
SATIN ALMA KILAVUZU

Değişiklik yaratacak çocuk mobilyaları
Çocuklar hızla büyür, mobilyaları da bu sürece uyum sağlar.
STUVA sisteminin parçalarını, çocukların değişen ihtiyaçlarına adapte
olacak şekilde tasarladık. Bu seride bebek karyolası, alt değiştirme 
masası, bank, şifonyer, gardırop, yüksek karyola, iç düzenleyiciler ve 
çok daha fazlası yer alıyor. Kendi çözümünüzü oluşturabilir veya hazır 
kombinasyonlar arasından seçim yapabilir ve dilediğiniz zaman ek ürün 
ilave edebilirsiniz. Zamanı geçmeyen bir tarza ve birbirinden farklı 
renklere sahip STUVA, uyku, oyun, öğrenim ve büyüme sürecinde size 
yıllarca eşlik edecek işlevsel bir çözüm!

TASARIM
Ebba Strandmark

GÜVENLİK
Güvenlik bizim için birinci 
önceliğe sahip! Ürünlerin 
çocuklara uygun olmasını 
sağlamak amacıyla daima risk 
analizleri gerçekleştiriyor ve 
çocuklarımızın mobilyalarını 
test ediyoruz. Çocukların ne 
yapacağı belli olmaz. Zıplar, 
tırmanır ve bazen hiç tahmin 
edemeyeceğiniz şekillerde 
oyun oynarlar. Bu nedenle, 
mobilyanın devrilmesini 
önlemek amacıyla, mobilyayı 
duvara sabitlemek için daima 
paketle birlikte verilen emniyet 
tertibatını kullanın.

BAKIM VE  
TEMİZLİK
İskeletler ve ön paneller, 
aşındırmayan bir temizleyici ve 
nemli bir bez ile silinip, temiz ve 
kuru bir bez ile kurulanabilir.

STUVA
Sistem
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STUVA ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE BÜYÜR

Çocuklar için tasarlanmıştır 
STUVA sistem, çocuklar düşünülerek tasarlandı!  
Her şey çocuğun boyuna uygun olduğu için, çocuğunuz 
oyuncaklarına ve kıyafetlerine kolayca ulaşırken, bir 
yandan da eşyalarını tertipli tutmayı öğrenebilir. Çocukların 
kendilerini incitmemesi için yumuşak kenar ve yuvarlak 
köşe gibi özellikler ekleyerek, olası kazalara karşı önlemler 
dahi aldık.

Sonsuz sayıda seçenek
STUVA son derece esnek bir sistemdir. İskelet, kapak, 
çekmece ve iç düzenleyiciler arasından seçim yaparak, 
çocuğunuzun ihtiyaçlarına ve mevcut alanınıza uygun bir 
kombinasyon oluşturabilirsiniz. Yeni bir ünite oluşturmak 
istemezseniz, hazır kombinasyonlarımızdan birini seçin, 
hemen evinize getirelim!

Kısıtlı alanlar için akıllı çözümler
Çocuklar hızla büyürken, evde kendilerine ayrılan alan 
ise pek değişiklik göstermez. STUVA, aynı zamanda farklı 
biçimlere dönüştürülebilen çok işlevli parçalarla maksimum 
alan elde etmenizi sağlıyor. STUVA yüksek karyola 
sayesinde çocuğunuzun odasını çalışma masası, gardırop 
ve açık raf ünitesi ile eksiksiz bir biçimde döşeyebilirsiniz. 
STUVA alt değiştirme masası gibi diğer parçalar ise 
çocuğunuz büyürken birer oyun masasına ve çalışma 
masasına dönüşüyor.
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NASIL KURULUR?

FRITIDS ön paneller beyaz, kırmızı, açık mavi ve tüm 
ölçülerde mevcuttur. Siz ve çocuğunuz, istediğinizi 
seçebilirsiniz. Tamamen kapanan ve stoperli menteşelere 
sahip FRITIDS ön panellerin kapakları, gürültü çıkarmadan 
sessizce kapanır.

