
Yeni bir karyola mı gerekiyor?
Çocuklar sürekli hareket halinde yeni şeyler öğrenir, yaşar ve oynarlar. 
Bu nedenle, hareketli bir günün bıraktığı tüm izleri hafızaya kaydederken dinlenip 
uyuyabilecekleri güvenli bir yere ihtiyaçları vardır. Bu yaşta muhtemelen bebek 
karyolasına sığmayacak kadar büyümüşlerdir ancak bir yetişkin karyolası da onlar 
için çok büyük olacaktır. İşte böyle bir zamanda bir çocuk karyolası mükemmel 
çözümdür. Tam olarak kendisini rahat, konforlu ve güvenli hissedeceği ölçülerde.

SATIN ALMA KILAVUZU

Çocuk uyku ürünleri 3+ yaş
Karyolalar, yataklar ve aksesuarlar
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YATAKLAR

YATAK NASIL SEÇİLİR?

IKEA yetişkin yatakları gibi, çocuk yatakları da rutubetin 
ve küf oluşumunun önlenmesi amacıyla gerekli hava 
akışını sağlayacak havalandırma özelliğine sahiptir. Yatak 
kılıflarımızın çoğu makinede yıkanabilir. 

IKEA çocuk yatakları farklı konfor seçenekleriyle sunulur. 
Bir yatağın, büyüyen bedenin ihtiyaçlarını karşılayacak 
derecede sağlam ama aynı zamanda yumuşak ve konforlu 
olması gerekir. Tüm yataklarımız güvenli ve dayanıklı 
malzemelerden üretilir. Zararlı kimyasallar içermeyen, 
havalandırmalı yataklarımız, çocuğunuz için sağlıklı ve 
konforlu bir uyku ortamı sağlar. 

1. Sünger mi yaylı mı? 
Çok çeşitli yataklar sunuyoruz. Çocuğunuz için sünger 
mi yoksa yaylı yatak mı istediğinize karar vermek, 
seçeneklerinizi önemli ölçüde daraltmanıza yardımcı olur.

2. Bütçeniz
En basit yataklardan yüksek kalitede malzemelerle 
üretilmiş yataklara kadar, her bütçeye uygun yataklarımız 
var. Ama her birinin birinci öncelik olarak çocuğunuzun 
güvenliği ve uyku sağlığı düşünülerek tasarlandığından 
emin olabilirsiniz. Çocuk güvenliğinden asla taviz vermeyiz.

3. Bireysel ihtiyaçları belirleyin
Ölçü: Uzayabilen bir karyola için mi yoksa bir çocuk 
karyolası için mi yatak satın alıyorsunuz? Uzayabilen 
karyola çocuğunuzla birlikte üç aşamada “büyüdüğü” için, 
yatak üç parça olarak sunulur: Karyolayı uzattığınızda tek 
yapmanız gereken bir parça eklemektir.
Süre: Çocuğunuzun yatağı kaç yıl kullanacağını 
düşünüyorsunuz? Eğer ilk yıllarından çocukluk yıllarına 
kadar aynı yatağı kullanmak istiyorsanız daha kalın ve 
dayanıklı bir yatak çocuğunuz büyürken daha iyi destek 
sağlayacaktır. 

4. Yatağınızı seçin
Sonraki sayfalarda, şu anda sunulmakta olan tüm çocuk 
yataklarımızı, her birinin ayrıntılı bilgileriyle birlikte 
bulabilirsiniz. 

Hava dolaşımı: Tüm çocuk yatakları, malzeme ve yapı 
açısından özenle değerlendirilmiş tercihler sayesinde iyi 
hava akışı sağlar. 

Çocuğunuza en uygun yatağı bulmak için dikkate almanız gereken bazı özellikler şunlardır:
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BAKIM TALİMATLARI

Kılıf
Tüm yataklarımız, kolay bakım önlemleriyle uzun süre 
temiz ve yeni kalan kılıflara sahiptir.

Yatak
Yatakların yeni kalması için düzenli olarak havalandırılması 
gerekir.

