su geçirmez, dayanıklı ve uzun
ömürlüdür. GODMORGON lavabo dolaplarına tam uyumlu
5 farklı boyu bulunur. TÖRNVIKEN tezgah üzeri lavaboların
yuvarlak ve köşeli modelleri vardır. Zevkinize ve banyonuza
en uygun görünümü seçin.

6. Son olarak, banyonuzu MOLGER, GRUNDTAL ve
KALKGRUND serilerinden mobilyalarla tamamlayabilirsiniz.
Bu serilerin boyları GODMORGON ile tam uyumludur ve
banyonuzda şık ve kullanışlı açık raf sistemleri oluşturmak
için idealdir.

NASIL SEÇİLİR?
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KOMBİNASYONLAR

Burada bataryasız bazı kombinasyonlar bulacaksınız. 
Size uygun stil, boy ve renkteki lavabo dolabını seçin ve 
dilediğiniz parçalarla içini tamamlayın. 

GODMORGON 
Venge ve beyaz boyalı meşe 

60×58 cm 80×58 cm 100×58 cm 120×58 cm

BRÅVIKEN tek
BRÅVIKEN çift
ODENSVIK tek
ODENSVIK çift
TÖRNVIKEN tezgah üzeri lavabo ve ALDERN 
tezgah, beyaz
TÖRNVIKEN tezgah üzeri lavabo ve ALDERN 
tezgah, siyah taş görünümlü

GODMORGON 
Parlak beyaz, gri, turkuaz ve kırmızı

60×58 cm 80×58 cm 100×58 cm 120×58 cm

BRÅVIKEN tek
BRÅVIKEN çift
ODENSVIK tek
ODENSVIK çift
TÖRNVIKEN tezgah üzeri lavabo ve ALDERN 
tezgah, beyaz
TÖRNVIKEN tezgah üzeri lavabo ve ALDERN 
tezgah, siyah taş görünümlü

GODMORGON 
Beyaz

60×58 cm 80×58 cm 100×58 cm 120×58 cm

BRÅVIKEN tek
BRÅVIKEN çift
ODENSVIK tek
ODENSVIK çift
TÖRNVIKEN tezgah üzeri lavabo ve ALDERN 
tezgah, beyaz
TÖRNVIKEN tezgah üzeri lavabo ve ALDERN 
tezgah, siyah taş görünümlü

Dolap kombinasyonunuzu ayaklı veya 
ayaksız olarak kullanmayı seçebilirsi-
niz. Banyo duvarlarınızın sağlamlığından 
emin değilseniz, GODMORGON ayaklar 
kullanmanızı tavsiye ederiz.

GODMORGON ayak, yuvarlak/paslanmaz çelik



BÜTÜN PARÇALAR 
Beğendiğiniz modele bağlı olarak lavabo dolaplarının ve yüksek dolapların kulpları farklılık gösterir. Kulplar dahildir. Tüm bataryaların 10 yıl süreyle geçerli günlük kalite 
garantisi vardır. GenişlikxDerinlikxYükseklik. 
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GODMORGON lavabo dolabı 60×47×58 cm.

Venge 002.149.68 
Beyaz 402.811.02
Beyaz boyalı meşe 602.261.95
Parlak beyaz 801.955.36
Parlak gri 401.971.32
Parlak kırmızı 102.189.80

GODMORGON lavabo dolabı 80×47×58 cm.

Venge 401.986.45 
Beyaz 002.811.04
Beyaz boyalı meşe 802.261.99
Parlak beyaz 301.809.95 
Parlak gri 801.809.93
Parlak kırmızı 502.189.83

GODMORGON lavabo dolabı 100×47×58 cm.

Venge 701.986.44 
Beyaz 802.811.00
Beyaz boyalı meşe 502.261.91
Parlak beyaz 702.231.44
Parlak gri 702.231.39

GODMORGON lavabo dolabı 120×47×58 cm.

