
Eşyalarınızı nerede saklamak isterseniz isteyin, her 
santimetrekareden tam anlamıyla faydalanabilmenizi 
sağlayan bir ALGOT çözümü mutlaka vardır. Üstelik tarzdan 
ödün vermeden saklama alanını en iyi şekilde kullanabilmenizi 
sağlayan düzgün hatları olan akıllı bir tasarımla.

ALGOT ile hem zeminde duran hem de duvara asılan 
çözümler sağlayabilirsiniz. Farklı aksesuarlar sayesinde 
ALGOT farklı odalara ve durumlara uyum sağlamak 
için kolaylıkla uyarlanabilir. Çamaşır odasında elbiseleri 
ayırmaktan antrede kabanları asmaya, kilerde kavanoz ve 
kutuları depolamaya kadar ALGOT evinizin her köşesinde 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

Raf destekleri, raflar ve diğer aksesuarlar sadece bir "klik" 
ile kolayca takılabilir; dolayısıyla kurulumu çok kolaydır. Bu 
aynı zamanda tıpkı yaşamınız gibi ALGOT’un da kolayca uyum 
sağlayıp değişebileceği anlamına gelir. Ailenize yeni katılan 
biri için gardıropta daha fazla depolama alanına mı ihtiyacınız 
var? Sepet ekleyin. Çamaşır odanızı yeniden düzenlemek mi 
istiyorsunuz? Rafların yeri kolaylıkla değiştirilebilir. Daha fazla 
çalışma alanına mı ihtiyacınız var? En derin ALGOT rafını bir 
tezgah olarak kullanabilirsiniz. ALGOT ile her türlü saklama 
ihtiyacınıza bir çözüm bulmak çok kolay.

SATIN ALMA KILAVUZU

TASARIM
Francis Cayouette 

KALİTE
Evin her yerinde kullanım için 
tasarlanmıştır. ALGOT rafların 
yüzeyi dayanıklıdır, leke tutmaz 
ve temizliği kolaydır. Raf 
destekleri dayanıklı çelikten 
yapılmış olup ağır yükleri 
taşıyabilir. 

GÜVENLİK
Zeminde duran tekerleksiz 
sepetli çözümlerin duvara 
sabitlenmesi gerekmektedir. 
Hangi ürünlere tekerlek 
takılabileceği hakkında 
ayrıntılı bilgi için bu satın 
alma rehberinin 12. sayfasına 
bakınız.
Değişik duvar yapı malzemeleri 
için değişik sabitleme sistemleri 
kullanılmalıdır. Evinizdeki 
duvarlara uygun (ayrı satılan) 
sabitleme aparatlarını 
kullanınız.
Lütfen farklı duvar 
malzemelerinin taşıyabileceği 
yük miktarının da farklı 
olduğunu unutmayınız. Örneğin 
alçıdan yapılan duvarlar ahşap, 
beton veya tuğla duvarlar kadar 
çok yük taşıyamaz.
Evinizdeki duvarların türü ve ne 
kadar yük taşıyabileceği ya da 
ALGOT’u duvarlarınıza güvenle 
nasıl sabitleyebileceğiniz 
konusunda emin olamadığınızda 
bulunduğunuz yerde konusunda 
uzman bir bayi ile iletişime 
geçmeniz gerekir.

BİLMEKTE FAYDA 
VAR 
ALGOT rafların azami yük 
kapasitesi:
40 cm genişlik 
38 derinlik; 15 kg
58 derinlik; 23 kg

60 cm genişlik
38 derinlik; 22 kg
58 derinlik; 34 kg

80 cm genişlik
38 derinlik; 30 kg
58 derinlik; 46 kg

ALGOT
Evin her yerinde saklama çözümleri
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KOMBİNASYONLAR

ALGOT direk/sepet/kanca. 
Genel ölçüler: 30×22×197 cm. 
(499.323.59)