Yıkanmaz Makinede 
yıkanabilir 
normal 40°C

Makinede 
yıkanabilir 
sıcak 60°C

Çamaşır suyu 
kullanılmaz

Makinede 
kurutulmaz

Sererek kurutunuz

Ütülenmez Ütü, düşük 
sıcaklık

Ütü, orta 
sıcaklık

Kuru temizleme 
yapılmaz



4

UZAYABİLEN KARYOLALAR 

Büyüyen bir karyola. Uzunluk, çocuğun boyu uzadıkça 
ayarlanabilir. IKEA olarak diyoruz ki, bu karyolalar “çocukla 
birlikte büyür”. Yani genişlik sabit kalır ama uzunluk 
ayarlanabilir. Bebek karyolasına artık sığmayan küçük bir 

çocuğa ufak ve konforlu bir karyola gerekir. Uzayabilen 
bir karyola aynı anda üç farklı boya sahip olduğu için aynı 
zamanda iyi bir çevreci seçimdir.

SUNDVIK uzayabilen karyola 80×200 cm. 
Yatak 80x135 cm’den 80x170 cm ve 80x200 cm’ye 
uzatılabilir, dolayısıyla çocuğunuz büyüdükçe dışarı 
çekilebilir. LURÖY karyola latası fiyata dahildir ancak 
ayrı paketlenir.

Beyaz 490.460.68
Gri kahverengi 390.416.60

BUSUNGE uzayabilen karyola 80x200 cm. 
Yatak 80x135 cm’den 80x170 cm ve 80x200 cm’ye 
uzatılabilir, dolayısıyla çocuğunuz büyüdükçe dışarı 
çekilebilir. Sağlam vücut desteği sunan masif ahşap 
latalar ürüne dahildir. 

Beyaz 703.057.00
Açık pembe 902.290.17

MINNEN uzayabilen karyola 80×200 cm. Yatak 
80x135 cm’den 80x170 cm ve 80x200 cm’ye 
uzatılabilir, dolayısıyla çocuğunuz büyüdükçe dışarı 
çekilebilir. LURÖY karyola latası fiyata dahildir ancak 
ayrı paketlenir.

Beyaz 291.239.58
Siyah 391.246.22

3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur

UZAYABİLEN KARYOLA TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

LÖVA yatak tentesi. Bir karyola, bir koltuk vb. 
üzerine duvara monte edilebilir. Işığı filtreler; odayı 
karartmadan hoş bir hava yaratır. Bir güvenlik önlemi 
olarak, karyola tentesinde kolayca açılan bir bas-kapat 
özelliği bulunur.

Yeşil 903.384.03

SUFLETT yatak tentesi. 70, 80 ve 90 cm genişliğe 
sahip karyolalara uyar. Bebek karyolasında kullanılmaz.

Yeşil 803.324.73

Pembe 803.324.68

HIMMELSK yatak tentesi.

Beyaz 403.196.28

FLYTTBAR yatak altı eşya kutusu.

Koyu gri 403.288.40
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Bakım talimatları

    
Uzayabilen karyola için PLUTTEN sünger yatak.  Basit ve güvenli. Sünger 
kalınlığı 7 cm ve her iki yanındaki yüzey aynı şekilde yumuşak ve pürüzsüzdür. 
Kılıfı kolayca temizlenebilen bu yatağı evinize rahatça taşıyabilmeniz için rulo 
şeklinde paketledik.
80×200 cm 503.393.91
 

Bakım talimatları
Kılıf:

     
Uzayabilen karyola için VIMSIG sünger yatak. Havalandırma ve vücut 
desteğini buluşturan yumuşaklık. Bu 10 cm kalınlığındaki yatakta biri orta 
sertlikte ve yumurta şekilli, diğeri daha sert ve pürüzsüz olan iki farklı yüzey 
bulunur. Süngerin dokusu yatağı konforlu ve havadar bir hale getirir, vücuda 
iyi destek sağlar ve çocuğunuz için konforlu bir uyku ortamı oluşturur. Kılıf 
çıkarılabilir ve çamaşır makinesinde 40°C’de yıkanabilir.
80×200 cm 403.393.82

Bakım talimatları
Kılıf:

     
Uzayabilen karyola için INNERLIG yaylı yatak. Esnek yaylar ve yumuşak 
sünger. Bu üç parçalı, 12 cm kalınlığa sahip yatağın en uzun parçasında esnek 
yaylar ve yumuşak sünger bulunur. Yapısı sayesinde yatağın şekli uzun süre 
korunur, hava dolaşımı sağlanır ve çocuğunuza konforlu destek verilir. İki 
kısa parçada baskı azaltıcı sünger mevcuttur. Kılıf çıkarılabilir ve çamaşır 
makinesinde 60°C’de yıkanabilir.
80×200 cm 903.393.89

