
Kendi gardırobunuzu kendiniz tasarlayın
PAX serisinin iskelet ve kapakları ile KOMPLEMENT dolap içi düzenleme 
serisinin parçalarını birleştirerek tam ihtiyacınız olan dolabı kendiniz 
tasarlayabilirsiniz. Ayrıca, hazır bulabileceğiniz dolap çözümlerine 
bir-iki ekleme veya çıkarma yaparak da, size uygun bir gardırop 
yaratmanız mümkün. Hangi yolu seçerseniz seçin, çözümün hem 
evinize hem de elbiselerinize uygun, ideal bir dolap olacağına eminiz.

Planlama yardımcılarımızı kullanın
Hayalinizdeki gardırobu yaratmak için isterseniz mağazalarımızın PAX 
bölümünde bulunan planlama bilgisayarını kullanabilir veya isterseniz 
evinizde kendi bilgisayarınızla çalışabilirsiniz. Size özel gardırobunuzu 
kendi başınıza oluşturmak için www.IKEA.com.tr adresine girip PAX 
planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

SATIN ALMA KILAVUZU

Ayrıntılı bilgiyi garanti 
broşüründe bulabilirsiniz.

EMNIYET
Bu mobilya mutlaka duvara 
sabitlenmelidir. Değişik 
duvar yapı malzemeleri için 
değişik sabitleme sistem-
leri kullanılmalıdır. Evinizin 
duvar yapısına uygun malzeme 
kullanın. (Sabitleme malzeme-
leri ürüne dahil değildir.)

MONTAJ
Asgari tavan yüksekliği:
Menteşe kapaklar:  
202 cm ve 237 cm.
Sürgü kapaklar:  
205 cm ve 240 cm.
ÖNEMLİ: Bu mobilyayı emniyetli 
bir şekilde kurabilmek için iki 
kişi gereklidir.

PAX & KOMPLEMENT
Gardırop sistemi
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Mağazalarımızda ve web sitemiz www.IKEA.com.tr’de 
çeşit çeşit PAX/KOMPLEMENT gardırop kombinasyonları 
sizi bekliyor. Eğer hazır çözümlerimizden beğendiğiniz 
çıkmazsa Yatak Odası planlayıcıyı kullanarak ihtiyaçlarınıza 
ve zevkinize en uygun çözümü sıfırdan yaratabilirsiniz.

İnternet sitemizden veya planlayıcının galerisinden 
hoşunuza giden hazır kombinasyonları inceleyerek işe 
başlayın. Bu önceden hazırlanmış çözümün üzerinde 
istediğiniz değişiklikleri yapabilir ve tam ihtiyacınıza uygun 
bir gardıroba dönüştürebilirsiniz. Örneğin boyunu, rengini 
veya iç üniteleri size uyacak biçimde değiştirebilirsiniz.

Ayrıca dilerseniz, hayalinizdeki PAX/KOMPLEMENT 
kombinasyonunu sıfırdan tasarlamak için planlayıcıyı da 
kullanabilirsiniz. Gardırop çözümünüzü seçerken takip 
etmeniz gereken 3 basit adım var.

1. Iskeletleri seçin. Yatak odanızda gardırop için uygun 
alanı hesaplayın. Yeni gardırobunuzun azami yüksekliğini 
ve genişliğini bilmeniz çok önemli. Ayrıca unutmayın, köşe 
ünitelerle kullanılamayan yerleri de dolaba çevirebilirsiniz.

2. Tarzınızı belirleyin. Gardırobunuz ne renk olsun 
istersiniz? Ürün yelpazemizde değişik renklerde çok çeşitli 
kapaklar bulabilirsiniz. 

3. Iç parçaları seçin. Günlük ihtiyaçlarınızı iyice gözden 
geçirin. Çok ayakkabınız mı var? Öyleyse sürgülü bir 
ayakkabı rafı çok işinize yarayabilir. Belki de çok 
pantolonunuz var? Öyleyse pantolon askısı faydalı 
olacaktır. Yazlık-kışlık kıyafetlerinizi bir arada tutuyorsanız, 
derin tel sepetler hepsini kaldırıp toplayacaktır. 

Dolap içi düzenleme parçalarına karar verdikten sonra iş 
son rötuşlara kalıyor. Şimdi yeni gardırobunuzu değişik 
değişik kutular, sepetler ve düzenleyiclerle tamamlayın. 
Gerçekten muhteşem bir sonuç elde etmek istiyorsanız 
dolabın içine entegre aydınlatmayı da unutmayın! 
Kurulumu çok kolay olan bu özellik aradığınız giysiyi 
bulmayı çok kolaylaştıracaktır. 

PAX planlayıcı, gardırobunuzun fiyatını hesaplamaya yardımcı 
olur. Ayrıca parçaların stokta bulunup bulunmadığını kontrol 
edebilir ve yanınızda mağazaya götürmek için veya online 
sipariş vermek için ürün toplama listesi yazdırabilirsiniz.

PAX planlayıcıyı mağazalarımızın gardırop 
bölümlerinde ve www.IKEA.com.tr’de bulabilirsiniz. 
Hemen IKEA internet sitesinin gardırop bölümüne tıklayın ve 
PAX planlayıcıyı kullanmaya başlayın.

GARDIROBUNUZU SEÇIN
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Genişlik×Derinlik×Yükseklik 

TÜM ISKELETLER

Odanıza uyan yükseklik, genişlik ve derinliklerdeki 
iskeletleri seçin. 201 ve 236 cm yüksekliğindeki iskeletlerin 
35 ve 58 cm derinlikleri ile 50,75 ve 100 cm genişlikleri 
bulunur. Her ölçünün mevcut renkleri aşağıda listelenmiştir.

Gardırop iskeleti 50×35×201  cm.

Beyaz 602.145.69
Venge 902.602.82

Gardırop iskeleti 75×35×201 cm.

Beyaz 402.119.77
Venge 702.586.28 

Gardırop iskeleti 100×35×201  cm.

Beyaz 902.145.63
Venge 102.602.81

Ayrıntılı bilgiyi 
garanti broşüründe 

bulabilirsiniz.

Gardırop iskeleti 50×35×236  cm.

Beyaz 402.145.65
Venge 802.468.85

Gardırop iskeleti 75×35×236  cm.