STUVA GRUNDLIG iç düzenleyiciler ayarlanabilir olup, 
bunları kolayca erişilebilecek yerlere koyabilir ve çocuğunuz 
büyürken istediğiniz biçimde ayarlayabilirsiniz. Saklama 
çözümlerinde raf ünitesi ile çekmeceler arasına düzenleyici 
olarak bir adet raf ilave edilmelidir.

FÖLJA ön paneller, 2’li paketler halinde satılmaktadır. 
Her bir FÖLJA paketinde 2 adet topuz ve 10 adet yuvarlak 
etiket (mavi, pembe, sarı, yeşil ve turuncu renkten ikişer 
adet) mevcuttur. Bu etiketlerle topuzları kendi zevkinize 
göre süsleyebilirsiniz. Hatta etiketlerin üzerine tebeşir ile 
yazı yazabilirsiniz.

STUVA GRUNDLIG iç düzenleyiciler ayarlanabilir olup, 
bunları kolayca erişilebilecek yerlere koyabilir ve çocuğunuz 
büyürken istediğiniz biçimde ayarlayabilirsiniz. Saklama 
çözümlerinde raf ünitesi ile çekmeceler arasına düzenleyici 
olarak bir adet raf ilave edilmelidir.

Stoperli menteşelere ve 3 farklı renk seçeneğine sahip FRIDITS ön paneller ile

FÖLJA ön paneller ile (etiket ve 2’li ön panel)

 
2× 

STUVA çerçeve,  
128 cm

2× 
STUVA bank

1× 
FRITIDS kutu

1× 
FRITIDS kapak, 
2 adet, 128 cm

2× 
FRITIDS  

çekmece ön 
paneli, 32 cm

2× 
STUVA GRUNDLIG  

ön panelsiz 
çekmece, 32 cm

3× 
STUVA GRUNDLIG 

raf,  
56×45 cm

1× 
STUVA GRUNDLIG  

tel sepet

1× 
STUVA GRUNDLIG  

askı borusu

   
2× 

STUVA çerçeve,  
128 cm

2× 
STUVA bank

1× 
FÖLJA kutu

1× 
FÖLJA kapak,  

2 adet, 128 cm

1×  
FÖLJA

çekmece ön 
paneli, 2 adet, 

32 cm

2×  
STUVA GRUNDLIG  

ön panelsiz 
çekmece, 32 cm

3× 
STUVA GRUNDLIG 

raf,  
56×45 cm

1× 
STUVA GRUNDLIG  

tel sepet

1× 
STUVA GRUNDLIG  

askı borusu

Ölçü: 300×50×128 cm

FÖLJA ile 591.806.07

Ölçü: 300×50×128 cm

FRITIDS ile 292.531.34
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GARDIROPLAR

Kıyafetler tertipli ve yerli yerinde olduğunda oyun 
oynamaya çok daha fazla alan kalacak. STUVA kıyafet 
saklama çözümlerinde, çocuğunuzun kıyafetlerini asıp 
katlayabileceği ve düzenleyebileceği askı borusu, raf ve tel 
sepet gibi esnek iç düzenleyiciler mevcuttur.

 
Ölçü:  60×50×192 cm. Ürüne dahil iç düzenleyiciler: 
1 elbise askısı, 3 raf ve 1 tel sepet.
Bu kombinasyon

FRITIDS ile 292.529.12
FÖLJA ile 991.805.49  

  

Ölçü: 60×50×128 cm. Ürüne dahil iç düzenleyiciler: 
1 elbise askısı, 1 raf ve 1 tel sepet.

Bu kombinasyon

FRITIDS ile 392.527.56
FÖLJA ile 391.805.52

  
Ölçü: 60×50×128 cm.

Bu kombinasyon

FRITIDS ile 692.527.12
FÖLJA ile 291.805.43 

  
Ölçü: 60×50×192 cm. Ürüne dahil iç düzenleyiciler: 
1 elbis askısı, 1 raf ve 1 tel sepet.

Bu kombinasyon

FÖLJA ile 291.806.04

Ölçü: 60×50×192 cm. Ürüne dahil iç düzenleyiciler: 
1 elbise askısı, 1 raf ve 1 tel sepet.

