
Sade fakat işlevsel
Zemine yerleştirebilir, duvara monte edebilir veya oda seperatörü 
olarak kullanabilirsiniz. KALLAX ünitelerini tek başlarına veya kombine 
ederek kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz eşyaları sergileyin veya dağınıklığı 
toparlaması için düzenleyiciler, kutular ve sepetler kullanın. İhtiyacınız 
ne olursa olsun, KALLAX serisinin sade ve güzel tasarımı onu en esnek 
ve işlevsel çözümlerimizden biri haline getiriyor.

SATIN ALMA KILAVUZU

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

GÜVENLİK
Dikkat! Devrilmeyi önlemek 
için, 79 cm’den yüksek 
tüm mobilyalar duvara 
sabitlenmelidir. Değişik 
duvar yapı malzemeleri için 
değişik sabitleme sistemleri 
kullanılmalıdır. Evinizin 
duvar yapısına uygun 
malzeme kullanın. (Sabitleme 
malzemeleri ürüne dahil 
değildir.) 

KALLAX
Raf ünitesi
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TÜM PARÇALAR

KALLAX raf ünitesi 77×39×77 cm.

Beyaz 202.758.14 
Venge 602.758.12 
Beyaz boyalı meşe görünümlü 603.245.20
Parlak beyaz 503.057.39

KALLAX raf ünitesi, 42×39×147 cm. 
Paketten çıkan bağlantı parçaları ile mobilya duvara 
sabitlenmelidir. Farklı duvar materyalleri farklı türde 
bağlantı parçaları gerektirir. Evinizdeki duvar yapı 
malzemesine uygun olan bağlantı parçalarını kullanınız, 
ayrı satılır. Üründen ayrı satılan KALLAX ek ünite ile 
tamamlanabilir.
Beyaz 002.758.48 
Venge 402.758.46 
Beyaz boyalı meşe görünümlü 403.245.16

 

KALLAX raf ünitesi, 77×39×147 cm. 
Yatay ya da dikey olarak yerleştirilebilir, raf ya da büfe 
olarak da kullanılabilir. 
Beyaz 802.758.87 
Venge 202.758.85 
Parlak beyaz 103.057.41
Beyaz boyalı meşe görünümlü 003.245.18
Gri ahşap görünümlü 403.469.24
Sarı 503.233.85
Siyah/beyaz 703.469.27

Beyaz/damalı görünümlü 904.284.46

KALLAX raf ünitesi, 112x39x147 cm. 
Yatay ya da dikey olarak yerleştirilebilir.
Beyaz 104.099.32
Beyaz boyalı meşe görünümlü 404.099.35
Venge 204.099.36

KALLAX raf ünitesi, 147×39×147 cm. 
Mobilya, her açıdan iyi bir görünüme sahip olduğu için 
oda separatörü olarak da kullanılabilir.
Beyaz 302.758.61 
Venge 102.758.62 
Parlak beyaz 203.057.45
Beyaz boyalı meşe görünümlü 103.245.13

KALLAX raf ünitesi 182×39×182 cm.
Mobilya, her açıdan iyi bir görünüme sahip olduğu için 
oda separatörü olarak da kullanılabilir.

Beyaz 703.015.37
Venge 703.015.42
Huş 503.015.43
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AKSESUARLAR

KALLAX tekerlek seti. Sabitliği ve dengeyi 
güçlendirmek için tekerlekler bir ray üzerine 
yerleştirilmiştir. Düşme, devrilme gibi riskleri önlemek 
için tekerlekler, sadece 80 cm’den (tekerlekler hariç) 
daha alçak ünitelerle kullanılmalıdır.
Gümüş 002.886.57

KALLAX kapaklı kutu, 33×33 cm.

Beyaz 202.781.67 
Venge 602.781.70 
Parlak beyaz 403.146.40
Beyaz boyalı meşe görünümlü 303.245.07
Sarı 203.233.82
Ayna 004.237.21

KALLAX 2 çekmeceli kutu, 33×33 cm. 

Beyaz 702.866.45 
Venge 902.866.49 
Parlak beyaz 003.146.42
Beyaz boyalı meşe görünümlü 503.245.11

KALLAX şişe ünitesi, 33×33 cm.

Beyaz 804.012.92

KALLAX raf ayırıcı, 33×33 cm.

Açık gri 603.460.70

KALLAX raf ayırıcı.

Açık gri 203.460.72

KALLAX tel sepet, 40×33 cm.

Pirinç rengi 103.450.73

KALLAX aksesuar askısı.

Açık gri 603.450.75

KALLAX raf ayırıcı. 

Koyu gri 403.460.71

DRÖNA box, 33×38×33 cm.

Siyah 302.192.81 
Beyaz 402.179.55
Çiçek desenli 202.179.56

Kırmızı 402.493.53

Koyu gri 002.984.87

LEKMAN kutu, 33×37×33 cm.

Beyaz 102.471.38
Koyu gri 102.225.81

BRANÄS sepet, 32×35×32 cm.

Rattan 001.384.32
Koyu gri 002.824.05
Beyaz 201.927.29

KNIPSA sepet, 32×33×32 cm.

Deniz sazı  201.105.40

BULLIG kutu, 32×35×16 cm.

Siyah 904.206.57

BULLIG kutu, 32×35×32 cm
Siyah 104.09.625

GNABBAS sepet, 32×35×32

Deniz sazı 604.002.98
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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. 