Tüm parçalar

ALGOT direk 196 cm, beyaz 302.185.35 1 adet

ALGOT kanca 20 cm, beyaz 702.186.04 1 adet

ALGOT asma aparatlı file sepet  
30×22×15 cm, beyaz 802.185.71 2 adet

DUVARA MONTE SAKLAMA ÇÖZÜMLERİ

ALGOT direk/raf/askı borusu. 
Genel ölçüler: 66x41x197 cm.
(099.038.20)

Tüm parçalar

ALGOT direk 196 cm, beyaz 302.185.35 2 adet
ALGOT raf desteği 38 cm, beyaz 202.185.45 8 adet
ALGOT raf 60×38 cm, beyaz 802.185.47 4 adet
ALGOT askı borusu 60 cm, beyaz 502.185.63 1 adet
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KOMBİNASYONLAR

ALGOT direk/tel sepetler.
Genel ölçüler: 65×41×197 cm.
(892.765.90)

Tüm parçalar

ALGOT direk 196 cm, beyaz 302.185.35 2 adet
ALGOT raf desteği 38 cm, beyaz 202.185.45 8 adet 

ALGOT raf 60×38 cm, beyaz 802.185.47 1 adet

ALGOT askı borusu 60 cm, beyaz 502.185.63 1 adet

ALGOT sepet rayı, beyaz, 2 adet 404.018.59 3 adet

ALGOT file sepet, 38×60×14 cm, beyaz 102.185.17 2 adet

ALGOT file sepet, 38×60×29 cm, beyaz 502.185.20 1 adet

DUVARA MONTE SAKLAMA ÇÖZÜMLERİ

ALGOT direk/raf/kutu.
Genel ölçüler: 68×41×199 cm.
(092.761.84)

Tüm parçalar

ALGOT asma rayı 66 cm, beyaz 502.364.87 1 adet
ALGOT direk 196 cm, beyaz 302.185.35 2 adet
ALGOT kutu 38×60×29 cm, beyaz 502.606.46 2 adet

ALGOT kapak 38×60 cm, beyaz 402.606.42 2 adet

ALGOT raf 60×38 cm, beyaz 802.185.47 5 adet

ALGOT raf desteği 38 cm, beyaz 202.185.45 14 adet

ALGOT sepet rayı, beyaz, 2 adet 404.018.59 2 adet

ALGOT direk/tel sepetler. 
Genel ölçüler: 66×41×197 cm. 
(292.765.93)

Tüm parçalar

ALGOT direk 196 cm, beyaz 302.185.35 2 adet

ALGOT raf desteği 38 cm, beyaz 202.185.45 12 adet
ALGOT raf 60×38 cm, beyaz 802.185.47 3 adet
ALGOT sepet rayı, beyaz, 2 adet 404.018.59 3 adet
ALGOT tel sepet 38×60×14 cm, beyaz 204.018.60 2 adet
ALGOT tel sepet 38×60×29 cm, beyaz 004.018.61 1 adet
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KOMBİNASYONLAR

DUVARA MONTE SAKLAMA ÇÖZÜMLERİ

ALGOT/SKÅDIS direk/raf/askı borusu
Genel ölçüler: 132×41×199 cm
(192.764.14)

Tüm parçalar

ALGOT asma rayı, 66 cm, beyaz 502.364.87 2 adet
ALGOT direk 196 cm, beyaz 302.185.35 3 adet
ALGOT raf 60×38 cm, beyaz 802.185.47 6 adet
ALGOT askı borusu 60 cm, beyaz 502.185.63 1 adet
ALGOT raf desteği 38 cm, beyaz 202.185.45 15 adet
ALGOT file sepet 38×60×14 cm, beyaz 102.185.17 3 adet
ALGOT sepet rayı, beyaz, 2 adet 404.018.59 3 adet
SKÅDIS pano 56x56 cm, beyaz 003.208.03 1 adet
ALGOT için SKÅDIS bağlantı parçası, beyaz, 4 adet 003.358.85 1 adet
SKÅDIS mektupluk, beyaz 403.208.15 1 adet
SKÅDIS kapaklı kutu, beyaz, 3 adet 803.359.09 1 adet
SKÅDIS ataş, beyaz, 2 adet 003.216.14 1 adet

ALGOT direği/raf/askı borusu
Genel ölçüler: 132×41×199 cm
(792.762.46)