Venge 802.043.57 
Beyaz 302.811.07
Beyaz boyalı meşe 802.262.03
Parlak beyaz 002.231.47
Parlak gri 302.231.41

ODENSVIK lavabo, seramik, beyaz. Su gideri ve 
süzgeç dahil.
60×49×6 cm, tek 501.955.52
80×48×6 cm, tek 401.808.05
100×49×6 cm, tek 001.939.37
120×47×6 cm, çift 801.356.13

BRÅVIKEN lavabo, mermerit. Su gideri ve süzgeç 
dahil.
60×49×10 cm, tek, beyaz 301.955.48 
80×48×10 cm, tek, beyaz 901.807.99 
100×48×10 cm, tek, beyaz 301.354.46

TÖRNVIKEN tezgah üzeri lavabo, seramik. Su gideri 
ve süzgeç dahil.
50 cm, beyaz 902.915.18   
45×45 cm, beyaz 402.936.09

ALDERN tezgah, yüksek basınçlı melamin laminant.

62×49 cm, siyah taş görünümlü 202.938.94
82×49 cm, siyah taş görünümlü 702.938.96
102×49 cm, siyah taş görünümlü 402.938.88
122×49 cm, siyah taş görünümlü 002.938.90

ALDERN tezgah, yüksek basınçlı melamin laminant.

62×49 cm, beyaz 902.929.33
82×49 cm, beyaz 802.929.38
102×49 cm, beyaz 702.929.34
122×49 cm, beyaz 702.929.29

OLSKÄR batarya süzgeç hariç.

Krom kaplama pirinç 702.177.51 

RÖRSKÄR batarya süzgeç dahil.

Krom kaplama pirinç 201.777.76

ENSEN batarya, süzgeç dahil.

Krom kaplama çelik 602.813.80 

DANNSKÄR batarya, süzgeçli. 

Krom kaplama 702.621.16

DALSKÄR batarya, süzgeçli.

Paslanmaz çelik rengi 002.812.98 
Krom kaplama pirinç 302.812.92

Boyanmış pirinç, beyaz 302.813.05

LUNDSKÄR batarya, süzgeçli.

Krom kaplama pirinç 402.400.17

Nikel kaplama pirinç, 
paslanmaz çelik rengi

802.400.15

GODMORGON 3’lü çekmece içi seti, 34×17×3 cm.

Şeffaf plastik 401.649.47

GODMORGON bölmeli kutu.

Şeffaf plastik 601.774.73 
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GODMORGON kapaklı kutu, 5’li set.

Şeffaf plastik 701.774.77 

GODMORGON ayak, yuvarlak/paslanmaz çelik.

22/25 cm 101.777.67

GODMORGON tek kapaklı duvar dolabı 
40×14×96 cm.
Venge 801.475.26
Beyaz 402.810.98 
Parlak beyaz 601.475.13
Parlak gri 601.649.13 
Beyaz boyalı meşe 202.261.83

GODMORGON yüksek dolap 40×30×192 cm.

Venge 702.189.63
Beyaz 302.810.94
Parlak beyaz 502.189.64
Parlak gri 602.189.68
Beyaz boyalı meşe 002.261.79

Parlak kırmızı 202.189.89

GODMORGON aynalı kapaklı yüksek dolap 
40×30×192 cm.
Venge 702.479.94
Beyaz 802.810.96
Parlak beyaz 202.480.00
Parlak gri 202.479.96
Beyaz boyalı meşe  802.480.02

GODMORGON aynalı dolap.

60×14×96 cm 102.189.99
80×14×96 cm 103.043.55
100×14×96 cm 603.043.53

GODMORGON ayna.

60×96 cm 301.491.32 
80×96 cm 101.821.65 
100×96 cm 901.491.29 
120×96 cm 501.491.31 

MOLGER bank, 79×37×50 cm.

Huş 402.414.51
Koyu kahverengi 602.414.50

MOLGER servis arabası, 33×47×76 cm.

Huş 202.414.09

Koyu kahverengi 402.414.08

MOLGER açık raf ünitesi, 37×37×140 cm.