Beyaz 802.074.93
Venge 702.468.95

Gardırop iskeleti 100×35×236  cm.

Beyaz 002.145.72
Venge 002.468.94

DERİNLİK 35 CM, YÜKSEKLİK 201 CM

DERİNLİK 58 CM, YÜKSEKLİK 201 CM

DERİNLİK 35 CM, YÜKSEKLİK 236 CM

DERİNLİK 58 CM, YÜKSEKLİK 236 CM
Gardırop iskeleti 50×58×201  cm.

Beyaz 702.145.59
Venge 501.413.90

Gardırop iskeleti 75×58×201  cm.

Beyaz 702.145.64
Venge 701.413.89

Gardırop iskeleti 100×58×201  cm.

Beyaz 202.145.66
Venge 301.413.91

Gardırop iskeleti 50×58×236  cm. 

Beyaz 802.145.68
Venge 401.215.85
Ağartılmış meşe görünümlü 901.839.91
Kahverengi boyalı 
dişbudak 403.959.81

Gardırop iskeleti 75×58×236 cm.

Beyaz 202.145.71
Venge 701.215.84
Ağartılmış meşe görünümlü 501.839.93
Kahverengi boyalı 
dişbudak 203.959.82

Gardırop iskeleti 100×58×236  cm. 

Beyaz 502.145.60
Venge 901.215.83
Ağartılmış meşe görünümlü 301.839.89
Kahverengi boyalı 
dişbudak 803.959.79
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Köşe iskeletlere yönelik bu ek üniteyi kullanarak 
gardırobunuzu kurarken köşelerden de faydalanabilirsiniz. 
Bu ünite PAX gardırop sistemindeki tüm iskeletlerle 
uyumludur. Dolayısıyla tek yapmanız gereken alanınıza 
en uygun iskeletle ek üniteyi kombine etmektir. Derinliği 

veya yüksekliği ne olursa olsun ek üniteniz her zaman 
4 adet ayarlanabilir rafla birlikte temin edilir. Ayrıca 
tam da hayallerinizdeki gardırobu oluşturmak için 
KOMPLEMENT serisindeki dolap içi düzenleyicilerle üniteyi 
tamamlayabilirsiniz.

BIR KÖŞE ÇÖZÜMÜ OLUŞTURUN
Ayrıntılı bilgiyi 

garanti broşüründe 
bulabilirsiniz.

DERİNLİK 58 cm, YÜKSEKLİK 201 cm

Köşe iskeletlere yönelik ek ünite, 53×58×201 cm.

Venge 903.469.50
Beyaz 703.469.32

DERİNLİK 35 cm, YÜKSEKLİK 236 cm

Köşe iskeletlere yönelik ek ünite, 53×35×236 cm.

Venge 503.469.47
Beyaz 803.469.41

DERİNLİK 58 cm, YÜKSEKLİK 236 cm

Köşe iskeletlere yönelik ek ünite, 53×58×236 cm.

Venge 303.469.53
Beyaz 303.469.34
Ağartılmış meşe görünümlü 803.469.60
Kahverengi boyalı 
dişbudak 403.469.81
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NASIL KURULUR?

Köşe iskeletlere yönelik ek ünitenin diğer iskeletlerle 
nasıl kullanılabileceğini burada görebilirsiniz. Burada 
gösterilen örnekler menteşe kapaklarla kullanılabilen 
kombinasyonlardır. Açık saklama çözümleri için daha 

da fazla olasılık söz konusudur. Daha fazla bilgi için 
lütfen www.IKEA.com.tr adresini ziyaret edin veya en 
yakınınızdaki IKEA mağazası çalışanlarına danışın.

Bir 75×35 cm iskeletle köşe için 35 cm derinliğinde ek 
ünite.
Bu kombinasyonda kullanılabilecek dolap içi 
düzenleyici önerisi

Standart iskelet 75×35 cm:
Askı borusu 75×35 cm.
Raf 75×35 cm.
Ayakkabı rafı 75×35 cm.
Çok amaçlı askı 35 cm.

Köşe iskeletlere yönelik ek ünite:
35 cm derinliğinde tüm KOMPLEMENT dolap içi 
düzenleyiciler.

Bir 75×58 cm iskeletle köşe için 35 cm derinliğinde ek 
ünite.
Bu kombinasyonda kullanılabilecek dolap içi 
düzenleyici önerisi

Standart iskelet 75×58 cm:
Askı borusu 75×58 cm.
Raf 75×58 cm.
Çok amaçlı askı 58 cm.

Köşe iskeletlere yönelik ek ünite:
35 cm derinliğinde tüm KOMPLEMENT dolap içi 
düzenleyiciler.

88 cm

88 cm

110.5 cm

88 cm

110.5 cm

110.5 cm

110.5 cm

88 cm
Ek ünite Ek ünite

Ek ünite Ek ünite

Bir 100×35 cm iskeletle köşe için 58 cm derinliğinde ek 
ünite.
Bu kombinasyonda kullanılabilecek dolap içi 
düzenleyici önerisi

Standart iskelet 100×35 cm:
Askı borusu 100×35 cm.
Raf 100×35 cm.
Ayakkabı rafı 100×35 cm.
Çok amaçlı askı 35 cm.

Köşe iskeletlere yönelik ek ünite:
35 cm derinliğinde tüm KOMPLEMENT dolap içi 
düzenleyiciler.
Askı borusu 50×58 cm (iç parçayı döndürün).

Bir 100×58 cm iskeletle köşe için 58 cm derinliğinde ek ünite.

Bu kombinasyonda kullanılabilecek dolap içi 
düzenleyici önerisi

Standart iskelet 100×58 cm:
Askı borusu 100×58 cm.
Raf 100×58 cm.
Dolap içi separatör 50 cm, tercih ettiğiniz
çekilebilir dolap içi düzenleyiciler.
Çok amaçlı askı 58 cm.

Köşe iskeletlere yönelik ek ünite:
35 cm derinliğinde tüm KOMPLEMENT dolap içi 
düzenleyiciler.
Askı borusu 50×58 cm (iç parçayı döndürün).
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Aksi belirtilmedikçe kulplar ve topuzlar ayrı satılır. Tüm kulp ve topuz çeşitlerimizi mağazalarda ve www.IKEA.com.tr’de bulabilirsiniz.