Bu kombinasyon
FRITIDS ile 092.796.63

 
Ölçü: 60×50×192 cm. Ürüne dahil iç düzenleyiciler: 
1 elbise askısı, 2 raf ve 3 tel sepet.

Bu kombinasyon

FRITIDS ile 192.528.56
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ASKI BORUSU İÇİN

BAGIS çocuk elbise askısı, çeşitli renklerde, 8 adet.

300.247.16

ÇEKMECELER İÇİN

SLÄKTING bölmeli kutu, gri/yeşil 2 adet. 16 cm.lik 
STUVA çekmeceye uygundur.

25×41×9 cm 903.279.18

SLÄKTING bölmeli kutu, gri/turkuaz 2 adet. 32 cm.
lik STUVA çekmeceye uygundur.

25×41×16 cm 203.279.31

RAFLAR VE TEL SEPETLER İÇİN

ANGELÄGEN kutu, çok renkli 3-adet.

18×27×17 cm 504.179.49

ANGELÄGEN kutu, sarı.

25×44×17 cm 704.179.34

ANGELÄGEN kutu, siyah/beyaz.

25×44×25 cm 604.179.39

GARDIROPLAR – TAMAMLAYICI ÜRÜNLER 
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OYUNCAK KUTULARI

Oyun için ayıracağınız zamanı neden başka şeylere 
harcayasınız ki? Büyük ve küçük çekme özellikli 
çekmeceler, raflar ve oyuncak saklama üniteli bir banktan 
oluşan doğru bir kombinasyon ile çocuğunuz dilediği 
oyuncağı kolayca bulabilir.

  

Ölçü: 90×50×50 cm.

Bu kombinasyon

FRITIDS ile 592.526.37
FÖLJA ile 291.805.24

 
Ölçü: 60×50×128 cm.

Bu kombinasyon

FRITIDS ile 892.526.88
FÖLJA ile 991.805.30

 
Ölçü: 60×50×64 cm.

Bu kombinasyon

FRITIDS ile 092.526.73
FÖLJA ile 591.805.27

Ölçü: 60×50×64 cm.

Bu kombinasyon

FRITIDS ile 592.795.85

Ölçü: 150×50×128 cm.

Bu kombinasyon

FRITIDS ile 992.796.30

  

Bu kombinasyon FRITIDS ile

60×30×64 cm 992.767.35
60×50×64 cm 692.794.91
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ÇEKMECELER İÇİN

SLÄKTING bölmeli kutu, gri/yeşil 2 adet. 16 cm.lik 
STUVA çekmeceye uygundur.

25×41×9 cm 903.279.18

SLÄKTING bölmeli kutu, gri/turkuaz 2 adet. 32 cm.
lik STUVA çekmeceye uygundur.

25×41×16 cm 203.279.31

RAFLAR İÇİN

ANGELÄGEN kutu, çok renkli 3-adet.

18×27×17 cm 504.179.49

ANGELÄGEN kutu, sarı.

25×44×17 cm 704.179.34

ANGELÄGEN kutu, siyah/beyaz.

25×44×25 cm 604.179.39

BÜYÜK KUTULAR VE BANKLAR İÇİN

ANGELÄGEN kutu, kırmızı.

38×42×33 cm 604.179.44

HEMMAHOS bank minderi 90x49x3 cm. STUVA bank 
için ideal olan bu ürün, bankı yumuşak ve rahat bir 
oturma alanına dönüştürür.
Siyah ve beyaz 003.323.68
Pembe ve beyaz 603.378.29  

OYUNCAK KUTULARI – TAMAMLAYICI ÜRÜNLER
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SAKLAMA KOMBİNASYONLARI

Çocuklar eşyalarını nerede saklayabilir? Kıyafetler 
için gardıroptan, oyuncaklar için büyük bir kutudan, 
kağıt ve kalemler için ise çekmecelerden oluşan bir 
saklama kombinasyonu, çocuğunuzun eşyalarını kolayca 
düzenleyebilmesine, kaldırabilmesine ve eşyalarına 
ulaşabilmesine yardımcı olur.