Bakım talimatları
Kılıf:

     
NATTSMYG. Esnek ve pratik. NATTSMYG çocuğunuzun vücuduna uyum 
sağlayan ve konforlu bir destek veren baskı azaltıcı, elastik ve yüksek 
esnekliğe sahip süngerle üretilmiş 9 cm kalınlığında bir yataktır. Uzun 
kenarlardan birinde bulunan sapı sayesinde kolayca taşıyabilir ve örtüleri 
değiştirebilirsiniz. Uzatma parçalarında yatağı yaparken hepsini bir arada 
tutan pratik kenetlenen bağlantılar bulunur. Üstelik yatağın üç parçasının da 
kılıfları çamaşır makinesinde 60°C’de yıkanabilir.
80×200 cm 403.393.77

Bakım talimatları
Kılıf:

     
Saklama Çantası:

    
ÖMSINT. Bu 12 cm kalınlığındaki yatakta tek tek sarılmış paket yaylar kalın 
bir yumuşak sünger tabakasının içine yerleştirilmiştir. Yaylar birbirlerinden 
bağımsız çalıştıkları için çocuğunuzun vücuduna uyum sağlayarak en doğru 
yerlere destek sağlar. İyi havalandırılmış yapısından dayanıklı kumaşına 
ve detaylı dikişlerine kadar her ayrıntısında özenli yaklaşımın izlerini 
görebilirsiniz. Ayrıca uzatma parçaları için bir saklama çantası da vardır. Yatak 
kılıfı çamaşır makinesinde 60°C’de yıkanabilir.
80×200 cm 103.393.88

Üç parçalı tek yatak. Bu ters çevrilebilen yataklar, tıpkı 
uzayabilen bir karyola gibi çocuğunuzla birlikte büyür. Her 
bir yatak, biri uzun ve ikisi kısa toplam üç parçadan oluşur. 

Kısa parçalar, çocuğunuz büyüdükçe karyolanın ayak ucuna 
eklenir.

UZAYABİLEN KARYOLALARA UYGUN YATAKLAR 
3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur
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ÇOCUK KARYOLALARI 

Çocuk karyolaları yuvarlatılmış kenarlara ve çocukların 
sıkışmaması için çubuklar arasında dar boşluklara sahiptir. 

Tüm IKEA Çocuk karyolalarında olduğu gibi, karyola latası 
havalandırmalıdır ve gevşeyebilen küçük parçalar bulunmaz. 

KRITTER çocuk karyolası 70x160 cm. Masif ahşap, 
dayanıklı doğal malzeme. Parmaklık çocuğunuzun 
yataktan düşmesini önler. LURÖY karyola latası fiyata 
dahildir ancak ayrı paketlenir.

Beyaz 691.854.35

SNIGLAR çocuk karyolası 70x160 cm. Masif ahşap, 
dayanıklı doğal malzeme. Parmaklık çocuğunuzun 
yataktan düşmesini önler. LURÖY karyola latası fiyata 
dahildir ancak ayrı paketlenir.

Kayın 398.239.78

ÇOCUK KARYOLASI YATAKLARI 

ÇOCUK KARYOLASI TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

LÖVA yatak tentesi. Bir karyola, bir koltuk vb. 
üzerine duvara monte edilebilir. Işığı filtreler; odayı 
karartmadan hoş bir hava yaratır. Bir güvenlik önlemi 
olarak, karyola tentesinde kolayca açılan bir bas-kapat 
özelliği bulunur.

Yeşil 903.384.03

SUFLETT yatak tentesi. 70, 80 ve 90 cm genişliğe 
sahip karyolalara uyar. Bebek karyolasında kullanılmaz.

Yeşil 803.324.73

Pembe 803.324.68

HIMMELSK yatak tentesi.

Beyaz 403.196.28

FLYTTBAR yatak altı eşya kutusu.

Koyu gri 403.288.40

HEMMAHOS yatak tentesi.

