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Bebeğinizi eve getirmek yaşamın en heyecan verici 
olaylarından biridir ve onu karşılamak için özel 
bir alana sahip olmak istersiniz. Rahat bir bebek 
karyolası, sağlam bir alt değiştirme masası ve ufacık 
kıyafetleri derli toplu tutmak için bir saklama çözümü 
ile bebeğinize yeni evinde en iyi başlangıcı yapma 
şansı verebilirsiniz.
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Güvenlik her zaman birinci önceliğimizdir

Çocukların güvenliği her zaman bizim birinci 
önceliğimizdir. 
Ürünlerimiz tüm geçerli güvenlik gerekliliklerini 
karşılayacak şekilde tasarlanır ve test edilir. Çocuk 
ürünlerimizi ayrıca İsveç’teki onaylı test 
laboratuvarımızda ve dünyanın her yerindeki 
bağımsız onaylı test laboratuvarları ve enstitülerinde 
de test ediyoruz. 

Ürünlerimiz EN 716- 1 Avrupa standartlarına uygundur.

Bebek karyolalarımız nasıl test ediliyor?
Bütün bebek karyolalarımız kullanım güvenliği açısından 
farklı testlerden geçiriliyor. Öncelikle, çıkıntılı parçalar, 
gevşek parçalar veya bağlantılar ve keskin kenarlar 
açısından inceleniyor. Daha sonra bebek karyolasındaki 
vidaların ve lataların arasındaki tüm boşluklar ve açıklıklar 
ölçülüyor. Bebek karyolası güç, denge ve dayanıklılık 
açısından ve vidaların dönerek veya yerlerinden oynayarak 
olası tehlikeli açıklıklara yol açmayacağından emin olmak 
için darbe ve basınç testlerine tabi tutuluyor. Bebek 
karyolası tabanı da test ediliyor. Örneğin, yapılan bir 
testte karyola tabanını beş farklı konumdan  
1000 kez bırakılan 10 kg’lık bir ağırlıkla test ediyoruz. 

Parmaklıklar arası mesafe 
maksimum güvenlik sağlayacak 
şekilde tasarlanır (çocuklar başlarını 
parmaklıklar arasına sıkıştıramaz).

Sağlam, 
dayanıklı yapı

Zehirli madde içermeyen 
malzemeler.

Mantar oluşumunu önleyici 
havalandırmalı karyola tabanı.

Yutma riskini ortadan kaldırmak için 
çıkarılabilecek veya gevşetilebilecek ufak 
parçaların olmaması.

Yuvarlatılmış 
kenar ve köşeler.

Güçlü karyola tabanı.

Her iki tarafı da kullanılabildiği 
için uzun ömürlüdür

Tüm bebek yataklarımız bebeğinize güvenli bir 
uyku ortamı sağlamak amacıyla serttir.

Daha iyi hava dolaşımı için iyi 
havalandırmalı kılıf.
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SNIGLAR
serisi
Masif huş malzemesiyle, 
SNIGLAR serisi düşük 
fiyatlarla size bebek bakım 
mobilyaları sunuyor. Bu 
serideki mobilyalar kaliteli 
ve ekstra güvenlidir.

SKÖTSAM bebek alt 
değiştirme pedi 
80x53 cm
Beyaz 502.517.98

SKÖTSAM kılıf 55x83 cm
Beyaz/Gri 003.604.79

Tamamlayıcı ürünler

KLÄMMIG battaniye 
80x100 cm 
703.730.39

LEKA bebek jimnastiği 
Huş/Çok renkli 701.081.77

Huş/beyaz 200.452.05

SNIGLAR alt değiştirme masası  
72×53 cm. Bebeğin altını değiştirmek 
için ideal yükseklikte. Elinizin 
altındaki pratik depolama alanıyla bir 
eliniz her zaman bebeğinizin üzerinde 
olur.