Mevcut tüm menteşe kapaklar aşağıda listelenmiştir. 195 
cm uzunluğundaki her kapak için, 1 paket KOMPLEMENT 
üçlü menteşe, 229 cm uzunluğundaki her kapak için de, 
1 paket dörtlü KOMPLEMENT menteşe almayı unutmayın. 

Dilerseniz standart menteşe alabilir, dilerseniz dolap 
kapağını çarpmadan yavaşça ve yumuşakça kapatabilmenizi 
sağlayan frenli menteşe seçebilirsiniz.

BÜTÜN MENTEŞE KAPAKLAR

FORSAND kapak.

Beyaz
25×195 cm 204.236.02
25×229 cm 804.236.04
50×195 cm 403.910.92
50×229 cm 603.910.91
Koyu kırmızı
50×195 cm 404.081.39
50×229 cm 004.081.41

HAMNÅS kapak. 
Siyah-mavi
50×195 cm 904.254.95
50×229 cm 304.254.98

BERGSBO kapak.

Beyaz
50×195  cm 202.074.10
50×229  cm 301.604.07

Venge
50×229  cm 002.234.92

BERGSBO kapak.

Buzlu cam/beyaz
50×229 cm 501.604.06

VIKEDAL kapak, kulp dahil.

Ayna
25×195 cm 403.011.24
25×229 cm 103.011.25
50×195  cm 700.233.19
50×229  cm 300.233.21

GRIMO kapak. 

Beyaz
50×195 cm 403.434.64
50×229 cm 903.434.66

MERÅKER kapak.

Koyu gri
50×195 cm 003.115.73
50×229 cm 103.115.77

NEXUS kapak, kaplama. 

Venge
50×195 cm 601.608.25
50×229 cm 401.608.26

Ağartılmış meşe kaplama
50×229 cm 502.119.91
Kahverengi boyalı 
dişbudak kaplama
50×229 cm

603.088.17

FARDAL kapak.

Parlak beyaz
25x195 cm 703.446.26
25x229 cm 503.446.27
Parlak beyaz
50×195 cm 901.905.24
50×229 cm 801.905.29
Parlak açık gri
50×195 cm 603.306.20
50×229 cm 503.306.06
Parlak açık bej
50×229 cm 103.306.08
Parlak koyu bej
50×229 cm 303.306.07

VIKANES kapak, entegre kulp.

Beyaz
50×195 cm 703.115.60
50×229 cm 503.115.61

VINTERBRO kapak.

Beyaz
50×229 cm 902.690.51

TYSSEDAL kapak. 
Beyaz.
50×195 cm 902.981.24
50×229 cm 402.981.26

TYSSEDAL kapak, beyaz/cam.

50×195 cm 203.291.95
50×229 cm 803.291.97

Ayrıntılı bilgiyi 
garanti broşüründe 

bulabilirsiniz.
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UNDREDAL kapak. 
Siyah.
50×229 cm 502.976.97

UNDREDAL kapak, siyah/cam.

50×229 cm 803.292.01

FLISBERGET kapak. 

Mavi
50×229  cm 403.447.41

Açık bej
50×229 cm 603.447.35

Kırmızı-kahverengi
50×229 cm 603.447.40

FLORNES kapak.
Koyu gri 3D çiçek desenli
50×195 cm  
50×229 cm 704.254.82

SÖRUMSAND kapak. 
Beyaz 3D çizgi desenli
50×229 cm 604.254.11

KOMPLEMENT menteşe. 

195 cm yüksekliğinde kapaklar için.
3’lü paket 957.191.00
229 cm yüksekliğinde kapaklar için
4’lü paket 757.192.00

KOMPLEMENT frenli menteşe.  

195 cm yüksekliğinde kapaklar için.
3’lü paket 002.145.05
229 cm yüksekliğinde kapaklar için
4’lü paket 302.145.04

KOMPLEMENT frenli köşe menteşe

195 cm yüksekliğinde kapaklar için.
6’lı paket 103.684.89
229 cm yüksekliğinde kapaklar için
8’li paket 503.684.92

BÜTÜN MENTEŞE KAPAKLAR
Ayrıntılı bilgiyi 

garanti broşüründe 
bulabilirsiniz.

ORRNÄS kulp, paslanmaz çelik, 1 adet.

103 mm 902.846.74
161 mm 402.846.76
206 mm 602.846.75

LANSA kulp, paslanmaz çelik, 1 adet

111 mm 702.865.08
169 mm 102.865.06
214 mm 902.865.07

Aşağıdaki kulplar özellikle PAX gardıroplara 
uymak üzere geliştirilmiştir. 

www.IKEA.com.tr adresinde çok daha fazla topuz ve kulp 
seçeneği bulabilirsiniz.

KULPLAR

BILLSBRO kulp, beyaz, 1 adet.

188 cm 003.343.05
222 cm 203.343.09

BILLSBRO kulp, paslanmaz çelik, 1 adet.
188 cm 303.235.98
222 cm 103.235.99



8

Sürgü kapaklar çift satılır. Tablolardaki ölçüler iki kapağın 
toplamını yansıtır. Kapakların ses çıkarmadan yavaş ve 

yumuşak kapanmasını sağlayan stoper, 
tüm kombinasyonlara eklenmiştir.