Siyah/beyaz 903.324.63

Bakım talimatları
Kılıf:

     
UNDERLIG 10 cm kalınlığındaki yatakta biri orta sertlikte ve yumurta şekilli, 
diğeri daha sert ve düz olan iki farklı yüzey bulunur. Süngerin dokusu yatağı 
yumuşak ve havadar bir hale getirir, vücuda iyi destek sağlar ve bebeğiniz için 
konforlu bir uyku ortamı oluşturur. Kılıf çıkarılabilir ve çamaşır makinesinde 
60°C’de yıkanabilir. Eve kolayca götürmeniz için yatak rulo şeklinde 
paketlenmiştir.
70×160 cm 303.393.92

3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur

3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur
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KURA TERS ÇEVRİLEBİLEN KARYOLA

Bırakın büyük çocuklar üst katta yatsınlar! Alçak KURA 
karyola küçük çocuklar için idealdir ama onlarla birlikte 
“büyür”. Ters çevirerek bir yüksek karyola elde edebilir, 
minder kullanarak alttaki boşluğu konforlu bir alana 
dönüştürebilirsiniz.

Bu karyola hem yer tasarrufu sağlar hem de çocukla 
birlikte büyür: Büyüdükçe daha fazla eşyası olan ve daha 
çok aktivite gerçekleştiren çocuğun alt boşlukta bunlar için 
alanı olur. 

KURA perdeli yatak tentesi. Bir karyola tentesi hem 
mahremiyet sağlar hem de oda içinde oda duygusu 
yaratır. Not! Yalnızca KURA ters çevrilebilen karyola 
içindir.

Kahverengi 503.938.30

KURA perdeli yatak tentesi. Bir karyola tentesi hem 
mahremiyet sağlar hem de oda içinde oda duygusu 
yaratır. Not! Yalnızca KURA ters çevrilebilen karyola 
içindir.
Gri/beyaz 903.324.58

STICKAT karyola cebi 39x30 cm. Bu akıllı saklama 
çözümünü çocuk karyolalarımıza asabilirsiniz.
Yeşil 402.962.93
Pembe 902.962.95
Siyah 803.783.38

KURA ters çevrilebilen karyola 90x200 cm. Ters 
çevrildiğinde karyola bir anda alçak karyoladan yüksek 
karyolaya dönüşür. Karyola latası ürüne dahildir.
Beyaz/çam 802.538.09

KURA yatak tentesi. Karyolaya hem alçak hem 
de yüksek pozisyonda uyar. Bir karyola tentesi hem 
mahremiyet sağlar hem de oda içinde oda duygusu 
yaratır. Not! Yalnızca KURA ters çevrilebilen karyola 
içindir.
Turkuaz 402.965.99
Pembe 103.112.28

Yatak altta kullanıldığında 3-6 yaş arası çocuklar için uygundur
Yatak tek katlı ranza olarak kullanıldığında 6 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur

Bakım talimatları
Kılıf:

    
MOSHULT sünger yatak. Beyaz. Esnek bir sünger yatakla eksiksiz destek 
ve konfor elde edebilirsiniz. 90x200 cm ölçülerine sahip yatak çocuklar için 
onaylanmıştır. Çocukların açmasını ve küçük parçalara ulaşmasını engelleyen, 
çekme mekanizması olmayan çocuk korumalı fermuara sahiptir. Makinede 
yıkanabilen kılıfı sayesinde temiz tutması kolaydır. Rulo paketli yatağı eve 
götürmek kolaydır. Kalınlık: 10 cm.

90×200 cm 302.723.39

Bakım talimatları
Kılıf:

    
MALFORS sünger yatak. Beyaz. Esnek bir sünger yatakla eksiksiz destek 
ve konfor elde edebilirsiniz. 90x200 cm ölçülerine sahip yatak çocuklar için 
onaylanmıştır. Çocukların açmasını ve küçük parçalara ulaşmasını engelleyen, 
çekme mekanizması olmayan çocuk korumalı fermuara sahiptir. Rulo paketli 
yatağı eve götürmek kolaydır. Makinede yıkanabilen kılıfı sayesinde temiz 
tutması kolaydır. Kalınlık: 12 cm.

