
TASARIM: 
Ehlén Johansson

GÜVENLIK:  
Direği tavana sabitleyin. Yan 
paneli duvara sabitleyin.

Değişik duvar tipleri için 
değişik sabitleme parçaları 
kullanmak gerekir. Siz de, 
evinizin duvarlarına uygun 
sabitleme parçaları kullanın 
(sabitleme malzemeleri ürüne 
dahil değildir).

BAKIM 
TALIMATLARI:
Çok iyi sıkılmış sabunlu bir bezle 
silip temizleyin. Kuru ve temiz 
bir bezle kurulayın.

BILMEKTE 
FAYDA VAR 
ELVARLI raflar için maks. yük
40 cm genişlik 
36 derinlik – 12 kg
51 derinlik – 18 kg
80 cm genişlik 
36 derinlik – 25 kg
51 derinlik – 36 kg

ELVARLI askı borusu için 
öngörülen maks. yük
40 cm – 15 kg
80 cm – 30 kg

Kanca için öngörülen maks. yük
4 kg 

MONTAJ
ÖNEMLİ: Bu mobilyayı emniyetli 
bir şekilde kurabilmek için iki 
kişi gereklidir.

ELVARLI modern tasarımı ve dayanıklı bambu rafları ile giysi ve 
ayakkabılarınızı saklayabileceğiniz fonksiyonel ve estetik bir açık 
raf sistemidir. Dilerseniz bizim önerdiğimiz çözümlerden birini seçin, 
dilerseniz kendi çözümünüzü kendiniz yaratın. Bu şekilde yatak odanız, 
koridorunuz, oturma odanız ya da evdeki çalışma alanınız için size özel 
bir düzenleme sağlayabilirsiniz. Klik sistemi sayesinde 
montajı, demontajı ve yeniden düzenlenmesi son derece kolaydır.

ELVARLI açık raf sistemini, tercihinize göre tavana monte edilen bir 
direk veya duvara sabitlenen bir yan panel olarak seçebilirsiniz. Askı 
boruları, çekmeceler, raflar, ayakkabı rafları gibi iç parçaları saklama 
ihtiyaçlarınıza göre ekleyebilirsiniz. Kullanışlı kancalarımız da mevcut!

ELVARLI açık raf sistemiyle son söz hakkı daima sizin olacak. Açık 
raf sistemi sayesinde her eşyanızı bir bakışta görürsünüz. Raflar ve 
yumuşak kapanan çekmecelerle açık ve kapalı bir kombinasyon da 
oluşturabilirsiniz. Kıyafetlerinizi asmak için veya aksesuarlarınızı 
saklamak için kullanabilirsiniz. Hangisini seçerseniz seçin, ELVARLI 
açık raf sistemini her zaman ihtiyaçlarınıza ya da yaşadığınız yere 
uyarlayabilirsiniz!

SATIN ALMA KILAVUZU

Açık raf sistemi

ELVARLI
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Bir taban seçin
ELVARLI duvara sabitlenen bir yan panel (1) veya tavana 
sabitlenen bir direk (2) ekseninde oluşturulabilir. Direk 
yüksekliği 222 cm ila 350 cm aralığında ayarlanabilir. Yan 
panellerde ise iki yükseklik seçeneği mevcuttur: 126 cm ve 
216 cm. Unutmayın! Ekleyeceğiniz her iç parça için direkler-
de raf destekleri bulunmalıdır. Yan panellerin her birinde ise 
destek çubuğu bulunmalıdır.

Saklamak istediğiniz giysiler nelerdir?
Giysilerinizi inceleyin. Her kategoriden (ayakkabı, uzun 
elbise, kazak, pantolon vs.) ne kadar eşyanız olduğunu 
belirleyin.

Ne kadar alanınız olduğunu hesaplayın
Açık saklama çözümünüzü yerleştirmek istediğiniz yeri 
seçin. Tabandan tavana ve duvarlar arasında ölçüm 
alarak alanın bir krokisini oluşturun. Ayrıntılı ölçümler yapın. 
Çözümü yerleştireceğiniz alandaki pencere ve kapılara 
dikkat ederek açılıp kapanabilmeleri için alan bırakın. 
Saklama çözümünüzü etkileyebilecek radyatör, boru, 
havalandırma ve diğer unsurları da göz önünde bulundurun.