BÜTÜN SÜRGÜ KAPAKLAR

HASVIK sürgü kapak.
Beyaz
150×201 cm 891.779.86
200×201 cm 091.779.90
150×236 cm 491.779.88
200×236 cm 691.779.92

Parlak beyaz
150×236 cm 691.780.05
200×236 cm 891.780.09

AULI ayna, bir çift sürgü kapak. DİKKAT: Kapak üç 
ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet ve iki paket kapak 
paneli topladığınızdan emin olmak için lütfen ürün 
toplama listesi kullanın.
Ayna ve alüminyum metal iskelet
150×201 cm 491.909.37
200×201 cm 691.909.41
150×236 cm 091.909.39
200×236 cm 291.909.43

FÄRVIK cam, bir çift sürgü kapak. DİKKAT: Kapak 
üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet ve iki paket 
kapak paneli topladığınızdan emin olmak için lütfen 
ürün toplama listesi kullanın.
Beyaz ve beyaz metal iskelet
150×236 cm 991.912.70
200×236 cm 191.912.74

AULI/FÄRVIK ayna/cam, bir çift sürgü kapak. 
DİKKAT: Kapak üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet 
ve iki paket kapak paneli topladığınızdan emin olmak 
için lütfen ürün toplama listesi kullanın.
Ayna/beyaz ve beyaz metal iskelet
150×236 cm 191.909.48
200×236 cm 391.909.52

HOKKSUND | bir çift sürgü kapak. DİKKAT: Kapak 
üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet ve iki paket 
kapak paneli topladığınızdan emin olmak için lütfen 
ürün toplama listesi kullanın.
Metal iskelet ile parlak koyu mavi
150×236 cm 592.195.44
200×236 cm 692.195.48
Metal iskelet ile parlak koyu yeşil
150×236 cm 992.201.83
200×236 cm 692.201.89
Metal iskelet ile parlak açık bej
150×236 cm 492.202.13
200×236 cm 192.202.19
Metal iskelet ile parlak açık gri
150×236 cm 392.202.37
200×236 cm 192.202.43

ILSENG kaplama, bir çift sürgü kapak. DİKKAT: 
Kapak üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet ve iki pa-
ket kapak paneli topladığınızdan emin olmak için lütfen 
ürün toplama listesi kullanın.

Venge ve siyah metal iskelet
150×236 cm 191.912.93
200×236 cm 591.913.09

Venge ve alüminyum metal iskelet
150×201 cm 691.912.76
200×201 cm 691.912.81
150×236 cm 291.912.78
200×236 cm 291.912.83

Ağartılmış meşe ve alüminyum metal iskelet 
150×236 cm 291.912.78
200×236 cm 291.912.83

Kahverengi boyalı dişbudak ve alüminyum metal iskelet

150×236 cm 291.912.97
200×236 cm 591.913.14

AULI/ILSENG ayna/kaplama, bir çift sürgü 
kapak. DİKKAT: Kapak üç ayrı pakette satılır. Bir paket 
iskelet ve iki paket kapak paneli topladığınızdan emin 
olmak için lütfen ürün toplama listesi kullanın.

Ayna/venge ve siyah metal iskelet
150×236 cm 391.909.71
200×236 cm 791.909.88

Ayna/venge ve alüminyum metal iskelet
150×201 cm 191.909.53
200×201 cm 291.909.57
150×236 cm 691.909.55
200×236 cm 891.909.59

Ayna/ağartılmış meşe ve alüminyum metal iskelet
150×236 cm 891.909.78
200×236 cm 791.909.93

Kahverengi boyalı dişbudak ve alüminyum metal iskelet
150×236 cm 591.909.70
200×236 cm 391.909.90

SEKKEN cam, bir çift sürgü kapak. DİKKAT: Kapak 
üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet ve iki paket 
kapak paneli topladığınızdan emin olmak için lütfen 
ürün toplama listesi kullanın.
Buzlu cam ve alüminyum metal iskelet
150×201 cm 391.913.29
200×201 cm 591.913.33
150×236 cm 991.913.31
200×236 cm 091.913.35

AULI/SEKKEN ayna/cam, bir çift sürgü kapak. 
DİKKAT: Kapak üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet 
ve iki paket kapak paneli topladığınızdan emin olmak 
için lütfen ürün toplama listesi kullanın.
Ayna/buzlu cam ve alüminyum metal iskelet
150×201 cm 191.910.09
200×201 cm 191.910.14
150×236 cm 591.910.12
200×236 cm 691.910.16

UGGDAL cam, bir çift sürgü kapak. DİKKAT: Kapak 
üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet ve iki paket 
kapak paneli topladığınızdan emin olmak için lütfen 
ürün toplama listesi kullanın.
Gri cam ve alüminyum metal iskelet
150×236 cm 091.904.11
200×236 cm 191.904.15

Ayrıntılı bilgiyi 
garanti broşüründe 

bulabilirsiniz.
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AULI/UGGDAL ayna/cam, bir çift sürgü kapak 
DİKKAT: Kapak üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet 
ve iki paket kapak paneli topladığınızdan emin olmak 
için lütfen ürün toplama listesi kullanın.

Ayna/gri cam ve alüminyum metal iskelet
150×236 cm 591.904.04
200×236 cm 691.904.08

MEHAMN bir çift sürgü kapak. DİKKAT: Kapak üç 
ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet ve iki paket kapak 
paneli topladığınızdan emin olmak için lütfen ürün 
toplama listesi kullanın.
Beyaz ve beyaz metal iskelet
150×236 cm 991.913.26
200×236 cm 591.913.28

AULI/MEHAMN ayna/folyo, bir çift sürgü kapak. 
DİKKAT: Kapak üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet 
ve iki paket kapak paneli topladığınızdan emin olmak 
için lütfen ürün toplama listesi kullanın.
Ayna/beyaz ve beyaz metal iskelet
150×236 cm 291.910.04
200×236 cm 591.910.07

FJELLHAMAR bir çift sürgü kapak. DİKKAT: Kapak 
üç ayrı pakette satılır. Bir paket iskelet ve iki paket 
kapak paneli topladığınızdan emin olmak için lütfen 
ürün toplama listesi kullanın.

Bambu ve beyaz metal iskelet
150×236 cm 692.419.88
200×236 cm 692.419.93

Bambu ve siyah metal iskelet
150×236 cm 892.440.28
200x236 cm 692.440.29

KOMPLEMENT stoper. PAX iskelet için tasarlanmış 
tüm sürgü kapaklara uyar. 

2 ad. 503.274.54

BÜTÜN SÜRGÜ KAPAKLAR
Ayrıntılı bilgiyi 

garanti broşüründe 
bulabilirsiniz.
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KENDI SÜRGÜ KAPAĞINIZI KENDINIZ YAPIN

Dilerseniz sürgü kapağınız için seçtiğiniz metal iskeletleri 
ve kapak panellerini birleştirerek kendi kombinasyonunuzu 
yapabilirsiniz. Metal iskeletin beyaz, siyah ve alüminyum 
modelleri bulunur. Panellerin ise farklı malzemeleri ve 
renkleri mevcuttur. Her sürgü kapak için bir iskelet ve iki 
paket panel seçin.

