
Oturma odası ve iş yeri aynı tarzda
HEMNES serisinde oturma odanızı hoş ve pratik bir yere 
dönüştürmek ve hatta yaratıcı çalışmalar sergileyeceğiniz bir 
iş yeri yaratmak için gerekli her şeyi bulabilirsiniz. Masalar, 
kitaplıklar, cam kapaklı dolaplar, TV sehpaları, çalışma masaları 
ve büro masaları arasından seçim yapabilirsiniz. Kablolardan 
çatal bıçak takımlarına, dosyalardan ufak biblolara kadar her 
şeyi düzenlemenize yardımcı olacak akıllı çözümler. HEMNES 
serisindeki tüm parçalar aynı şekilde gerçek masif ahşap ve 
zamana yenilmeyen tasarımla üretildiğinden parçaları koordine 
etmek ve oturma odanızda veya evin herhangi bir yerinde harika 
görünen bir çalışma alanı yaratmak kolaydır.

Doğal haliyle güzel
HEMNES’i özel kılan en önemli sebeplerden biri serideki tüm 
mobilyaların masif ahşaptan üretilmiş olmasıdır. Ahşap, 
yaşlandıkça güzelleşen ve hem dayanıklı hem de yenilenebilir bir 
malzemedir. Bu önemli özelliğinin yanı sıra odanıza kattığı his de 
bir o kadar önemlidir. Masif ahşap mobilyalarınıza kişilik ve doğal 
bir güzellik kazandırır. Bu sayede onları evinizde uzun bir süre 
tutmak istersiniz ve bu mobilyalar her geçen yıl giderek daha 
güzel ve daha kişisel bir hal alır.

SATIN ALMA KILAVUZU

HEMNES
Dolap sistemi

TASARIM
Carina Bengs

BAKIM 
TALIMATLARI
Hafif nemli bir bezle temizleyin. 
Temiz bir bezle kurulayın.

BILMEKTE FAYDA 
VAR
Bu üründeki malzemeler geri 
dönüştürülebilir mahiyette 
olabilir. Lütfen yaşadığınız 
yerdeki geri dönüştürme 
kurallarına ve bölgenizde 
geri dönüştürme tesisi olup 
olmadığına bakınız.

GÜVENLIK
Değişik duvar yapı malzemeleri 
için değişik sabitleme sistemleri 
kullanılmalıdır. Evinizin duvar 
yapısına uygun sabitleme 
malzemeleri kullanın (sabitleme 
malzemeleri ürüne dahil 
değildir). 



TÜM PARÇALAR

Panel/cam kapaklı dolap, 90×197 cm. Maks. yük/
raf: 30 kg. Panel/cam kapaklı dolap ihtiyaçlarınıza göre 
malzemelerinizi gösterir ya da gizler ve tozlanmayan 
saklama alanı sağlar. 4 ayarlanabilir raf sayesinde 
saklama ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Denge 
sağlamak için 1 sabit raf bulunur. Alt raf çıkarılabilir, 
çoklu prizler vb. dolabın altına saklanabilir. Kapaklar, 
sabit stoperler sayesinde sessiz ve yavaş kapanır. 

Venge 903.717.27

Açık kahverengi 703.717.28

Beyaz vernik 303.717.30

Panel kapaklı dolap, 90×197 cm. Maks. yük/raf: 
30 kg. Panel/cam kapaklı dolap ihtiyaçlarınıza göre 
malzemelerinizi gösterir ya da gizler ve tozlanmayan 
saklama alanı sağlar. 4 ayarlanabilir raf sayesinde 
saklama ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Denge 
sağlamak için 1 sabit raf bulunur. Alt raf çıkarılabilir, 
çoklu prizler vb. dolabın altına saklanabilir. Kapaklar, 
sabit stoperler sayesinde sessiz ve yavaş kapanır. 

Venge 103.717.69

Beyaz vernik 903.717.70 

3 çekmeceli cam kapaklı dolap, 90×197 cm. 
Maks. yük/raf: 30 kg. Masif ahşap doğal bir görünüm 
kazandırır. 3 ayarlanabilir raf sayesinde saklama 
ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Kapaklar, 
sabit stoperler sayesinde sessiz ve yavaş kapanır. 
Ayarlanabilir ayaklar; pürüzlü yüzeylerde de dengeli 
durur. 1 küçük çekmece sayesinde kalemleri, çatal 
bıçak takımlarını vb. düzenlemek kolaydır. Oyunlar, 
aksesuarlar, ekstra bir nevresim seti vb. için gizli ve 
tozlanmayan saklama çözümü için 2 geniş çekmece. 
Gizli çekmece rayları çekmecelerin, çok dolu bile olsa 
yavaşça kapanmasını sağlar. 

Venge 703.717.71

Açık kahverengi 803.717.61

Beyaz vernik 503.717.72

Beyaz vernik/açık kahverengi 504.135.07

Cam kapaklı dolap, 120×130 cm.

Venge 203.632.07

Açık kahverengi 603.632.10

Beyaz vernik 803.632.14

Kitaplık, 49×197 cm. Masif ahşap doğal bir görünüm 
kazandırır. 4 ayarlanabilir raf sayesinde saklama 
ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Denge sağlamak 
için 1 sabit raf bulunur. Alt raf çıkarılabilir, çoklu prizler 
vb. dolabın altına saklanabilir. Ayarlanabilir ayaklar; 
pürüzlü yüzeylerde de dengeli durur. 