 
Ölçü: 150×50×192 cm. Ürüne dahil iç düzenleyiciler: 
1 elbise askısı, 3 raf ve 1 tel sepet.

Bu kombinasyon

FRITIDS ile 592.530.43
FÖLJA ile 891.962.30

 
Ölçü: 120x50x192 cm. Ürüne dahil iç düzenleyiciler: 
1 elbise askısı, 4 raf ve 2 tel sepet.

Bu kombinasyon

FRITIDS ile 192.750.75 €000

  

Ölçü: 300×50×128 cm. Ürüne dahil iç düzenleyiciler: 
1 elbise askısı, 3 raf ve 1 tel sepet.

Bu kombinasyon

FRITIDS ile 292.531.34
FÖLJA ile 591.806.07
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ASKI BORUSU İÇİN

BAGIS çocuk elbise askısı, çeşitli renklerde, 8 adet.

300.247.16

ÇEKMECELER İÇİN

SLÄKTING bölmeli kutu, gri/yeşil 2 adet. 16 cm.lik 
STUVA çekmeceye uygundur.

25×41×9 cm 903.279.18

SLÄKTING bölmeli kutu, gri/turkuaz 2 adet. 32 cm.
lik STUVA çekmeceye uygundur.

25×41×16 cm 203.279.31

RAFLAR VE TEL SEPETLER İÇİN

ANGELÄGEN kutu, çok renkli 3-adet.

18×27×17 cm 504.179.49

ANGELÄGEN kutu, sarı.

25×44×17 cm 704.179.34

ANGELÄGEN kutu, siyah/beyaz.

25×44×25 cm 604.179.39

BÜYÜK KUTULAR VE BANKLAR İÇİN

ANGELÄGEN kutu, kırmızı.

38×42×33 cm 604.179.44

HEMMAHOS bank minderi 90x49x3 cm. STUVA bank 
için ideal olan bu ürün, bankı yumuşak ve rahat bir 
oturma alanına dönüştürür.
Siyah ve beyaz 003.323.68
Pembe ve beyaz 603.378.29  

SAKLAMA ÇÖZÜMLERİ – TAMAMLAYICI ÜRÜNLER
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PLUTTIG. Bu yatakta 5 cm kalınlığında sünger bulunur 
ve her iki yanındaki yüzeyler yumuşak ve düzdür. 
İstediğiniz zaman kolayca ters çevirebilirsiniz. Kılıfı 
silerek temizleyebilirsiniz ama çıkaramazsınız.
60×120 cm    003.145.81

KRUMMELUR. Bu 8 cm kalınlığındaki yatakta biri orta 
sertlikte ve dalgalı, diğeri daha sert ve düz olan iki 
farklı yüzey bulunur. Süngerin yapısı yatağı konforlu 
ve havadar bir hale getirir, vücuda iyi destek sağlar 
ve bebeğiniz için hoş bir uyku ortamı oluşturur. Kılıfı 
kolayca çıkararak çamaşır makinesinde 60°C’de 
yıkayabilirsiniz.

60×120 cm 003.210.15

SLÄKTING bölmeli kutu, gri/yeşil 2 adet. 16 cm.lik 
STUVA çekmeceye uygundur.
25×41×9 cm 903.279.18

LENAST yatak koruyucu alez 60×120 cm. Su 
geçirmez tabanı sayesinde yatağı korur.
Beyaz 703.731.00

LEN lastikli çarşaf 60×120 cm. Yerinden kaymayan 
elastik çarşaf sayesinde çocuğunuz güvenle uyur.
Beyaz 501.139.38

STUVA BEBEK KARYOLASI

1. Bebeğiniz çok küçükken 
taban kısmını daha yükseğe 
yerleştirebilirsiniz.

2. Bebeğiniz kendi başına oturmaya 
başladığında ise taban kısmını daha 
aşağı yerleştirin.

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

FRITIDS çekmece ile

FÖLJA çekmece ile

1

1

2

2

3

3

STUVA BEBEK KARYOLASI – TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Ölçü: 126×66×86 cm (uygun yatak ölçüsü: 60×120 cm).