Tüm sürgü kapak iskeletlerini ve panelleri web sitemiz,
www.IKEA.com.tr’de bulabilirsiniz.

Ayrıca sürgü kapaklarınızı, PAX planlayıcı kullanarak da 
tasarlayabilir veya ayrıntılı bilgi almak için mağazaların PAX 
bölümündeki görevlilere danışabilirsiniz.
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Bütün ayakkabıları, kravatları, yatak takımlarını, iç 
çamaşırlarını, eşarpları, pantolonları, çantaları ve takıları 
bir çırpıda, kolayca düzenleyin! KOMPLEMENT serisi, PAX 
serisinin tüm kapak ve iskeletleriyle tam uyumludur.

DOLAP IÇI DÜZENLEYICILER 

KOMPLEMENT ürünlerinin genişlik ve derinlikleri, uygun  
oldukları iskeletlere göre belirtilmiştir. Gerçek ölçüleri farklı 
olabilir.

35 cm derinliği olan iskeletlere uyar

Ayrıntılı bilgiyi 
garanti broşüründe 

bulabilirsiniz.

KOMPLEMENT raflı separatör 100×35×19 cm.

Venge 802.577.89
Beyaz 402.074.71 

KOMPLEMENT raf 50×35 cm.

Venge 502.780.00
Beyaz 402.779.92

KOMPLEMENT raf 75×35 cm.

Venge 902.780.03
Beyaz 702.779.95

KOMPLEMENT raf 100×35 cm.

Venge 302.779.97
Beyaz 002.779.89

KOMPLEMENT çekilebilir askı borusu 50×35 cm.
Koyu gri 902.569.68
Beyaz 402.569.04

KOMPLEMENT çekilebilir askı borusu 75×35 cm.

Koyu gri 502.569.70
Beyaz 602.569.03

KOMPLEMENT çekilebilir askı borusu 100×35 cm.

Koyu gri 302.569.66

Beyaz 202.569.00

KOMPLEMENT çekmece 50×35 cm.

Venge 502.467.16
Beyaz 302.467.22

KOMPLEMENT çekmece 75×35 cm.
Venge 802.467.48
Beyaz 702.467.44

KOMPLEMENT çekmece 100×35 cm.
Venge 802.467.53
Beyaz 702.467.58

KOMPLEMENT tel sepet 50×35 cm. KOMPLEMENT 
35 cm sepet için çekme ray ile tamamlanmalıdır. Ayrı 
satılır.
Koyu gri 402.573.00
Beyaz 002.573.02
KOMPLEMENT tel sepet 75×35 cm. KOMPLEMENT 
35 cm sepet için çekme ray ile tamamlanmalıdır. Ayrı 
satılır.
Koyu gri 702.573.08
Beyaz 102.573.11
KOMPLEMENT tel sepet 100×35 cm. KOMPLEMENT 
35 cm sepet için çekme ray ile tamamlanmalıdır. Ayrı 
satılır.
Koyu gri 302.572.92
Beyaz 902.572.94

KOMPLEMENT sepet rayı 35 cm, 2 ad.

Koyu gri 902.632.33
Beyaz 602.632.44

KOMPLEMENT çekilebilir askı 35 cm.

Koyu gri 702.571.86
Beyaz 302.569.09

KOMPLEMENT ayakkabı rafı 50×35 cm. 
Koyu gri 002.572.55
Beyaz 602.572.57
KOMPLEMENT ayakkabı rafı 75×35 cm. 
Koyu gri 202.572.59
Beyaz 802.572.61
KOMPLEMENT ayakkabı rafı 100×35 cm. 
Koyu gri 902.572.51
Beyaz 502.572.53

KOMPLEMENT sürgülü pantolon askısı 50×35 cm.

Koyu gri 502.573.66
Beyaz 202.573.58
KOMPLEMENT sürgülü pantolon askısı 75×35 cm.
Koyu gri 702.573.70
Beyaz 802.573.60
KOMPLEMENT sürgülü pantolon askısı 100×35 cm.
Koyu gri 402.573.62
Beyaz 802.573.55

KOMPLEMENT çok amaçlı askı 17×5 cm.

Koyu gri 602.571.82

Beyaz 702.569.31

KOMPLEMENT çekmece örtüsü 90×53 cm. 
İstediğiniz boyuta kolayca kesilir.
Açık gri 304.055.65
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DOLAP IÇI DÜZENLEYICILER 

58 cm derinliği olan iskeletlere uyar

Ayrıntılı bilgiyi 
garanti broşüründe 

bulabilirsiniz.

KOMPLEMENT dolap içi separatör 50×58×81,5 cm.

Venge 802.463.95
Beyaz 602.463.96
Ağartılmış meşe görünümlü 202.464.02
Kahverengi boyalı 
dişbudak görünümlü 203.959.63

KOMPLEMENT dolap içi separatör 100×58×81,5 cm.

Venge 402.464.20
Beyaz 002.464.17
Ağartılmış meşe görünümlü 602.464.19
Kahverengi boyalı 
dişbudak görünümlü 403.959.62

KOMPLEMENT raf 50×58 cm.

Venge 402.779.68
Beyaz 302.779.59
Ağartılmış meşe görünümlü 702.779.81
Kahverengi boyalı 
dişbudak görünümlü 203.959.77

KOMPLEMENT raf 75×58 cm.
Venge 002.779.65
Beyaz 902.779.61
Ağartılmış meşe görünümlü 502.779.77
Kahverengi boyalı 
dişbudak görünümlü 003.959.78

KOMPLEMENT raf 100×58 cm.
Venge 802.779.71
Beyaz 702.779.57
Ağartılmış meşe görünümlü 102.779.84
Kahverengi boyalı 
dişbudak görünümlü 403.959.76

KOMPLEMENT cam raf 50×58 cm.