Hazır bir kombinasyon mu isterdiniz?
Mağazalarımızdaki satış personelimiz Self-Servis 
alanında size seçtiğiniz kombinasyonla ilgili olarak yardımcı 
olabilecek bir ürün listesi oluşturmada destek verebilir. 

Kendi çözümünüzü mü oluşturmak istiyorsunuz? 
Şu basit adımları izleyerek bu satın alma kılavuzunda yer 
verilen ek bilgileri kullanın:

PLANLAMA
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IPUCU! Düzenleyin ve maksimum seviyede yararlanın
Yeni saklama çözümünüzü zengin ürün gamımızdaki iç aksesuarlardan 
kutular ve düzenleyicilerle tamamlayın. Bu aksesuarlar daha da iyi bir düzenle-
me yapabilmenizi ve aradıklarınıza kolaylıkla ulaşabilmenizi 
sağlayacaktır. Favori aksesuarlarımız için 10. sayfaya bakabilirsiniz.

Iç parça seçimi
Askı boruları, raflar, iç düzenleyiciler, çekmeceler ve ayakkabı 
rafları ELVARLI’nın iç üniteleridir. Saklama ihtiyaçlarınıza 
uygun iç parça kombinasyonlarını seçin. Tüm iç parçalar iki 
genişlik seçeneği (40 ve 80 cm) ve iki derinlik seçeneği (35 
ve 51 cm) ile sunulmaktadır. Unutmayın! Her çekmecede bir 
adet düzenleyici bulunmalıdır. Buna ek olarak bir düzenleyi-
ciyi, kutular veya katlanmış giysiler için bir bölme olarak da 
kullanabilirsiniz.

Genişliği hesaplayın
Çözümünüzün seçtiğiniz alana uyacağından emin olun. 
Gerek direk, gerekse yan panel kullanılan çözümlerde bu 
parçaların getirdiği ek genişliği de hesaba katmanız gere-
kecektir. 3. sayfada yer verilen bilgileri kullanarak saklama 
çözümünüzün genişliğini hesaplayın.



NASIL KURULUR

3

ELVARLI saklama çözümünüzü direk 
ekseninde oluşturmayı planlıyorsanız her 
bir direğin genişliği için 3,4 cm’lik bir alan 
bırakmanız gerekecektir. 

ELVARLI saklama çözümünüzü yan panel-
ler ekseninde oluşturmayı planlıyorsanız 
dıştaki yan paneller için 2,2 cm, içte ka-
lan yan paneller içinse 0,4 cm’lik bir pay 
bırakmanız gerekecektir.

Açık raf çözümünün genişlik hesabı

Ünite içi genişlikler (askı borusu, çekmeceler, 
iç düzenleyiciler, raflar, ayakkabı rafları): 40 cm ve 80 cm.

5,8 cm 3,4 cm 3,4 cm 5,8 cm

40 cm

40 cm

80 cm

Direkli ELVARLI:

Yan panelli ELVARLI kombinasyonu:

40 cm

40 cm

80 cm

2,2 cm 2,2 cm0,4 cm0,4 cm
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Yan panelle oluşturulmuş hazır kombinasyonlar.

KOMBINASYONLAR 

Alışveriş listesi

Yan panel 36×216 cm, beyaz 003.175.32 2 adet
Raf 80×36 cm, beyaz 203.132.84 5 adet
Askı borusu 80 cm, beyaz 002.962.14 1 adet
Çapraz bağlantı 80 cm, beyaz 003.095.94 1 adet

ELVARLI kombinasyon, beyaz.   
Genel ölçüler: 84×40×216 cm. (691.574.75)

Alışveriş listesi

Yan panel 51×216 cm 802.961.68 2 adet
İç düzenleyici 80×51 cm, beyaz 202.961.85 1 adet
Çekmece 80×51 cm, beyaz 402.962.07 1 adet
Raf 80×51 cm, beyaz 102.961.76 3 adet
Çapraz bağlantı 80 cm, beyaz 003.095.94 1 adet
Askı borusu 80 cm, beyaz 002.962.14 1 adet

ELVARLI kombinasyon, beyaz.
Genel ölçüler: 84×55×216 cm. (591.573.53)

ELVARLI kombinasyon, beyaz.   
Genel ölçüler: 205×55×216 cm. (491.880.05) 

Alışveriş listesi
Yan panel  51×216 cm, beyaz 802.961.68 4 adet
Askı borusu 40 cm, beyaz 402.962.12 1 adet
Askı borusu 80 cm, beyaz 002.962.14 3 adet
Raf 40×51 cm, beyaz 602.961.74 5 adet
Raf 80×51 cm, beyaz 102.961.76 6 adet
İç düzenleyici 80×51 cm, beyaz 202.961.85 2 adet
Çekmece 80×51 cm, beyaz 402.962.07 2 adet
Çapraz bağlantı 40 cm, beyaz 603.095.72 1 adet
Çapraz bağlantı 80 cm, beyaz 003.095.94 2 adet



5

Yan panelle oluşturulmuş hazır kombinasyonlar.