FRITIDS ile 892.531.69

Ölçü: 126×66×86 cm (uygun yatak ölçüsü: 60×120 cm).

FÖLJA ile 391.805.66
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SKÖTSAM bebek alt değiştirme pedi, 53×80×2 cm. 

502.517.98

ÖNSKLIG alt değiştirme masası için saklama 
kutusu, 27×23×26 cm. 

301.992.83

SKÖTSAM bebek alt değiştirme pedi kılıfı, 
55×83×2 cm. 

003.604.79

SLÄKTING bölmeli kutu, gri/yeşil, 2 adet. 16 cm.lik 
STUVA çekmeceye uygundur.
25×41×9 cm 903.279.18

ANGELÄGEN kutu, siyah/beyaz. 
Raflara uyar.
25×44×25 cm 604.179.39

SLÄKTING bölmeli kutu, gri/turkuaz, 2 adet. 32 cm.
lik STUVA çekmeceye uygundur.
25×41×16 cm 203.279.31

STUVA ALT DEĞİŞTİRME MASASI/ÇALIŞMA MASASI

STUVA ALT DEĞİŞTİRME MASASI/ÇALIŞMA  
MASASI – TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

FRITIDS çekmece ile

FÖLJA çekmece ile

1

1

2

2

3

3

1. Bu ünite ilk bakışta çocuğunuzla keyifli anlar 
geçirebileceğiniz sıradan bir alt değiştirme masası olarak 
görünse de pek çok özelliğe sahip.

2. Çocuğunuz büyürken üst kısmı aşağı indirerek, 
çocuğunuzun ayakta durup oyuncaklarıyla ya da  
boyalarıyla oynayabileceği bir oyun masası haline 
getirebilirsiniz. 

3. Zaman geçtikçe üst kısmı en yüksek konuma getirerek, 
oyun masasını çocuğunuzun oturup ders çalışabileceği 
rahat bir çalışma masasına dönüştürebilirsiniz.

Ölçü: 90×79×102 cm

FRITIDS ile 692.531.46

Ölçü: 90×79×102 cm

FÖLJA ile 391.808.30
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+ + + + =

STUVA YÜKSEK KARYOLA

STUVA çalışma masalı ve saklama üniteli yüksek karyola

Çalışma masası yatağa paralel monte edildiğinde, 
gardırop kapaklarına dış kısımdan ulaşılabilir.  
STUVA yüksek karyolayı, çalışma masası yatağın altına 
gelecek şekilde monte edebilirsiniz. Bunun için gardırop 
kapaklarını yüksek karyolanın dış tarafına yerleştirin.  
Ölçü: 207×107×193 cm

Çalışma masası yatağa dik monte edildiğinde, 
gardırop kapaklarına iç kısımdan ulaşılabilir.  
Oda dar ise, çalışma masasını yüksek karyolaya dik  
gelecek şekilde monte edebilirsiniz. Bu şekilde, çalışma 
masasına ve gardıroba aynı taraftan ulaşabilirsiniz.  
Ölçü: 207×155×193 cm

Çalışma masası yatağa dik monte edildiğinde, 
gardırop kapaklarına dış kısımdan ulaşılabilir.  
Odada herhangi bir kısıtlı alan yoksa, STUVA yüksek 
karyolayı, çalışma masası yüksek karyolaya dik gelecek ve 
gardırop kapaklarına dış kısımdan ulaşılacak şekilde monte 
edebilirsiniz. Ölçü: 207×155×193 cm

Yataktan bağımsız çalışma masası. IKEA ürün 
yelpazesinden ADILS ayaklarla çalışma masasını bağımsız 
olarak da kullanabilirsiniz.

• Ranza ve yüksek karyolalar, 6 yaşından büyük çocuklar 
için uygundur. 