Venge 902.576.56
Beyaz 002.576.46
Ağartılmış meşe görünümlü 402.576.54
Kahverengi boyalı 
dişbudak görünümlü 103.959.68

KOMPLEMENT cam raf 75×58 cm.
Venge 702.576.62
Beyaz 802.576.47
Ağartılmış meşe görünümlü 102.576.60
Kahverengi boyalı 
dişbudak görünümlü 903.959.69

KOMPLEMENT cam raf 100×58 cm.
Venge 402.576.49
Beyaz 702.576.38
Ağartılmış meşe görünümlü 602.576.48
Kahverengi boyalı 
dişbudak görünümlü 303.959.67

KOMPLEMENT askı borusu 50 cm. 

Koyu gri 402.569.42
Beyaz 902.568.93
KOMPLEMENT askı borusu 75 cm.
Koyu gri 002.569.44
Beyaz 402.568.95
KOMPLEMEN askı borusu 100 cm.  
Koyu gri 802.569.40
Beyaz 302.568.91

KOMPLEMENT Asansörlü askı borusu. 

50x75 cm, beyaz 904.170.75
75x100 cm, beyaz 704.170.76

KOMPLEMENT sürgülü raf 50×58 cm. Farklı 
düzenleyiciler ve ayakkabılıklarla tamamlanabilir. 
Daha fazla bilgi için düzenleme aksesuarlarına bakınız. 
Venge 802.463.62
Beyaz 202.463.60
Ağartılmış meşe görünümlü 002.463.56
Kahverengi boyalı 
dişbudak görünümlü 903.959.74

KOMPLEMENT sürgülü raf 75×58 cm. 
Venge 502.463.68
Beyaz 302.463.74
Ağartılmış meşe görünümlü 802.463.76
Kahverengi boyalı 
dişbudak görünümlü 603.959.75

KOMPLEMENT sürgülü raf 100×58 cm. Farklı 
düzenleyiciler ve ayakkabılıklarla tamamlanabilir. Daha 
fazla bilgi için düzenleme aksesuarlarına bakınız. 
Venge 002.463.80
Beyaz 702.463.86
Ağartılmış meşe görünümlü 302.463.88
Kahverengi boyalı 
dişbudak görünümlü 103.959.73

KOMPLEMENT çekmece 50×58 cm.

Venge 802.463.00
Beyaz 102.463.08
Ağartılmış meşe görünümlü 502.463.06
Kahverengi boyalı 
dişbudak görünümlü 503.959.71

KOMPLEMENT çekmece 75×58 cm.
Venge 202.463.22
Beyaz 102.463.32
Ağartılmış meşe görünümlü 902.463.28
Kahverengi boyalı 
dişbudak görünümlü 303.959.72

KOMPLEMENT çekmece 100×58 cm.
Venge 002.463.42
Beyaz 902.463.52
Ağartılmış meşe görünümlü 702.463.48
Kahverengi boyalı 
dişbudak görünümlü 703.959.70

KOMPLEMENT cam panelli çekmece 50×58 cm.

Venge 602.466.88
Beyaz 702.466.83
Ağartılmış meşe görünümlü 102.466.81
Kahverengi boyalı 
dişbudak görünümlü 703.959.65

KOMPLEMENT cam panelli çekmece 75×58 cm.
Venge 602.466.93
Beyaz 102.466.95
Ağartılmış meşe görünümlü 502.467.02
Kahverengi boyalı 
dişbudak görünümlü 503.959.66

KOMPLEMENT cam panelli çekmece 100×58 cm.
Venge 402.467.12
Beyaz 202.467.08
Ağartılmış meşe görünümlü 002.467.14
Kahverengi boyalı 
dişbudak görünümlü 003.959.64
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DOLAP IÇI DÜZENLEYICILER 

58 cm derinliği olan iskeletlere uyar

KOMPLEMENT tel sepet 50×58 cm. KOMPLEMENT 
58 cm tam açılabilen sepet rayı ile tamamlanabilir. Ayrı 
satılır.
Koyu gri 602.573.04
Beyaz 102.573.06
KOMPLEMENT tel sepet 75×58 cm. KOMPLEMENT 
58 cm tam açılabilen sepet rayı ile tamamlanabilir. Ayrı 
satılır.
Koyu gri 702.573.13
Beyaz 202.573.15
KOMPLEMENT tel sepet 100×58 cm. KOMPLEMENT 
58 cm tam açılabilen sepet rayı ile tamamlanabilir. Ayrı 
satılır.
Koyu gri 402.572.96
Beyaz 002.572.98

KOMPLEMENT desenli tel sepet 50×58 cm. 
KOMPLEMENT 58 cm tam açılabilen sepet rayı ile 
tamamlanabilir. Ayrı satılır.
Desenli/koyu gri 302.573.29
Desenli/beyaz 902.573.31
KOMPLEMENT desenli tel sepet 75×58 cm. 
KOMPLEMENT 58 cm tam açılabilen sepet rayı ile 
tamamlanabilir. Ayrı satılır.
Desenli/koyu gri 602.573.37
Desenli/beyaz 202.573.39
KOMPLEMENT desenli tel sepet 100×58 cm. 
KOMPLEMENT 58 cm tam açılabilen sepet rayı ile 
tamamlanabilir. Ayrı satılır.
Desenli/koyu gri 002.573.21
Desenli/beyaz 602.573.23

KOMPLEMENT sepet rayı 58 cm, 2 ad.

Koyu gri 102.632.32
Beyaz 302.632.45

KOMPLEMENT sürgülü ayakkabı rafı 50×58 cm.

Koyu gri 702.574.69
Beyaz 802.574.64
KOMPLEMENT sürgülü ayakkabı rafı 75×58 cm.
Koyu gri 302.574.71
Beyaz 302.574.66
KOMPLEMENT sürgülü ayakkabı rafı 100×58 cm.
Koyu gri 102.574.67
Beyaz 002.574.63

KOMPLEMENT sürgülü pantolon askısı 50×58 cm.

Koyu gri 102.573.68
Beyaz 902.573.50

KOMPLEMENT sürgülü pantolon askısı 75×58 cm.

Koyu gri 302.573.72
Beyaz 602.573.56

KOMPLEMENT sürgülü pantolon askısı 100×58 cm.
Koyu gri 002.573.64
Beyaz 702.573.51

KOMPLEMENT çok amaçlı askı 17×5 cm.

Koyu gri 602.571.82
Beyaz 702.569.31

KOMPLEMENT sürgülü raf içi düzenleyici, şeffaf.