Kayın 302.485.37

SNIGLAR bebek karyolası 
60×120 cm. 
Karyola tabanı iki farklı yükseklikte 
yerleştirilebilir. Havanın rahatça 
geçmesini sağlayan karyola tabanı 
iyi bir havalandırma sağlayarak 
çocuğunuz için uygun bir uyku ortamı 
yaratacaktır.
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KLÄMMIG banyo havlusu 60x62 cm
Gri/Sarı 603.731.86

LEKA top 
Çok renkli 001.595.42

Tamamlayıcı ürünler

LATTJO halı 120x160 cm
Çok renkli 503.578.08

SOLGUL
serisi
Eğimli kenarlarıyla 
SOLGUL serisindeki 
mobilyalar bebeğinizin 
odasına geleneksel bir 
görünüm kazandıracaktır.

DRÖMHEM duvar 
lambası 
Beyaz 403.315.74

Beyaz 903.624.12

SOLGUL bebek karyolası. 
Çocuk karyolası bazası iki farklı 
yükseklikte konumlandırılabilir. 
Karyolanın tabanındaki dayanıklı 
malzemeler, çocuğunuzun ihtiyaç 
duyduğu desteği sağlaması için 
test edilmiş olduğundan çocuğunuz, 
güvenli ve rahat uyuyacaktır.

Beyaz 803.644.16

SOLGUL gardırop. Bu gardırobun 
giysi rayı ve rafları sayesinde 
kıyafetlerinizi asarak ve katlanmış 
olarak düzenleyebilirsiniz.
Derinlik, standart elbise askıları için 
de uygundur.

Beyaz 703.624.46

SOLGUL alt değiştirme masası. 
Alt değiştirmek için konforlu bir 
yükseklik. Elinizin altında pratik 
depolama alanı; bir eliniz her zaman 
bebeğinizin üzerinde olmalı.
Çocuğunuz büyüdüğünde, alt 
değiştirme masasını kolayca geniş 
bir rafa dönüştürebilirsiniz.
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ÖNSKLIG 4’lü alt değiştirme kapları, 
110x125/35x55 cm
Beyaz 301.992.83

LEN bebek karyolası 
eteği 60x120 cm
Beyaz 202.959.11

VANDRING IGELKOTT 
çıngıraklı oyuncak 102.160.90

Tamamlayıcı ürünler

DRÖMSYN duvar lambası 
Beyaz 603.303.52

SUNDVIK
serisi
Yıllar boyunca eskimeyen 
mobilyalar. Fonksiyonel bir 
seri olan SUNDVIK serisi; 
çıkartılabilen bir kenar, 
ayarlanabilir karyola tabanı 
ve şifonyere dönüşebilen 
bir alt değiştirme masası 
gibi akıllı özelliklere sahiptir. 
Ayrıca çocuğunuz büyüdük-
çe, çalışma masası, masa, 
sandalye ve büyüyebilen 
çocuk karyolası gibi son-
radan ekleyebileceğiniz 
parçalarla bu seriyi yıllarca 
kullanabilirsiniz.

Beyaz 002.485.67

SUNDVIK bebek karyolası 
60×120 cm. 
Karyola tabanı iki farklı yükseklikte 
yerleştirilebilir. Çocuk karyolasının bir 
kenarı çocuk karyolanın içine/dışına 
tırmanacak kadar büyüdüğünde 
çıkarılabilir. Havanın rahatça 
geçmesini sağlayan karyola tabanı 
iyi bir havalandırma sağlayarak 
çocuğunuz için uygun bir uyku ortamı 
yaratacaktır.

Beyaz 902.567.27

SUNDVIK alt değiştirme masası/
şifonyer. Alt değiştirme masası uzun 
ömürlüdür, çocuğunuzun bezlenme 
süreci bittiğinde kolayca bir şifonyere 
dönüştürebilirsiniz. Alt değiştirmek için 
konforlu bir yükseklik. Elinizin altında 
pratik depolama alanı; bir eliniz her 
zaman bebeğinizin üzerinde olmalı.
Çekmece stopu; çekmecenin yerinden 
çıkmasını önler.