Huş 201.545.91

Koyu kahverengi 802.414.54

KALKGRUND duvar rafı/havlu rayı. 

Krom kaplama 302.914.70 

KALKGRUND havlu rayı 65. 

Krom kaplama 902.914.72 

KALKGRUND havlu askısı. 

Krom kaplama 702.914.68 

KALKGRUND topuz askı 

Krom kaplama 502.914.74 

KALKGRUND cam raf, 62 cm. 

402.929.02

KALKGRUND duş rafı 24×6 cm. 

Krom kaplama 702.914.87 

KALKGRUND tuvalet fırçası askısı. 

Krom kaplama 502.929.06 

KALKGRUND  tuvalet kağıdı askısı.

Krom kaplama 002.914.76 

KALKGRUND sıvı sabunluk tutucu.

Krom kaplama 503.048.53 

KALKGRUND sıvı sabunluk. 

Krom kaplama 602.914.78 

BÜTÜN PARÇALAR 
Beğendiğiniz modele bağlı olarak lavabo dolaplarının ve yüksek dolapların kulpları farklılık gösterir. Kulplar dahildir. Tüm bataryaların 10 yıl süreyle geçerli günlük kalite 
garantisi vardır. GenişlikxDerinlikxYükseklik. 



KALKGRUND diş fırçası askısı. 

Krom kaplama 002.914.81 

KALKGRUND sabunluk. 

Krom kaplama 102.929.08 

GRUNDTAL cam raf.

60 cm 300.478.93 
80 cm 401.906.92 

GRUNDTAL servis arabası 48×24×77, paslanmaz 
çelik.

601.714.33

GRUNDTAL askı, paslanmaz çelik, 2 ad.

300.612.47 

GRUNDTAL kapı için askı, paslanmaz çelik. 

502.267.80 

GRUNDTAL havluluk/raf, paslanmaz çelik.

300.492.79 

GRUNDTAL 4 kollu havlu rayı, paslanmaz çelik.

600.478.96 

GRUNDTAL havlu rayı, paslanmaz çelik.

40 cm 100.478.94 
80 cm 800.478.95 

GRUNDTAL tuvalet kağıdı askısı, paslanmaz çelik.  

001.625. 49 

GRUNDTAL tuvalet kağıdı tutucu, paslanmaz çelik.

200.478.98 

BOLMEN tabure. 

Mavi 902.913.30 
Beyaz 602.651.63 

GODMORGON LED tavan/duvar lambası,  
alüminyum.
40 cm 002.508.95
60 cm 202.508.99
80 cm 102.509.13
100 cm 002.509.18

SÖDERSVIK LED tavan lambası. 

21 cm 502.480.65

SÖDERSVIK LED tavan/duvar lambası.

32 cm 402.480.75

SÖDERSVIK LED duvar lambası.

70 cm 502.480.70

LEDJSÖ LED duvar lambası, paslanmaz çelik.

60 cm 601.913.65

GÅSGRUND tavan lambası, opal beyaz.

30 cm 402.238.57
40 cm 202.238.58

BÜTÜN PARÇALAR
Beğendiğiniz modele bağlı olarak lavabo dolaplarının ve yüksek dolapların kulpları farklılık gösterir. Kulplar dahildir. Tüm bataryaların 10 yıl süreyle geçerli günlük kalite 
garantisi vardır. GenişlikxDerinlikxYükseklik. 
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Ürünlerin güncel fiyatlarını www.IKEA.com.tr'de bulabilirsiniz. 

Ürünler stoklarla sınırlı olduğu için tedarikte sıkıntı olabilir. IKEA’nın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Satın alma kılavuzu içinde IKEA’nın kontrolü dışında oluşan 
baskı hatalarından dolayı IKEA’ya hiç bir sorumluluk atfedilemez. IKEA söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar. Müşterilerimizin bireysel olarak yaptığı montaj 
hataları sonucu meydana gelecek hasar ve zarardan IKEA sorumlu değildir. 