• Minimum tavan yüksekliği: 240 cm.
• Maksimum 20 cm kalınlığında bir yatak kullanmanızı 

öneriyoruz.
• Merdiven, karyolanın yalnızca sağ tarafına monte edilebilir.
• Yatağa paralel monte edilen çalışma masası ile birlikte 

toplam ölçü:  207×107×193 cm
• Yatağa dik monte edilen çalışma masası ile birlikte toplam 

ölçü:  207×155×193 cm

STUVA yüksek karyolada aşağıdaki gibi farklı montaj 
seçenekleri mevcuttur. İhtiyacınıza göre kapak, çekmece 
veya iç düzenleyiciler ekleyebilirsiniz. Kaymaz basamak ve 
kablo düzenleyici bulunan çalışma masasında, çocuğunuzun 
ellerini basamaklara rahatça yerleştirebileceği yeterli bir 
alan mevcuttur. Merdivenin en üstünde kolayca inip çıkmayı 
sağlayan iki kulp bulunmaktadır.
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Ölçü: 207×99×182 cm (uygun yatak ölçüsü: 90×200 cm).
Ürüne dahil iç düzenleyiciler: 1 askı rayı ve 1 raf

Bu kombinasyon 

FRITIDS ile 292.621.62

Ölçü: 207×99×182 cm (uygun yatak ölçüsü: 90×200 cm).
Ürüne dahil iç düzenleyiciler: 1 askı rayı ve 1 raf

Bu kombinasyon 

FRITIDS ile 792.532.59

Ölçü: 207×99×182 cm (uygun yatak ölçüsü: 90×200 cm).
Ürüne dahil iç düzenleyiciler: 5 raf

Bu kombinasyon 

STUVA GRUNDLIG ile 192.687.63

STUVA YÜKSEK KARYOLA KOMBİNASYONLARI

Ölçü: 207×99×182 cm (uygun yatak ölçüsü: 90×200 cm).
Ürüne dahil iç düzenleyiciler: 1 askı rayı ve 1 raf

Bu kombinasyon 

FÖLJA ile 992.752.41

Ölçü: 207×99×182 cm (uygun yatak ölçüsü: 90×200 cm).
Ürüne dahil iç düzenleyiciler: 1 askı rayı ve 1 raf

Bu kombinasyon 

FÖLJA ile 892.752.65
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YATAK İÇİN

MALFORS sünger yatak. 

90×200 cm 202.723.11

MOSHULT sünger yatak.

90×200 cm 302.723.39

RAFLAR İÇİN

ANGELÄGEN kutu, çok renkli 3-adet.

18×27×17 cm 504.179.49

ANGELÄGEN kutu, sarı.

25×44×17 cm 704.179.34

ASKI BORUSU İÇİN

BAGIS çocuk elbise askısı, çeşitli renklerde, 8 adet.

300.247.16

ÇEKMECELER İÇİN

SLÄKTING bölmeli kutu, gri/yeşil 2 adet. 16 cm.lik 
STUVA çekmeceye uygundur.

25×41×9 cm 903.279.18

SLÄKTING bölmeli kutu, gri/turkuaz 2 adet. 32 cm.
lik STUVA çekmeceye uygundur.

25×41×16 cm 203.279.31

ÇALIŞMA MASASI İÇİN

ADILS ayak, Yükseklik 70 cm

Siyah 702.179.73

Mavi 203.262.91

Beyaz 902.179.72
Bej 803.537.43

RÄLLEN  entegre USB şarj cihazı . Ø 8,5cm, 
kablo uzunluğu 1,9 m. STUVA yüksek karyola çalışma 
masasına uyar. Şarj cihazının 3 ayrı USB bağlantısı 
sayesinde aynı anda 3 cihazı şarj edebilirsiniz. 8 
yaşından büyükler için önerilir.

Beyaz 303.602.51

Siyah 403.602.60

ÖRFJÄLL çocuk çalışma sandalyesi 

Beyaz/Vissle açık gri 303.202.36
Beyaz/Vissle parlak yeşil 603.208.24

FUBBLA çalışma lambası. 8 yaşından büyük 
çocuklar için uygundur.

Beyaz 403.257.09

STUVA YÜKSEK KARYOLA – TAMAMLAYICI ÜRÜNLER
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STUVA İSKELETLER

STUVA iskelet 60×50×192 cm*.

Beyaz 301.573.77

STUVA iskelet 60×50×128 cm*.