Beyaz 102.696.96

SUNDVIK gardırop 
80×171 cm. Gardırop bir askı borusu 
ve bir rafla birlikte gelir ve standart 
yetişkin elbise askıları takılabilecek 
derinliktedir. Entegre stoper 
sayesinde kapaklar yavaş, sessiz ve 
yumuşak bir şekilde kapanır.
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SUNDVIK
serisi

Tamamlayıcı ürünler

Yıllar boyunca eskimeyen 
mobilyalar. Fonksiyonel bir 
seri olan SUNDVIK serisi; 
çıkartılabilen bir kenar, 
ayarlanabilir karyola tabanı 
ve şifonyere dönüşebilen 
bir alt değiştirme masası 
gibi akıllı özelliklere sahiptir. 
Ayrıca çocuğunuz büyüdük-
çe, çalışma masası, masa, 
sandalye ve büyüyebilen 
çocuk karyolası gibi son-
radan ekleyebileceğiniz 
parçalarla bu seriyi yıllarca 
kullanabilirsiniz.

Gri-kahverengi 902.696.97

SUNDVIK gardırop. Standart elbise 
askıları takılabilecek derinliktedir. 
Yumuşak ve sessiz kapanan stoperli 
kapaklar.

Gri-kahverengi 702.485.64

SUNDVIK bebek karyolası. 
Çocuk karyolası bazası iki farklı 
yükseklikte konumlandırılabilir.
Çocuk karyolasının bir kenarı çocuk 
karyolanın içine/dışına tırmanacak 
kadar büyüdüğünde çıkarılabilir.

Gri-kahverengi 302.567.25

SUNDVIK alt değiştirme masası/
şifonyer. Alt değiştirme masası uzun 
ömürlüdür, çocuğunuzun bezlenme 
süreci bittiğinde kolayca bir şifonyere 
dönüştürebilirsiniz. Alt değiştirmek için 
konforlu bir yükseklik. Elinizin altında 
pratik depolama alanı; bir eliniz her 
zaman bebeğinizin üzerinde olmalı.
Çekmece stopu; çekmecenin yerinden 
çıkmasını önler.
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SKÖTSAM bebek alt 
değiştirme pedi 
80x53 cm
Beyaz 502.517.98

SKÖTSAM kılıf 55x83 cm
Beyaz/Gri 003.604.79

HIMMELSK dönence 
çok renkli 
303.208.54

LEKA battaniyeli yumuşak 
oyuncak tavşan 
002.665.75
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STUVA, modern tasarımı, düz hatları, 
pürüzsüz yüzeyleri ve hazır kulpları 
ile odaya modern bir hava kazandırır. 
Kendinize özgü bir kombinasyon 
yaratmak için farklı renklerde 
çekmeceler ve kapaklar seçebil-
irsiniz. Bu seri, odanıza aydınlık ve 
eğlenceli bir atmosfer kazandırır. 
Bu sayede çocuğunuz da yaşı 
ilerledikçe onu daha çok sever. Farklı 
kombinasyonlar oluşturmak için yeni 
parçalar eklemeniz yeterlidir.

STUVA/
FRITIDS 
serisi

HIMMELSK yatak 
tentesi Beyaz 403.196.28

LEKA oyun halısı 118x118 cm 
Mavi 002.662.45

Tamamlayıcı ürünler

MULA vinç Çok renkli
202.948.79

KLÄMMIG bebek nevresim 
takımı 110x125/35x35 cm
Kırmızı 003.730.09

Beyaz/Açık mavi 192.527.24

STUVA/FRITIDS 6 çekmeceli 
şifonyer. Yeni doğan bir bebek 
pek çok yeni eşyayı beraberinde 
getirir. İlk pijamalar, çoraplar ve 
bebek tulumları. Bu şifonyerde 
çocuğunuzun ihtiyaç duyacağı tüm 
o ilk eşyaların tamamı ve çok daha 
fazlası için yer vardır.  