90×200 cm, orta sert yatak 402.722.87
90×200 cm, sert yatak 202.723.11

KURA TERS ÇEVRİLEBİLEN KARYOLA YATAKLARI
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SANDIKLI KARYOLALAR VE SÜRGÜLÜ KARYOLALAR

3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur. Sürgülü karyolalar 
(alt yatak olarak da bilinir) tekerlekler üzerinde hareket 
eder ve küçük bir alandan en iyi şekilde faydalanmak için 

kusursuz bir çözümdür. Başka karyolaların altına kolayca 
sürülebilirler. Bazı IKEA karyolaları, karyolanın içine monte 
edilmiş yer kazandıran çekmecelere sahiptir. 

3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur

SLÄKT karyola çerçevesi 90×200 cm. Bu karyola 
çerçevesi, SLÄKT sandıklı alt karyolayla veya SLÄKT 
sandıklı oturma ünitesi ve SLÄKT tekerlekli saklama 
kutusu ile kombine edilebilir. LURÖY karyola latası 
fiyata dahildir ancak ayrı paketlenir. 
Beyaz 792.277.55

SLÄKT alt karyola ve çekmeceli karyola 
çerçevesi, 90x200 cm. Alt karyola, SLÄKT karyola 
çerçevesi altında fazladan bir uyku alanı sağlar. Alt 
yatak bir arkadaş kalmaya geldiğinde harika bir 
çözümdür ve çekmecelerde hem çarşaflara hem de 
oyuncaklara yer vardır. Alt karyoladaki maksimum 
yatak yüksekliği 10 cm’dir. LURÖY karyola lataları 
fiyata dahildir ancak ayrı paketlenir.
Beyaz 892.277.31

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

SLÄKT sandıklı oturma ünitesi, 61×61x36 cm. 
Bu sandıklı oturma ünitesi, 90x200 cm SLÄKT karyola 
çerçevesinin altına uyar. Tekerlekler sayesinde 
gerektiğinde kolayca hareket eder. İçinde eşya 
saklayabilirsiniz.
Gri 503.629.56

SLÄKT tekerlekli saklama kutusu 62x62x36 cm. 
Bu saklama kutusu SLÄKT karyola çerçevesinin altına 
uyar ve tekerlekler sayesinde kolayca hareket eder. 
Çekmecede eşya saklayabilirsiniz. 
Beyaz 803.629.74

LÖVA yatak tentesi. Bir karyola, bir koltuk vb. 
üzerine duvara monte edilebilir. Işığı filtreler; odayı 
karartmadan hoş bir hava yaratır. Bir güvenlik önlemi 
olarak, karyola tentesinde kolayca açılan bir bas-kapat 
özelliği bulunur.

Yeşil 903.384.03

SUFLETT yatak tentesi. 70, 80 ve 90 cm genişliğe 
sahip karyolalara uyar. Bebek karyolasında kullanılmaz.

Yeşil 803.324.73

Pembe 803.324.68

HIMMELSK yatak tentesi.

Beyaz 403.196.28

FLYTTBAR yatak altı eşya kutusu.

Koyu gri 403.288.40

ÇEKMECELİ KARYOLA VE SÜRGÜLÜ KARYOLA 
TAMAMLAYICI ÜRÜNLER
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1. Altında saklama alanı bulunan karyola çerçevesi ya da 
çekmeceli bir alt yatak. 

2. Yuvarlatılmış köşeler ve kenarlar. 

3. LURÖY karyola latası fiyata dahildir ancak ayrı paketlenir. 

4. Oturma ünitesi saklama alanına sahiptir ve tekerleklidir.  

5. Saklama ünitesi çekmecelidir ve tekerlekleri sayesinde 
kolayca hareket ettirilebilir.

BİLMEKTE FAYDA VAR
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RANZALAR VE YÜKSEK KARYOLALAR
6 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur

Ranzalar alt ve üst katta iki kişilik uyku alanı sağlar. 
Yüksek yataklar ise tek kişilik uyku alanı sağlar ve altında 
saklama, oyun ve çalışma alanı bulunur. Her ikisi de 
tek kişilik karyolalardır. Üst katta yalnızca 6 yaş üzeri 
çocuklar uyuyabilir. Üst karyolada, üst katta uyuyan 
çocuğun güvenliği için uygun yükseklikte sağlam bir 

parmaklık bulunur. Parmaklığın minimal aralıkları çocuğun 
düşmemesini sağlar. Ancak karyolanın içindeki yatak, 
parmaklığın koruyuculuğunu kaybedeceği kadar yüksek 
olursa parmaklık işlevini yitirir. Bu nedenle yüksek karyola 
veya ranzanın üst katı için doğru kalınlıkta bir yatak 
kullanın.