KOMBINASYONLAR 

Alışveriş listesi

Yan panel 51×216 cm 802.961.68 3 adet
Raf 80×51 cm, beyaz 102.961.76 3 adet
Raf 40×51 cm, beyaz 602.961.74 2 adet
Askı borusu 40 cm, beyaz 402.962.12 1 adet
Askı borusu 80 cm, beyaz 002.962.14 2 adet
Çapraz bağlantı 40 cm, beyaz 603.095.72 1 adet
Çapraz bağlantı 80 cm, beyaz 003.095.94 1 adet

ELVARLI kombinasyon, beyaz.   
Genel ölçüler: 125×55×216 cm. (791.581.44)

Alışveriş listesi

Çapraz bağlantı  40 cm, beyaz 603.095.72 1 adet
Çapraz bağlantı 80 cm, beyaz 003.095.94 1 adet
Çekmece 40×51 cm, beyaz 802.962.05 1 adet
Çekmece 80×51 cm, beyaz 402.962.07 1 adet
İç düzenleyici 40×51 cm, beyaz 702.961.83 1 adet
İç düzenleyici 80×51 cm, beyaz 202.961.85 1 adet
Raf 40×51 cm, bambu 202.962.89 1 adet
Raf 40×51 cm, beyaz 602.961.74 3 adet
Raf 80×51 cm, bambu 802.962.91 1 adet
Raf 80×51 cm, beyaz 102.961.76 3 adet
Yan panel 51×126 cm, beyaz 202.961.66 3 adet

ELVARLI kombinasyon, beyaz/bambu.   

Genel ölçüler: 125×55×126 cm. (691.838.08)

Alışveriş listesi

Askı borusu 80 cm, beyaz 002.962.14 1 adet
Çapraz bağlantı 40 cm, beyaz 603.095.72 1 adet
Çapraz bağlantı 80 cm, beyaz 003.095.94 1 adet
Çekmece 40×36 cm, beyaz 503.132.68 1 adet
İç düzenleyici 40×36 cm, beyaz 803.132.76 1 adet
Raf 40×36 cm, beyaz 603.132.82 3 adet
Raf 80×36 cm, beyaz 203.132.84 4 adet
Ayakkabı rafı 40×36 cm, beyaz 103.172.92 2 adet
Ayakkabı rafı 80×36 cm, beyaz 503.172.90 2 adet
Yan panel 36×126 cm, beyaz 403.175.30 1 adet
Yan panel 36×216 cm, beyaz 003.175.32 2 adet

ELVARLI kombinasyon, beyaz.   
Genel ölçüler: 125×40×216 cm. (991.615.84)
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Yan panelle oluşturulmuş hazır kombinasyonlar.

KOMBINASYONLAR 

Alışveriş listesi

Yan panel 51×216 cm 802.961.68 2 adet
Yan panel 51×126 cm 202.961.66 1 adet
Raf 80×51 cm, bambu 802.962.91 4 adet
Çekmece 80×51 cm, beyaz 402.962.07 4 adet
İç düzenleyici 80×51 cm, beyaz 202.961.85 4 adet
Askı borusu 80 cm, beyaz 002.962.14 1 adet
Çapraz bağlantı 80 cm, beyaz 003.095.94 2 adet

ELVARLI kombinasyon, beyaz/bambu.   
Genel ölçüler: 165×55×216 cm. (091.575.29)

Alışveriş listesi

Yan panel 51×216 cm 802.961.68 4 adet
Raf 80×51 cm, beyaz 102.961.76 2 adet
Raf 40×51 cm, beyaz 602.961.74 8 adet
İç düzenleyici 80×51 cm, beyaz 202.961.85 3 adet
Çekmece 80×51 cm, beyaz 402.962.07 3 adet
Çekmece 40×51 cm, beyaz 802.962.05 3 adet
İç düzenleyici 40×51 cm, beyaz 702.961.83 3 adet
Askı borusu 40 cm, beyaz 402.962.12 2 adet
Askı borusu 80 cm, beyaz 002.962.14 1 adet
Çapraz bağlantı 40 cm, beyaz 603.095.72 2 adet
Çapraz bağlantı 80 cm, beyaz 003.095.94 1 adet