Açık mavi 392.531.76

STUVA/FRITIDS çekmeceli 
bebek karyolası. Çocuk karyolası 
bazası iki farklı yüksekliğe ayar-
lanabilir. Çocuk karyolasının bir 
kenarı çocuk karyolanın içine/dışına 
tırmanacak kadar büyüdüğünde 
çıkarılabilir.

Beyaz/Açık mavi 792.531.60

STUVA 3 çekmeceli alt değiştirme 
masası. Huzur ve sessizlik içinde 
bebeğinizle birbirinizi tanımaya 
başlayacağınız güvenli bir alan. Doğru 
yükseklik ve elinizin altındaki sak-
lama alanları sayesinde ihtiyaçlarınıza 
kolayca erişebilir ve bebeğinizi de 
her zaman gözleyebilirsiniz. Bu alt 
değiştirme masası çocuğunuzla 
birlikte büyür ve kolayca bir 
çalışma masası ya da oyun alanına 
dönüştürülebilir.



HIMMELSK halı 133x160 cm 
Gri 503.567.76

KNATTING 4’lü sepet seti, 
Açık gri 203.288.22

Tamamlayıcı ürünler

ANGELÄGEN kutu 25x44x25 cm
Siyah/beyaz 604.179.39

HIMMELSK dönence 
Çok renkli 303.208.54

Beyaz 202.253.34

STUVA alt değiştirme masası. 
Huzur ve sessizlik içinde bebeğinizle 
birbirinizi tanımaya başlayacağınız 
güvenli bir alan. Doğru yükseklik ve 
elinizin altındaki saklama alanları 
sayesinde ihtiyaçlarınıza kolayca 
erişebilir ve bebeğinizi de her zaman 
gözleyebilirsiniz. Bu alt değiştirme 
masası çocuğunuzla birlikte büyür 
ve kolayca bir çalışma masası ya da 
oyun alanına dönüştürülebilir.

Beyaz 391.805.66

STUVA çekmeceli bebek 
karyolası. Çocuk karyolası bazası 
iki farklı yüksekliğe ayarlanabilir. 
Çocuk karyolasının bir kenarı çocuk 
karyolanın içine/dışına tırmanacak 
kadar büyüdüğünde çıkarılabilir. 

Beyaz 291.805.43

STUVA/FÖLJA çekmeceli dolap 
kombinasyonu. Hazır bir kombinasyon 
seçebilir ya da kendi çözümünüzü 
oluşturabilirsiniz. Çocuğunuzun 
ihtiyaçlarına göre istediğiniz zaman 
yeni parçalar ekleyebilirsiniz. Renkli 
etiketler sayesinde çekmeceleri ve 
dolapları istediğiniz tarzda kolayca 
etiketleyebilirsiniz.

STUVA/FÖLJA
serisi
STUVA, modern tasarımı, düz hatları, pürüzsüz yüzeyleri 
ve hazır kulpları ile odaya modern bir hava kazandırır. 
Kendinize özgü bir kombinasyon yaratmak için farklı 
renklerde çekmeceler ve kapaklar seçebilirsiniz. Bu seri, 
odanıza aydınlık ve eğlenceli bir atmosfer kazandırır. Bu 
sayede çocuğunuz da yaşı ilerledikçe onu daha çok 
sever. Farklı kombinasyonlar oluşturmak için yeni 
parçalar eklemeniz yeterlidir.
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Klasik tarzda akıllı, güvenli ve 
kullanışlı mobilyalar. GULLIVER 
dayanıklılık ve fonksiyon testlerinden 
başarı ile çıkmıştır.