Tüm parçalar

ALGOT raf desteği 38 cm, beyaz 202.185.45 13 adet
ALGOT file sepet 38×60×14 cm, beyaz 102.185.17 3 adet
ALGOT asma rayı, 66 cm, beyaz 502.364.87 2 adet
ALGOT sepet rayı, beyaz, 2 adet 404.018.59 2 adet
ALGOT askı borusu 60 cm, beyaz 502.185.63 2 adet
ALGOT raf 60×38 cm, beyaz 802.185.47 5 adet
ALGOT direk 196 cm, beyaz 302.185.35 3 adet

ALGOT direk/raf.
Genel ölçüler: 66×61×197 cm.
(499.038.42)

Tüm parçalar

ALGOT direk 196 cm, beyaz 302.185.35 2 adet

ALGOT raf desteği 38 cm, beyaz 202.185.45 6 adet

ALGOT raf 60×38 cm, beyaz 802.185.47 3 adet

ALGOT raf desteği 58 cm, beyaz 102.185.41 2 adet

ALGOT raf 60×58 cm, beyaz 702.232.43 1 adet
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KOMBİNASYONLAR

DUVARA MONTE SAKLAMA ÇÖZÜMLERİ

ALGOT direk/raf/kurutma askısı. 
Genel ölçüler: 132×61×197 cm.
(199.038.34)

Tüm parçalar

ALGOT asma rayı 66 cm, beyaz 502.364.87 2 adet
ALGOT direk 196 cm, beyaz 302.185.35 3 adet
ALGOT raf desteği 38 cm, beyaz 202.185.45 6 adet
ALGOT raf 60×38 cm, beyaz 802.185.47 2 adet
ALGOT kurutma askısı 60 cm, beyaz 902.185.61 1 adet
ALGOT raf desteği 58 cm, beyaz 102.185.41 3 adet
ALGOT raf 60×58 cm, beyaz 702.232.43 2 adet

ALGOT/SKÅDIS direk/raf
Genel ölçüler: 140×61×199 cm
(492.762.95)

Tüm parçalar

ALGOT raf desteği 38 cm, beyaz 202.185.45 6 adet
ALGOT raf desteği 58 cm, beyaz 102.185.41 4 adet
ALGOT asma aparatlı file sepet, 
30×22×15 cm, beyaz 802.185.71 1 adet
ALGOT asma rayı 66 cm, beyaz 502.364.87 2 adet
ALGOT raf 60×38 cm, beyaz 802.185.47 4 adet
ALGOT raf 60×58 cm, beyaz 702.232.43 2 adet
ALGOT direk 196 cm, beyaz 302.185.35 3 adet

ALGOT için SKÅDIS bağlantı parçası, 
beyaz, 4 adet 003.358.85 1 adet

SKÅDIS kanca, beyaz, 2 adet 503.356.18 2 adet
SKÅDIS pano 56x56 cm, beyaz 003.208.03 1 adet
SKÅDIS rulo tutucu, beyaz 703.208.09 1 adet
SKÅDIS raf, beyaz 003.207.99 1 adet

ALGOT direk/raf/kurutma askısı
Genel ölçüler: 132×41×199 cm
(292.765.31)

Tüm parçalar

ALGOT raf desteği 38 cm, beyaz 202.185.45 16 adet
ALGOT kurutma askısı 60 cm, beyaz 902.185.61 1 adet
ALGOT file sepet 38×60×29 cm, beyaz 502.185.20 2 adet
ALGOT asma rayı 66 cm, beyaz 502.364.87 2 adet
ALGOT sepet rayı, beyaz, 2 adet 404.018.59 2 adet
ALGOT raf 60×38 cm, beyaz 802.185.47 6 adet
ALGOT direk 196 cm, beyaz 302.185.35 3 adet
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KOMBİNASYONLAR

DUVARA MONTE SAKLAMA ÇÖZÜMLERİ

ALGOT direk/raf/kutu.
Genel ölçüler: 189×41×197 cm.
(092.764.19)