ELVARLI kombinasyon, beyaz.   
Genel ölçüler: 165×55×216 cm. (991.575.77)

Alışveriş listesi

Çapraz bağlantı 80 cm, beyaz 003.095.94 2 adet
Çekmece 80×51 cm, beyaz 402.962.07 2 adet
İç düzenleyici 80×51 cm, beyaz 202.961.85 2 adet
Raf 80×51 cm, beyaz 102.961.76 6 adet
Yan panel 51×126 cm, beyaz 202.961.66 3 adet

ELVARLI kombinasyon, beyaz.   
Genel ölçüler: 165×55×126 cm. (891.575.25)
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Direk kullanılarak oluşturulmuş hazır kombinasyonlar.

KOMBINASYONLAR 

Alışveriş listesi

Direk 222-350 cm, beyaz 402.961.70 2 adet
Raf 80×51 cm, beyaz 102.961.76 4 adet

Direk için raf desteği 51 cm, beyaz, 2’li paket 002.961.72 4 adet

Askı borusu 80 cm, beyaz 002.962.14 1 adet

ELVARLI kombinasyon, beyaz.   
Genel ölçüler: 92×51×222-350 cm. (991.579.02)

Alışveriş listesi

Direk 222-350 cm, beyaz 402.961.70 2 adet
Raf 40×36 cm, beyaz 603.132.82 1 adet
Direk için raf desteği 36 cm, beyaz, 2’li paket 003.175.27 1 adet
Askı borusu 40 cm, beyaz 402.962.12 1 adet
Ayakkabı rafı 40×36 cm, beyaz 103.172.92 2 adet

ELVARLI kombinasyon, beyaz.   
Genel ölçüler: 52×36×222-350 cm. (291.576.08)

Alışveriş listesi

Direk 222-350 cm, beyaz 402.961.70 3 adet
Raf 40×51 cm, beyaz 602.961.74 5 adet
Raf 80×51 cm, beyaz 102.961.76 2 adet
İç düzenleyici 80×51 cm, beyaz 202.961.85 2 adet
Çekmece 80×51 cm, beyaz 402.962.07 2 adet
Askı borusu 80 cm, beyaz 002.962.14 1 adet
Direk için raf desteği 51 cm, beyaz, 2’li paket 002.961.72 9 adet

ELVARLI kombinasyon, beyaz.   
Genel ölçüler: 135×51×222-350 cm. (091.581.52)
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Direk kullanılarak oluşturulmuş hazır kombinasyonlar.

KOMBINASYONLAR 

Alışveriş listesi

Direk 222-350 cm, beyaz 402.961.70 4 adet
Raf 40×51 cm, beyaz 602.961.74 5 adet
Raf 80×51 cm, beyaz 102.961.76 3 adet
İç düzenleyici 80×51 cm, beyaz 202.961.85 2 adet
Çekmece 80×51 cm, beyaz 402.962.07 2 adet
Askı borusu 40 cm, beyaz 402.962.12 2 adet
Askı borusu 80 cm, beyaz 002.962.14 1 adet
Ayakkabı rafı 40×36 cm, beyaz 103.172.92 2 adet
Direk için raf desteği 51 cm, beyaz, 2’li paket 002.961.72 10 adet

ELVARLI kombinasyon, beyaz.   
Genel ölçüler: 178×51×222-350 cm. (491.575.46)

Alışveriş listesi

Direk 222-350 cm, beyaz 402.961.70 3 adet
Raf 80×51 cm, beyaz 102.961.76 3 adet
Askı borusu 80 cm, beyaz 002.962.14 3 adet
Direk için raf desteği 51 cm, beyaz, 2’li paket 002.961.72 3 adet
Ayakkabı rafı 80×36 cm, beyaz 503.172.90 2 adet

ELVARLI kombinasyon, beyaz.   
Genel ölçüler: 175×51×222-350 cm. (591.575.41)

Alışveriş listesi

Direk 222-350 cm, beyaz 402.961.70 4 adet
Askı borusu 80 cm, beyaz 002.962.14 5 adet
Raf 80×51 cm, beyaz 102.961.76 5 adet
Direk için raf desteği 51 cm, beyaz, 2’li paket 002.961.72 5 adet

ELVARLI kombinasyon, beyaz.   
Genel ölçüler: 259×51×222-350 cm. (991.573.70)



            

ELVARLI yan panel, beyaz.