GULLIVER 
bebek 
karyolası ve 
alt değiştirme 
masası 
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Beyaz 203.070.37

GULLIVER alt değiştirme masası. 
Sizin ve bebeğinizin, birbirinizi 
huzur ve sessizlik içinde tanıması için 
güvenli bir yer. Rahat bir yükseklik 
ve ihtiyaç duyduğunuzda elinizin 
altında olacak bir saklama alanı hatta 
bir elinizi her zaman bebek üzerinde 
tutabilirsiniz.

Beyaz 102.485.19

GULLIVER bebek karyolası. 
Çocuk karyolası bazası iki farklı 
yükseklikte konumlandırılabilir.
Çocuk karyolasının bir kenarı çocuk 
karyolanın içine/dışına tırmanacak 
kadar büyüdüğünde çıkarılabilir.

Beyaz 603.057.05

BUSUNGE 2 çekmeceli şifonyer. 
Geniş bir depolama alanı için 2 
çekmeceye sahiptir. Oyuk kulpların 
şeffaf plastik tabanı toz ve kiri uzak 
tutarken içindekilerin temiz kalmasını 
sağlar. Çekmece stopu; çekmecenin 
yerinden çıkmasını önler.

LEKA bebek jimnastiği 
Huş/Çok renkli 701.081.77

LEKA oyun halısı/sergi 
118x118 cm Mavi 002.662.45

Tamamlayıcı ürünler

FLISAT duvar rafı
70x9x16 cm
002.907.78

ANGELÄGEN kutu 3 adet 
18x27x17 cm
Çok renkli  504.179.49
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BAGIS çocuk giysi askısı 
çeşitli renkler, 8-adet 
300.247.16

GOSIG GOLDEN 
yumuşak oyuncak
köpek/golden retriever
101.327.88  

MULA bead roller coaster 
€000

Tamamlayıcı ürünler

Beyaz 502.015.34

GONATT karyola. Çocuk karyolası bazası 
iki farklı yükseklikte konumlandırılabilir.
Çocuk karyolasının bir kenarı çocuk 
karyolanın içine/dışına tırmanacak kadar 
büyüdüğünde çıkarılabilir.

Beyaz 203.070.37

GULLIVER alt değiştirme masası. 
Huzur ve sessizlik içinde bebeğinizle 
birbirinizi tanımaya başlayacağınız 
güvenli bir alan. Doğru yükseklik ve 
elinizin altındaki saklama alanları sayes-
inde ihtiyaçlarınıza kolayca erişebilir ve 
bebeğinizi de her zaman gözleyebilirsiniz.

Parlak renkli ve yuvar-
lak detaylarıyla GONATT 
bebek karyolasının 
tasarımında İsveç gele-
neksel mobilyaları esin 
kaynağı olmuştur. GONATT 
saklama seçenekleri, 
ayarlanabilir karyola 
bazası ve çıkarılabilir 
kenarıyla sağlam bir bebek 
karyolasıdır.

KNATTING 4’lü sepet seti, 
Açık gri 203.288.22

GONATT 
bebek 
karyolası



11

Parlak renkli ve yuvar-
lak detaylarıyla GONATT 
bebek karyolasının 
tasarımında İsveç gele-
neksel mobilyaları esin 
kaynağı olmuştur. GONATT 
saklama seçenekleri, 
ayarlanabilir karyola 
bazası ve çıkarılabilir 
kenarıyla sağlam bir bebek 
karyolasıdır.

Açık gri 002.579.53

GONAT karyola. 
Çocuk karyolası bazası iki farklı 
yükseklikte konumlandırılabilir.

Çocuk karyolasının bir kenarı çocuk 
karyolanın içine/dışına tırmanacak 
kadar büyüdüğünde çıkarılabilir.