Tüm parçalar

ALGOT direk 84 cm, beyaz 102.185.36 2 adet
ALGOT direk 56 cm, beyaz 102.301.85 1 adet
ALGOT direk 196 cm, beyaz 302.185.35 2 adet
ALGOT kutu 38×60×14 cm, beyaz 902.606.54 2 adet

ALGOT kutu 38×60×29 cm, beyaz 502.606.46 1 adet

ALGOT kapak 38×60 cm, beyaz 402.606.42 2 adet

ALGOT askı borusu 80 cm, beyaz 003.258.67 1 adet

ALGOT askı borusu 60 cm, beyaz 502.185.63 1 adet

ALGOT askı borusu 40 cm, beyaz 703.258.64 1 adet

ALGOT raf 40×38 cm, beyaz 402.185.54 2 adet 

ALGOT raf 60×38 cm, beyaz 802.185.47 2 adet

ALGOT raf 80×38 cm, beyaz 102.185.55 1 adet

ALGOT asma aparatlı file sepet, 
30×22×15 cm, beyaz 802.185.71 1 adet

ALGOT raf desteği 38 cm, beyaz 202.185.45 15 adet 

ALGOT sepet rayı, beyaz, 2 adet 404.018.59 3 adet

ALGOT direk/raf. 
Genel ölçüler: 132×41×199 cm.
(199.302.05)

Tüm parçalar

ALGOT asma rayı 66 cm, beyaz 502.364.87 2 adet
ALGOT direk 196 cm, beyaz 302.185.35 3 adet
ALGOT raf desteği 38 cm, beyaz 202.185.45 12 adet
ALGOT raf 60×38 cm, beyaz 802.185.47 8 adet
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Hazır mı olsun, yoksa size özel bir çözüm mü?
Hazır kombinasyonlarımızdan seçebileceğiniz gibi kendi 
özel ALGOT saklama çözümünüzü de tasarlayabilirsiniz. Bu 
satın alma rehberinde yer verilen hazır kombinasyonlara 
göz atarak başlayabilirsiniz. Mağazalardaki satış 
danışmanlarımız size seçtiğiniz kombinasyona ilişkin parça 
listesi hazırlamada yardım ederek Self-Servis alanında size 
rehberlik sağlayabilir ve ayrıca mağazadan teslim alma ve 
eve teslim hizmetleri gibi diğer hizmetler hakkında da size 
bilgi verebilir. 

Unutmayın: IKEA İnternet sitesinde çok daha fazla sayıda 
ALGOT kombinasyonu bulabilirsiniz. Kombinasyonlarınızı 
çevrimiçi planlayıcımızı kullanarak veya mağazamıza 
gelerek de oluşturabilirsiniz.

Saklamak istediğiniz şey nedir? 
Eviniz için saklama çözümleri planlarken yapmanız gereken 
ilk şey bu soruyu kendinize sormaktır. Elbiselerinizi 
asacak, nevresimlerinizi veya havlularınızı koyacak bir 
yere mi ihtiyacınız var? Yoksa kitap rafları ya da şapka ve 
eldivenlerinizi koyacak sepetler mi gerekiyor? ALGOT eviniz 
için birçok farklı saklama çözümü sunabilir.

Ne kadar alanınız var?
Yeni saklama çözümünüzle ilgili planlamaya başlamadan 
önce elinizdeki alanın ne kadar olduğunu bilmeniz gerekir. 
Zeminden tavana ve duvarlar arasında ölçüm yaparak 
kullanabileceğiniz alanın bir çerçevesini çizin. Saklama 
çözümünüzün boyutunu etkileyebilecek kapı veya 
pencerelere dikkat edin; ayrıntılı bir biçimde ölçü alarak 
kapıların açılması ve kapanması için pay bırakın. Saklama 
çözümünüzü etkileyebilecek radyatör, boru, havalandırma 
ve diğer unsurları da göz önünde bulundurmayı unutmayın.