Venge 603.717.62

Açık kahverengi 303.717.11

Beyaz vernik 403.717.63

Kitaplık, 90×197 cm. Masif ahşap doğal bir görünüm 
kazandırır. 4 ayarlanabilir raf sayesinde saklama 
ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Denge sağlamak 
için 1 sabit raf bulunur. Alt raf çıkarılabilir, çoklu prizler 
vb. dolabın altına saklanabilir. Ayarlanabilir ayaklar; 
pürüzlü yüzeylerde de dengeli durur. 

Venge 203.717.64

Açık kahverengi 103.717.12

Beyaz vernik 903.717.65

Beyaz vernik/açık kahverengi 604.135.02

Raf ünitesi, 120×130 cm.

Venge 103.631.80

Açık kahverengi 703.631.82

Beyaz vernik 303.631.84

Orta sehpa, 118×75 cm, yükseklik 46 cm. Dergiler vb. 
için ayrı bir raf ile masa veya sehpanızda ekstra alan ve 
düzen sağlar.

Venge 801.762.84

Açık kahverengi 602.821.34

Beyaz vernik 301.762.86

Orta sehpa, 90×90 cm, yükseklik 46 cm. Dergiler vb. 
için ayrı bir raf ile masa veya sehpanızda ekstra alan ve 
düzen sağlar.

Venge 101.762.92

Açık kahverengi 902.821.37

Beyaz vernik 101.762.87

Beyaz vernik/açık kahverengi 304.134.95

Konsol, 159×40 cm. Maks. yük/raf: 15 kg. Masif 
ahşap doğal bir görünüm kazandırır. İki farklı ölçüde 
8 bölme; kitaplar, dergiler, aksesuarlar, vb. için 
uygun bir saklama alanı sağlar. Kanepe arkasına veya 
duvara yerleştirilebilir ya da oda separatörü olarak 
kullanılabilir. 

Venge 002.518.09 

Açık kahverengi 502.821.39

Beyaz vernik 002.518.14 

Büfe, 157×88 cm. Tabaklardan dosyalara kadar her 
şeyi dolap içinde saklayabilirsiniz. Derin raflar ve iki 
büyük çekmece sayesinde bolca saklama alanınız olur.

Venge 803.092.55 

Açık kahverengi 203.092.58 

Beyaz vernik 403.092.57

TV sehpası, 149×47 cm.

Venge 502.970.46

Açık kahverengi 702.970.45

Beyaz vernik 802.970.21

Beyaz vernik/açık kahverengi 504.135.26

Duvar dolabı, 149×37 cm. Maks. yük: 30 kg. Masif 
ahşap doğal bir görünüm kazandırır. Duvar/körpü rafı 
iki bölmeyi birleştirir ve geniş bir düz ekran TV için alan 
yaratır. Ayrı olarak duvara da asılabilir. 

Venge 202.972.17

Açık kahverengi 802.972.19

Beyaz vernik 602.972.20

Çalışma masası, 155×65 cm. Masa tablasının 
altındaki kablo rafı prizleri ve kabloları göz önünden 
kaldırır ve çalışma alanını düzenli tutar. Dolap içindeki 
ayarlanabilir raf ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilir ve bir 
bilgisayar için alan sağlar. Alt çekmecede ayarlanabilir 
dosya alanı bulunur ve A4 veya mektup kağıtlarına 
göre ayarlanabilir. HEMNES çalışma masası için ek 
ünite ile tamamlanabilir.

Venge 602.457.21 

Beyaz vernik 702.457.25 
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2 çekmeceli çalışma masası ek ünite, 120×75 cm. 

Venge 103.632.17

Açık kahverengi 503.632.20

Beyaz vernik 903.632.23

Çalışma masası, 89×107 cm. Dizüstü bilgisayar için 
uygundur. Yerleşik kablo düzenleme alanı sayesinde 
kablo ve kordonlar göz önünde değil ama el altında 
bulunur. Ayarlanabilir ayaklar sayesinde çalışma masası 
pürüzlü yüzeylerde bile dengede durur. HEMNES 
çalışma masası için ek ünite ile tamamlanabilir.

Venge 102.457.09 

Beyaz vernik 302.457.13 

İÇ AKSESUARLAR

KVARNVIK kapaklı kutu, 3’lü set. 

Mavi 303.970.75

Gri 602.566.63

KVARNVIK kapaklı kutu, 18×25×15 cm.

Mavi 603.970.74  

Gri 704.128.75

KVARNVIK kapaklı kutu, 25×35×20 cm.

Mavi 903.970.63

Gri 104.128.78

FJÄLLA kapaklı kutu, 18×26×15.

Koyu gri 703.956.73

Beyaz 403.956.79

FJÄLLA kapaklı kutu, 25×26×20 cm.

Koyu gri 003.956.76

Beyaz 603.956.83

FJÄLLA dosyalık, 2’li paket. 

Koyu gri 103.956.66

Beyaz 003.956.62

BYHOLMA sepet, 25×29×15 cm.

Gri 001.590.14 

TÜM PARÇALAR

GABBIG, koyu kahverengi.

25×29×15 cm 703.220.64

29×38×25 cm 203.220.66

BRANKIS, natürel.

36×27×13 cm 103.220.95

36×27×23 cm 503.221.02

KNARRA sepet, 38×29×16 cm.

Beyaz 702.433.16 

Siyah-kahverengi 902.433.15 

KNARRA sepet, 38×29×30 cm.

Beyaz 502.433.17 

Venge 302.433.18 

3



©
 Inter IK

EA
 System

s B.V. 2013/2017

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. 