50×58 cm 202.467.89
75×58  cm 802.467.91
100×58 cm 602.467.92

KOMPLEMENT sürgülü raf içi üniteler, açık gri.
KOMPLEMENT sürgülü raf 50×58 cm ile kullanmak 
için ihtiyacınız olanlar: 1 KOMPLEMENT düzenleyici 
25×58 cm ve 1 KOMPLEMENT düzenleyici 15×58 cm 
veya 1 KOMPLEMENT düzenleyici 40×58 cm.
KOMPLEMENT sürgülü raf 75×58 cm ile 
kullanmak için ihtiyacınız olanlar: 2 KOMPLEMENT 
düzenleyici 25×58 cm ve 1 KOMPLEMENT düzenleyici 
15×58 cm veya 1 KOMPLEMENT düzenleyici 25×58 cm 
ve 1 KOMPLEMENT düzenleyici 40×58 cm.
KOMPLEMENT sürgülü raf  100×58 cm  ile 
kullanmak için ihtiyacınız olanlar: 2 KOMPLEMENT 
düzenleyici 25×58 cm ve 1 KOMPLEMENT düzenleyici 
40×58 cm veya 3 KOMPLEMENT düzenleyici 25×58 cm 
ve 1 KOMPLEMENT düzenleyici 15×58 cm.

15×53 cm 4 bölmeli ünite 704.040.26
25×53 cm 4 bölmeli ünite 504.040.32
25×53 cm takı ünitesi 304.040.28
40×53 cm bölmeli ünite 504.040.27

KOMPLEMENT sürgülü çamaşır sepeti, 
50×58×48 cm.
Venge 104.060.52
Beyaz 404.060.55
Ağartılmış meşe görünümlü 404.071.73
Kahverengi boyalı 
dişbudak kaplama 004.071.94

KOMPLEMENT çekilebilir askı 58 cm.
Koyu gri 202.624.87
Beyaz 802.624.89

KOMPLEMENT kutu, 2’li, açık gri.

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

KOMPLEMENT çekmece örtüsü 90×53 cm. 
İstediğiniz boyuta kolayca kesilir.
Açık gri 304.055.65

KOMPLEMENT dolap içi çekilebilir ayna 
25×4×75 cm.
Koyu gri 904.040.49
Beyaz 504.040.51
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35 cm derinliği olan iskeletlere uyar

SKUBB ayakkabı kutusu, 22×34×16 cm, 4 adet 

Beyaz 901.863.91
Siyah 301.933.75

SKUBB kutu, 31×34×33 cm, 3 adet 

Beyaz 001.863.95
Siyah 402.105.34

SKUBB bölmeli kutu, 44×34×11 cm. 

Beyaz 101.855.93
Siyah 602.105.52

FJÄLLA kapaklı kutu, 
18×26×15 cm.
Koyu gri 703.956.73
Beyaz 403.956.79

30×31×30 cm
Koyu gri 204.040.19
Beyaz 104.040.29

KOMPLEMENT çok amaçlı askı, 32×72 cm.

Beyaz 603.872.11

RAGGISAR 3’lü sepet seti, 2 adet 19×13×18 cm ve 1 
adet 25×25×18 cm.
Gri 903.480.15

RAGGISAR tepsi, koyu gri.

20×30 cm 303.480.18
30×40 cm 103.480.19

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

30×30×30 cm 
Beyaz 503.954.19
Siyah/beyaz /pembe 203.982.21
Siyah 503.954.76
Açık pembe 704.038.09

IÇ ÜNITELERIN TÜM PARÇALARI



15

SKUBB ayakkabı kutusu, 22×34×16 cm, 4 adet 

Beyaz 901.863.91

Siyah 301.933.75

SKUBB bölmeli kutu, 44×34×11 cm. 

Beyaz 101.855.93
Siyah 602.105.52

SKUBB kutu 31×55×33 cm, 3 adet 

Beyaz 602.903.70
Siyah 002.903.68

SKUBB eşya kutusu 44×55×19 cm. 

Beyaz 302.903.62 
Siyah 902.903.64
Açık mavi 103.459.59

SKUBB eşya kutusu 69×55×19 cm. 
Beyaz 902.949.89
Siyah 302.949.87

SKUBB eşya kutusu 93×55×19 cm. 

Beyaz 702.903.60
Siyah 402.903.66

SKUBB ayaklı çamaşır torbası, 22×55×65 cm, 80l.

Beyaz 902.240.48
Siyah 302.240.46

SKUBB 6 bölmeli düzenleyici 35×45×125 cm. 
Beyaz 002.458.80 
Siyah 802.458.76 

SKUBB elbise kılıfı, 3’lü set. Ölçüler: 2 ad. 60×105 cm 
ve 1 ad. 60×130 cm.

Beyaz 501.794.63

SKUBB askılı ayakkabılık 16 cepli.

Beyaz 702.508.54
Siyah 202.519.74

STORSTABBE kutu, 20x37x15 cm, 2 adet. 

Mavi beyaz 103.954.02
Bej 304.103.50

STORSTABBE kapaklı kutu, 25x35x15 cm.
Mavi-beyaz 503.983.52
Bej 704.103.67

STORSTABBE kapaklı kutu, 35x50x15 cm.
Bej 103.983.54

STORSTABBE kapaklı kutu, 35x50x30 cm.
Mavi/beyaz 203.954.06
Bej 604.103.63

STORSTABBE kapaklı kutu, 30x30x30 cm.
Bej 204.224.81

STORSTABBE bölmeli kutu, 37x40x15 cm.
Mavi/beyaz 404.243.42
Bej 604.261.75

 

STORSTABBE 7 bölmeli düzenleyici 30x30x90 cm. 

Mavi/beyaz 203.983.58

Bej 404.224.80

FJÄLLA kapaklı kutu. 
18×26×15 cm 
Koyu gri 703.956.73
Beyaz 403.956.79
25×36×20 cm 
Koyu gri 003.956.76
Beyaz 603.956.83
30×31×30 cm 
Koyu gri 204.040.19

Beyaz 104.040.29

35×56×30 cm
Koyu gri 503.956.69
Beyaz 803.956.77

KOMPLEMENT çok amaçlı askı, 32×72 cm.