İPUCU: Özel oluşturulmuş bir çözümün genişliğini 
nasıl hesaplarız?
Duvara monte saklama çözümünüzü kendiniz 
oluşturduğunuz durumlarda dış dikmelerin genişliği için 
2,6 cm ve içte kalan dikmelerin her biri için de 1,6 cm 
ayırmanız gerekecektir (raflar içte kalan dikmelerle kesiştiği 
için). Ayrıca seçtiğiniz rafların veya aksesuarların genişliğini 
de eklemeniz gerekecektir.

Rafların ve aksesuarların genişlikleri
40 cm (raflar)
60 cm (raflar, sepetler, kurutma askısı, ayakkabı rafı, 
pantolon askısı, askı borusu)
80 cm (raflar)
122 cm (kurutma askısı)

Hızlı hesaplama rehberi
1 duvar direği +0 cm
2 duvar direği +5,2 cm
3 duvar direği +6,8 cm
4 duvar direği +8,4 cm

PLANLAMA

ÖNEMLİ! 

Duvara monte ALGOT çözümünün kurulumu sırasında 
vida delikleri arasında doğru mesafeyi bırakmak için 
duvar direkleri ile gelen montaj talimatlarına başvurunuz. Örnek 2

2,6+60+1,6+60+1,6+60+2,6= 188,4 cm

2,6 1,6 1,6 2,6

60 60 60

Örnek 1
2,6+60+2,6= 65,2 cm

2,6 2,6

60
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1. Duvar direklerini düzgün biçimde ve doğru aralıklarla 
asabilmenize yardımcı olacak ALGOT asma rayını duvara 
monte edin. 4 mm çapında (vida başı maks. 7 mm) 
gömme başlı vida kullanın. 66 cm’lik ray için 3 vida, 
88 cm’lik ray için 4 vida, 190 cm’lik asma rayı içinse 7 
vidaya ihtiyacınız olacak. 

2. Asma rayına duvar direklerini asın ve aralıklarını 
ayarlayarak duvara sabitleyin. 4-4,5 mm çapında (vida 
başı maks. 9 mm), yuvarlak başlı vida kullanın. 56 cm’lik 
direk için 3 vida, 84 cm’lik direk için 4 vida, 196 cm’lik 
direk içinse 8 vidaya ihtiyacınız olacak. 

3. Rafları ya da sepet veya ayakkabı rafı gibi aksesuarları 
yerleştirmek istediğiniz yerlerde ALGOT duvar 
direklerine raf desteklerini takın. Bir raf desteği iki 
ALGOT rafını veya başka bir aksesuarı taşıyabilmektedir. 
Raf destekleri ve raflar 2 farklı derinlikte üretilmektedir: 
38 ve 58 cm. Ayrıca raflarda üç farklı genişlik seçeneği 
de mevcuttur: 40, 60 ve 80 cm. Tüm ALGOT raf 
sistemlerinin azami yük kapasitesi için bu satın alma 
rehberinin ön kapağına bakınız. 

4. Rafları, ayakkabı raflarını, çamaşır kurutma askılıklarını 
ve/veya diğer aksesuarları raf desteklerine takın. En 
fazla üç ayakkabı rafını tutturmak için farklı raf desteği 
derinliklerini kullanabilirsiniz: 38 cm derinlikteki raf 
desteği 2 ayakkabı rafı tutarken, 58 cm’lik olansa 3 
ayakkabı rafı tutabilmektedir.

5. Sepetleri asmak istediğiniz raf desteklerine ALGOT sepet 
raylarını takın. Bağlantı parçalarını da takın ve sepeti 
raya oturtun.

6. Rafları ve aksesuarları yerlerine iyice oturtmak ve açık 
kalmasını önlemek için raf desteklerinin üzerine kapatıcı 
şeritleri yerleştirin.

NASIL KURULUR?

DUVARA MONTE SAKLAMA ÇÖZÜMLERİ

+ =+++ + ++

asma rayı duvar  
direkleri

raf 
destekleri

raflar askı 
boruları

 sepet  
rayları

file sepetler ayakkabı rafları

Bu kombinasyon için ihtiyaç duyduklarınız:

Not! Çözümünüzü duvara 
güvenle sabitlemek için ihtiyaç 
duyabileceğiniz vidalar ve diğer 
sabitleme aparatları (örneğin 
dübeller) pakete dâhil değildir. 
Değişik duvar yapı malzemeleri 
için değişik sabitleme sistemleri 
kullanılmalıdır. Ahşap, alçı, beton 
ve tuğla duvarlar için FIXA 260 
parça vida ve dübel seti ayrıca 
satılmaktadır.