YÜKSEK KARYOLALAR

STUVA 3 çekmeceli/2 kapaklı yüksek karyola 
kombinasyonu, 207x99x193 cm. 

Beyaz 792.532.59  

STUVA çalışma masalı ve saklama üniteli 
yüksek karyola 90x200 cm. Bu yüksek karyola ile, 
çocuğunuzun odası için çalışma masası, gardırop ve 
açık raf ünitesine sahip eksiksiz bir çözüme sahip 
olabilirsiniz. Çalışma masasını ihtiyaçlarınıza göre 
karyolaya paralel ya da dik olarak monte edebilirsiniz. 
Çalışma masasını karyolaya dik olarak monte etmeyi 
seçerseniz gardıroba her iki taraftan da erişebilirsiniz. 
Kayma riskini azaltmak için merdivende kayma önleyici 
oluklar bulunur. Prizler ve kabloları gözden uzak fakat 
el altında tutmak kolaydır. STUVA çalışma masalı ve 
saklama üniteli yüksek karyola hakkında daha fazla 
bilgiyi STUVA satın alma kılavuzunda bulabilirsiniz. 
Karyola latası ürüne dahildir.
Beyaz 903.449.13

SVÄRTA masa tablası. SVÄRTA yüksek karyola 
altındaki kenarlara sabitlenebilen bir çalışma alanı 
çözümü.
Gümüş rengi 202.498.96

SVÄRTA yüksek karyola 90×200 cm. Karyola 
altındaki alanı SVÄRTA masa tablası ile tamamlayarak 
çalışmak için kullanabilir veya oturmak için rahat bir 
mekan yaratabilirsiniz. Merdiven karyolanın sağ veya 
sol tarafına monte edilebilir. Karyola latası ürüne 
dahildir.
Gümüş rengi 202.479.82

SVÄRTA yüksek karyola ve masa tablası 90x200 

Gümüş rengi 591.512.71

RANZALAR
SVÄRTA ranza 90x200 cm. Alanın kısıtlı 
olduğu yerler için iyi bir çözüm. Merdiven 
karyolanın sağ veya sol tarafına monte 
edilebilir. Karyola latası ürüne dahildir.
Gümüş rengi 102.479.73

SVÄRTA alt karyola. Bu alt karyola, SVÄRTA ranza 
altında bir ekstra uyuma yeri yaratır.
Gümüş rengi 902.479.88

MYDAL ranza çerçevesi 90x200 cm. Merdiven 
karyolanın sağ veya sol tarafına monte edilebilir. 
Doğal dayanıklı ve sıcak malzeme olan masif ahşaptan 
üretilmiştir. Alanın kısıtlı olduğu yerler için iyi bir 
çözüm. Karyola latası ürüne dahildir.
Çam 001.024.52
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RANZA VE YÜKEK KARYOLA YATAKLARI

Bakım talimatları
Kılıf:

    
MOSHULT sünger yatak. Beyaz. Esnek bir sünger yatakla eksiksiz destek 
ve konfor elde edebilirsiniz. 90x200 cm ölçülerine sahip yatak çocuklar için 
onaylanmıştır. Çocukların açmasını ve küçük parçalara ulaşmasını engelleyen, 
çekme mekanizması olmayan çocuk korumalı fermuara sahiptir. Makinede 
yıkanabilen kılıfı sayesinde temiz tutması kolaydır. Rulo paketli taşıması 
kolaydır. Kalınlık: 10 cm.

90×200 cm 302.723.39

Bakım talimatları
Kılıf:

    
MALFORS sünger yatak. Beyaz. Esnek bir sünger yatakla eksiksiz destek 
ve konfor elde edebilirsiniz. 90x200 cm ölçülerine sahip yatak çocuklar için 
onaylanmıştır. Çocukların açmasını ve küçük parçalara ulaşmasını engelleyen, 
çekme mekanizması olmayan çocuk korumalı fermuara sahiptir. Rulo paketli 
yatağı taşıması kolaydır. Makinede yıkanabilen kılıfı sayesinde temiz tutması 
kolaydır. Kalınlık: 12 cm.

90×200 cm, orta sert yatak 402.722.87
90×200 cm, sert yatak 202.723.11
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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. 