D36×Y126 cm 403.175.30
D51×Y126 cm 202.961.66

   

ELVARLI yan parça, beyaz.

D36×Y216 cm 003.175.32
D51×Y216 cm 802.961.68

ELVARLI direk, beyaz. 

Y222-350 cm 402.961.70

ELVARLI çapraz bağlantı, beyaz.

G40 cm 603.095.72
G80 cm 003.095.94

ELVARLI direk için raf desteği 2’li, beyaz.

D36 cm 003.175.27
D51 cm 002.961.72

ELVARLI askı borusu, beyaz.

G40 cm 402.962.12
G80 cm 002.962.14

ELVARLI çekmece, beyaz.

G40×D36×Y19 cm 503.132.68
G40×D51×Y19 cm 802.962.05
G80×D36×Y19 cm 703.132.72
G80×D51×Y19 cm 402.962.07

ELVARLI iç düzenleyici, beyaz.

G40×D36×Y25 cm 803.132.76
G40×D51×Y25 cm 702.961.83
G80×D36×Y25 cm 403.132.78
G80×D51×Y25 cm 202.961.85

ELVARLI raf, beyaz.

G40×D36 cm 603.132.82
G40×D51 cm 602.961.74
G80×D36 cm 203.132.84
G80×D51 cm 102.961.76

ELVARLI raf, bambu.

G40×D36 cm 903.192.68
G40×D51 cm 202.962.89
G80×D36 cm 703.192.69
G80×D51 cm 802.962.91

ELVARLI kanca, beyaz.

2’li paket 502.962.16

ELVARLI ayakkabı rafı, beyaz.

G40×D36 cm 103.172.92
G80×D36 cm 503.172.90

BÜTÜN PARÇALAR

9



Yeni saklama çözümünüzü geniş bir yelpazeden dilediğiniz iç aksesuarları kullanarak kutular ve düzenleyicilerle tamamlayın. Bu aksesuarlar size tüm giysilerinizi daha 
akıllı bir sistemle saklama konusunda daha da fazla seçenek sunar. 

KUGGIS kapaklı kutu, 
18×25×15 cm 
Beyaz 202.802.07
Açık yeşil 004.083.39

26×35×8 cm
Beyaz 502.823.04
Açık yeşil 704.083.45

26×35×15 cm
Beyaz 602.802.05
Açık yeşil 404.083.42

37×54×21 cm
Beyaz 102.802.03
Açık yeşil 104.083.48

FLÅDIS sepet.
25 cm 603.221.73

KUGGIS 8 bölmeli düzenleyici, beyaz.

53×36×6 cm 002.802.08

TJENA kapaklı kutu.
18×25×15 cm 
Beyaz 103.954.21
Siyah/beyaz/pembe 703.982.14
Siyah 603.954.85

25×35×10 cm 
Beyaz 903.954.22
Siyah 403.954.86

25×35×20 cm
Beyaz 603.954.28
Siyah/beyaz/pembe 403.982.15
Siyah 303.954.77
Açık pembe 404.038.15

35x50x30 cm 
Beyaz 903.743.49
Siyah 103.743.48

BULLIG kutu, siyah. 

32×35×16 cm 904.206.57
32×35×32 cm 104.096.25

BUMERANG askı, 8’li paket.

Siyah 202.385.34

Natürel 302.385.43

Beyaz 702.385.41

KOMPLEMENT kutu, 2’li paket, açık gri.

15×27×12 cm 104.040.53
25×27×12 cm 404.057.77

KOMPLEMENT çekmece örtüsü, 90×53 cm.

Gri 304.055.65

VARIERA tıpa. 
Beyaz, 100’lü paket 002.263.15

RAGGISAR 3’lü sepet seti, gri.

903.480.15

STUK bölmeli kutu, beyaz/gri.

20×34×10 cm 203.640.04
20×51×10 cm 403.095.49
20×51×18 cm 203.095.88

STUK kutu, beyaz/gri.

34×51×28 cm 403.096.86
55×51×18 cm 403.095.73
71×51×18 cm 503.095.77

STUK 7 bölmeli düzenleyici, beyaz/gri.

30×30×90 cm 703.708.56 

IÇ 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.
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