4

“KLİK”

“KLİK”

“KLİK”

“KLİK”

1

2

6
4

3

5

6
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TÜM PARÇALAR

ALGOT asma rayı. Beyaz.

66 cm 502.364.87
88 cm 302.185.40
190 cm 202.364.84

  

ALGOT duvar direği. Beyaz.

56 cm 102.301.85
84 cm 102.185.36
196 cm 302.185.35

ALGOT raf desteği. Beyaz.

38 cm 202.185.45
58 cm 102.185.41

2 duvar direği ve raf desteğiyle kullanıma uygun raf-
lar ve aksesuarlar. 

ALGOT raf. Beyaz.

40×38 cm. Maks. yük 15 kg 402.185.54

40×58 cm. Maks. yük 23 kg 102.238.30

60×38 cm. Maks. yük 22 kg 802.185.47

60×58 cm. Maks. yük 34 kg. 702.232.43

80×38 cm. Maks. yük 30 kg. 102.185.55

80×58 cm. Maks. yük 46 kg. 402.185.30

ALGOT sepet rayı. Beyaz. 2’li paket.

40 cm 404.018.59

ALGOT file sepet. Beyaz.  

38×60×14 cm. Maks. yük 6 kg 102.185.17

38×60×29 cm. Maks. yük 13 kg 502.185.20

ALGOT tel sepet. Beyaz. 

38×60×14 cm. Maks. yük 6 kg 204.018.60

38×60×29 cm. Maks. yük 13 kg 004.018.61

ALGOT kutu, beyaz. 

38×60×14 cm/20 l 902.606.54
38×60×29 cm/45 l 502.606.46

ALGOT kapak, beyaz.

38×60 cm 402.606.42

ALGOT kurutma askısı. Beyaz. 

60×38 cm 902.185.61

ALGOT ayakkabı rafı. Beyaz. 

60 cm 002.185.65

ALGOT pantolon askısı. Beyaz. 

60×38 cm 602.185.67

ALGOT askı borusu. Beyaz. 

40 cm 703.258.64
60 cm 502.185.63
80 cm 003.258.67

1 duvar direğiyle kullanılabilecek aksesuarlar, raf 
desteği dâhil. 

ALGOT kanca. 20×7 cm. Maks. yük 8 kg.

Beyaz. 702.186.04

ALGOT asma aparatlı file sepet 30×22×15 cm Maks. 
yük 1,5 kg.

Beyaz 802.185.71

ALGOT ayna. 30×70 cm.

Beyaz. 002.186.07
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AKSESUARLAR

PANO

SKÅDIS pano 56×56 cm, beyaz.
003.208.03

ALGOT için SKÅDIS bağlantı parçası. Beyaz. 4’lü 
paket.

003.358.85

SKÅDIS mektupluk, beyaz. 
403.208.15

SKÅDIS kapaklı kutu, beyaz, 3 adet. 
803.359.09 

SKÅDIS ataş, beyaz, 2 adet. 
003.216.14 

YATAK ODASI VE KORİDOR

BUMERANG giysi askısı 8 adet, G43 cm. 

Siyah 202.385.34
Doğal renkli 302.385.43
Beyaz 702.385.41

BUMERANG askı şekillendirici, 30×25 cm. 

Beyaz 702.932.74

BUMERANG pantolon/etek askısı, maks. G35 cm. 

Krom kaplama 602.404.03

STUK kutu, 55×51×18 cm.

Beyaz/gri 403.095.73

STUK kutu, 34×51×28 cm.

Beyaz/gri 403.096.86

STUK kutu, 71×51×18 cm.

Beyaz/gri 503.095.77

OTURMA ODASI

BULLIG kutu, bambu.

32×35×16 cm 902.648.88
32×35×32 cm 302.648.86 

KUGGIS kapaklı kutu, 37×54×21 cm. 