Beyaz 001.286.21

STUVA iskelet 60×50×64 cm*. Duvara asılabilir. 

Beyaz 301.281.77

STUVA iskelet 60×30×64 cm*. Duvara asılabilir.

Beyaz 201.286.20

STUVA bank 90×50×50 cm.

Beyaz 301.286.29

STUVA bebek karyolası 126×66×86 cm. 

Beyaz 602.486.06

STUVA alt değiştirme masası/çalışma masası 
iskeleti. 90×79×102 cm.
Beyaz 202.253.34 

STUVA yüksek karyola iskeleti. 207×99×182 cm.

Beyaz 903.449.13

STUVA iskelet 120x50x60*.

Beyaz 903.828.96

STUVA tekerlekli kutu iskeleti 50x60x64.*

Beyaz 003.869.88

FRITIDS KAPAKLAR VE ÇEKMECELER

FRITIDS kapak 60×192 cm. 2’li paket. Stoperli 
menteşeler dahildir.

Beyaz 003.786.05

Kırmızı 303.786.04

Açık mavi 703.785.98

FRITIDS kapak 60×128 cm. 2’li paket. Stoperli 
menteşeler dahildir.
Beyaz 903.785.97
Kırmızı 303.785.95
Açık mavi 203.785.91

FRITIDS kapak 60×64 cm. 2’li paket. Stoperli 
menteşeler dahildir.
Beyaz 203.786.14
Kırmızı 703.786.16
Açık mavi 403.786.13

FRITIDS kutu, 90×49×48 cm. STUVA banka 
uygundur. 
Beyaz 203.869.11
Kırmızı 003.869.07
Açık mavi 303.869.01

FRITIDS çekmece ön paneli 60×16 cm. 

Beyaz 403.786.27
Kırmızı 603.786.26
Açık mavi 103.786.24

FRITIDS çekmece ön paneli 60×32 cm. 

Beyaz 804.021.97
Kırmızı 504.021.94
Açık mavi 704.021.88

FRITIDS çekmece ön paneli 60x64 cm.

Beyaz 403.868.87

Kırmızı 103.868.84 

Açık mavi 303.868.78 

* Bu mobilya mutlaka duvara sabitlenmelidir.
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FÖLJA KAPAKLAR VE ÇEKMECELER

FÖLJA ön paneller STUVA iskeletlere uygun olup, 2’li paketler 
halinde satılmaktadır. Her bir FÖLJA paketinde 2 adet topuz 
ve topuzlar için 10 adet yuvarlak etiket mevcuttur.

FÖLJA kapak 60×192 cm, 2’li paket.

Beyaz 703.207.53

FÖLJA kapak 60×128 2’li paket.

Beyaz 103.207.51

FÖLJA kapak 60×64 2’li paket.

Beyaz 203.207.55

FÖLJA kutu 90×49×48 cm.

Beyaz 503.207.49

FÖLJA çekmece ön paneli 60×16 2’li paket

Beyaz 803.207.57

FÖLJA çekmece ön paneli 60×32 2’li paket

Beyaz 403.207.59

STUVA GRUNDLIG

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 16 cm.  
Ayrı olarak satılan çekmece ön paneli ile 
tamamlanabilir.
Beyaz 701.286.89

STUVA GRUNDLIG ön panelsiz çekmece 32 cm.  
Ayrı olarak satılan çekmece ön paneli ile 
tamamlanabilir.
Beyaz 901.286.88

STUVA GRUNDLIG raf, beyaz. Saklama çözümlerinde 
raf ünitesi ile çekmeceler arasına düzenleyici olarak bir 
adet raf ilave edilmelidir (ayrı olarak satılır).
56×26 cm 201.286.96
56×45 cm 001.286.97

STUVA GRUNDLIG askı borusu. 56 cm.

Beyaz 801.286.98

STUVA GRUNDLIG tel sepet 60×49x13 cm.

Beyaz 301.286.91

STUVA GRUNDLIG ayak, 2’li paket. Minimum 
yükseklik 10.5 cm, maksimum yükseklik 12.5 cm.

Beyaz 003.207.42

TÜM PARÇALAR