DRÖMSYN duvar lambası 
Beyaz 603.303.52

Tamamlayıcı ürünler

KNATTING 4’lü sepet seti, 
Açık gri 203.288.22

LEKA bebek jimnastiği
Yeşil 502.663.18

GONATT 
bebek 
karyolası

LEN bebek karyolası eteği 
60x120 cm
Beyaz 202.959.11



Bakım talimatları
Kılıf:

SÜNGER YATAKLAR
SKÖNAST. 8 cm kalınlığındaki bu yatağın yüksek 
esnekliğe sahip süngeri diğer sıradan sünger 
yataklara göre şeklini daha çabuk geri kazanır. 
Yüksek esnekliğe sahip sünger, çocuğunuzun vücut 
hatlarını takip ederek rahatlatıcı bir destek sağlar. 
Dış kılıfın çıkarılması kolaydır ve makinede 60°C’de 
yıkanabilir.

60×120 cm 703.210.12

Bakım talimatları
Kılıf:

İç kumaş:
Nemli bir bez ile siliniz.

Bakım talimatları
Kılıf:

Bebek yatakları

Yıkanmaz Makinede 
yıkanabilir 60°C 

Çamaşır suyu 
kullanılmaz

Kurutma 
makinesinde
kurutulmaz

Ütülenmez Ütü, orta 
sıcaklıkta

Kuru temizleme
yapılmaz

BEBEK KARYOLASI BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

Yataklar
Yatağı düzenli olarak havalandırarak 
yeni gibi kalmasını sağlayabilirsiniz.

Kılıf
Dış kılıflarımızın bir çoğu, bebeğinize 
daha hijyenik bir uyku ortamı 
sağlayabilmeniz için çıkarılabilir ve 
makinede yıkanabilir. Daha iyi bir hava 
sirkülasyonu için yatak havalandırılabilir. 
Tüm kılıflarımız bebeğinizin cildine karşı 
yumuşaktır.

YAYLI YATAKLAR

YÜKSEK ESNEKLİĞE SAHİP SÜNGER YATAK
KRUMMELUR. 8 cm kalınlığındaki bu yatak 
iki farklı yüzeye sahiptir: dalgalı yüzey orta 
sertlikte bir konfor sağlar ve düz olan yüzey 
ise daha sert bir konfor sağlar. Sünger yapısı 
havanın rahatça geçmesine izin vererek daha 
iyi havalandırma ve daha uygun bir uyku 
ortamı yaratır. Dış kılıfın çıkarılması kolaydır 
ve makinede 60°C’de yıkanabilir.

60×120 cm 003.210.15Bakım talimatları
Kılıf:

İç kumaş:
Nemli bir bez ile siliniz.

PLUTTIG. 5 cm kalınlığındaki bu sünger 
yatağın her iki tarafında aynı pürüzsüz 
yüzeye sahiptir. İsterseniz kolayca ters 
çevirebilirsiniz. Kılıf silinebilir ancak 
çıkarılamaz.

60×120 cm 003.145.81

PELLEPLUTT. 6 cm kalınlığındaki bu 
sünger yatağın her iki tarafında aynı 
pürüzsüz yüzeye sahiptir. İsterseniz 
kolayca ters çevirebilirsiniz. Dış kılıfın 
çıkarılması kolaydır ve makinede 
60°C’de yıkanabilir.

60×120 cm  003.364.13

Bakım talimatları
Kılıf:

İç kumaş:
Nemli bir bez ile siliniz.

JÄTTETRÖTT. 11 cm kalınlığındaki bu yatağın 
bağımsız paket yayları ve vücuttaki baskıyı 
azaltan sünger tabakasıyla bebeğinizin vücut hatlarını 
izleyerek doğru yere destek sağlar. Paket yayları 
havanın, yatak içinde serbestçe dolaşmasını sağlar ve 
çocuğunuza eşit bir ısıda iyi havalandırılmış bir uyku 
ortamı sunar. Yatağın tutma yeri sayesinde kolayca 
taşınır. Dış kılıfın çıkarılması kolaydır ve makinede 
60°C’de yıkanabilir.

60×120 cm 403.210.04

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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