Beyaz 102.802.03

KUGGIS kapaklı kutu, 18×26×8 cm.

Beyaz 202.802.07

KUGGIS kapaklı kutu, 26×35×8 cm.

Beyaz 502.823.04

KUGGIS kapaklı kutu, 26×35×15 cm.

Beyaz 602.802.05

KUGGIS 8 bölmeli düzenleyici.

Beyaz 002.802.08



ÇALIŞMA ODASI

TJENA kapaklı saklama kutusu 18×25×15 cm. 

Beyaz 103.954.21
Beyaz/siyah/pembe 703.982.14
Siyah 603.954.85
Pembe 004.038.17

TJENA kapaklı saklama kutusu 25×35×10 cm. 
Beyaz 903.954.22
Siyah 403.954.86

TJENA kapaklı saklama kutusu 25×35×20 cm. 
Beyaz 603.954.28
Beyaz/siyah/pembe 403.982.15
Siyah 303.954.77
Pembe 404.038.15

TJENA dosyalık, 2’li paket.
Beyaz 103.954.16
Pembe/siyah 503.982.10
Siyah 003.954.74

MUTFAK VE KİLER

KNAGGLIG kutu, çam.

23×31×15 cm 102.923.57

46×31×25 cm 702.923.59 

SORTERA kapaklı çöp kutusu, beyaz.

39×55×28 cm/37 litre 102.558.97
39×55×45 cm/60 litre 702.558.99

GARAJ, KİLER VE TAVAN ARASI

SOCKERBIT kutu, beyaz.

19×26×15 cm 503.161.82

SOCKERBIT kapaklı kutu, beyaz. 
19×26×15 cm 603.160.68
38×25×15 cm 403.160.69
38×51×30 cm 803.160.67

SAMLA kutu, şeffaf. 

28×19×14 cm/5 litre 701.029.72
39×28×14 cm/11 litre 401.029.78
39×28×28 cm/22 litre 801.029.76
56×39×28 cm/45 litre 301.029.74 
56×39×42 cm/65 litre 001.029.75

 
SAMLA kutu. 11 ve 22 litrelik kutu için 37×25×12 cm. 

Şeffaf 501.029.73 

SAMLA kapak, şeffaf. 

5 litrelik kutu için 101.103.00
11 ve 22 litrelik kutu için 501.102.99
45/65 litrelik kutu için 701.103.02

KLÄMTARE kapaklı kutu, koyu gri.

27×45×15 cm 102.923.62

58×45×30 cm 702.923.64

AYDINLATMA

STÖTTA LED tavan/duvar lambası. 4 adet AA pil ile 
çalışır.

602.771.37

AKSESUARLAR
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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. 

Nakliye hizmeti Montaj hizmeti Fikrinizi de değiştirebilirsiniz.
Arabanız büyük değilse, aldıklarınızın 
adresinize taşınmasını istiyorsanız, 
düşük bir ücret karşılığında, size 
yardımcı olabiliriz. Ayrıntılar için 
kasalardan sonra, nakliye ve montaj 
bankosundan bilgi alabilirsiniz.

IKEA montaj ekibi, düşük bir ücret
karşılığında, aldıklarınızı sizin için 
evinizde kurabilir. Montaj hizmeti 
IKEA montaj ekibi tarafından 
verilmektedir.

Satın aldıklarınızı 30 gün içinde satış 
fişi/bilgi fişi ve orijinal ambalajı ile 
birlikte iade etmeniz yeterlidir.
* İade hakkınız beyaz eşya, kesilmiş kumaş, 
kişiye özel hale getirilen ürünler, mutfak tezgahı, 
bitki, gıda ürünleri, satın alınan hizmetler, 
alışveriş poşeti ve fırsat köşesinden satın alınmış 
ürünler hariç mobilya ve aksesuar ürünleri için 
geçerlidir. Ürün orijinal ambalajında değilse veya 
kurulmuşsa, iade edilen ürünün bedeli IKEA 
mağazalarında kullanabileceğiniz iade kartına 
yüklenir.

HİZMETLERİMİZ
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