Beyaz 603.872.11

RAGGISAR 3’lü sepet seti, gri. 2 adet 19×13×18 cm 
ve 1 adet 25×25×18 cm.

903.480.15

RAGGISAR tepsi, koyu gri.

20×30 cm 303.480.18
30×40 cm 103.480.19

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
30×30×30 cm 
Beyaz 503.954.19
Siyah/beyaz/pembe 203.982.21
Siyah 503.954.76
Açık pembe 704.038.09
50×35×30 cm 
Beyaz 903.743.49
Siyah 103.743.48

IÇ ÜNITELERIN TÜM PARÇALARI  
58 cm derinliği olan iskeletlere uyar
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ENTEGRE AYDINLATMALARIN TÜM PARÇALARI

NORRFLY LED LED şerit aydınlatma. Alüminyum 
rengi. TRÅDFRI elektrik kablosu ve TRÅDFRI kablo 
sistemi ile birlikte kullanılabilir, üründen ayrı satılır. 
35 cm 803.322.51
42 cm 603.322.52
55 cm 403.322.53
67 cm 203.322.54 
92 cm 903.322.55

STÖTTA LED şerit aydınlatma. Beyaz. Pille çalışır 
ve elektrik tesisatı gerektirmez bu yüzden istediğiniz 
yere yerleştirebilirsiniz. Lamba, kapağı açtığınızda 
ve kapattığınızda otomatik olarak açılır veya kapanır 
böylece enerji israf edilmemiş olur. Piller ayrı satılır. 4 
adet AA pil gereklidir. IKEA, LADDA şarj edilebilir pilleri 
tavsiye eder. 
32 cm 103.600.87
52 cm 503.600.90
72 cm 903.600.93

STÖTTA led'li spot lamba ve mandal, pilli. Lambaya 
dokunduğunuzda yanar ve 30 dakika sonra otomatik 
olarak kapanır. Piller ayrı satılır; 2 adet AA pil gereklidir. 
IKEA, LADDA şarj edilebilir pilleri tavsiye eder. 
Beyaz 402.771.38

LINDSHULT LED'li dolap aydınlatması. Küçük 
alanları aydınlatmak için iyi bir seçim olan odaklanmış 
aydınlatma ışığı sağlar. Üründen ayrı satılan TRÅDFRI 
elektronik transformatör ve TRÅDFRI güç kaynağı 
kablosu ile tamamlanmalıdır. Sabit LED aydınlatma. Bu 
lamba sabit LED ampullüdür. Aydınlatmanın lambaları 
değiştirilemez.
Nikel kaplama 102.604.36

URSHULT LED dolap aydınlatma. Konsantre ışık 
verir; küçük bölgeleri aydınlatmak için uygundur. 
Üründen ayrı satılan TRÅDFRI elektronik transformatör 
ve TRÅDFRI güç kaynağı kablosu ile tamamlanmalıdır. 
Sabit LED aydınlatma. Bu lamba sabit LED ampullüdür. 
Aydınlatmanın lambaları değiştirilemez. 
Nikel kaplama 302.604.02
Beyaz 502.603.97 

FORMAT LED dolap aydınlatma. Küçük alanları 
aydınlatmak için iyi bir seçim olan odaklanmış 
aydınlatma ışığı sağlar. IKEA’da üründen ayrı satılan 
TRÅDFRI elektronik transformatör ve TRÅDFRI güç 
kaynağı kablosu ile tamamlanmalıdır. Bu lamba sabit 
LED ampullüdür. Lambanın ampulleri değiştirilemez. 
Nikel kaplama 302.603.84

MAGLEHULT dolap/resim aydınlatması. Üründen 
ayrı satılan TRÅDFRI elektronik transformatör ve 
TRÅDFRI güç kaynağı kablosu ile tamamlanmalıdır. 
Bu lamba sabit LED ampullüdür. Lambanın ampulleri 
değiştirilemez.
Alüminyum rengi 302.771.29

TRÅDFRI LED kablosuz kontrol sürücüsü.
FÖRNIMMA güç kaynağı kablosu ile tamamlanmalıdır. 
Ayrı satılır. TRÅDFRI kablosuz reosta ile ışık yoğunluğu 
ayarlanabilir, ayrı satılır.
Toplam güç 10W üzerinde 
olmadığı sürece, 3 adet kadar 
ünite bağlayabilirsiniz. 503.561.87
Toplam güç 30W üzerinde 
olmadığı sürece, 9 adet kadar 
ünite bağlayabilirsiniz. 603.426.56

MOLGAN LED aydınlatma. Bille çalışır ve 
elektrik tesisatı gerektirmez bu yüzden istediğiniz yere 
yerleştirebilirsiniz. Lamba hareket sensöründen dolayı 
otomatik olarak açılır ve kapanır. 3 adet AAA pil 
gereklidir. IKEA, LADDA şarj edilebilir pilleri tavsiye 
eder.  
Beyaz 602.637.29

TRÅDFRI kablosuz reosta, beyaz. TRÅDFRI 
kablosuz reosta ile kablolu bir kurulum olmaksızın ışık 
yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

003.478.31

FÖRNIMMA ara bağlantı kablosu. 

0.7 m 903.947.00
2 m 303.946.99

FÖRNIMMA elektrik kablosu.

3.5 m 503.946.98
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ENTEGRE AYDINLATMALAR

NASIL SEÇİLİR?

Artık gözünüze girerek sizi rahatsız eden parlak ışıklara ya 
da kıyafet ararken eşinizi uyandırmaya son. Gardırobunuzu 
açtığınızda otomatik olarak yanan loş ışıklı LED şerit 
aydınlatma ile güne rahatça başlayabilirsiniz. Veya üst 
çekmecelerdeki kıyafetleri görmenizi sağlayan dolap 

1. 10W, 3 bağlantı prizi.

2. 30W, 9 bağlantı prizi.

1 2

2. 30W, 9 bağlantı prizi.
İki LED sürücü mevcuttur. Seçiminizi, bağlamak istediğiniz 
ünite sayısına göre yapın. Toplam vat miktarı 10W düzeyini 
aşmadığı sürece 10W LED sürücüye maksimum 3 ünite 
bağlayabilirsiniz. Maksimum vat miktarı 30W olan 30W LED 
sürücüye ise maksimum 9 ünite bağlayabilirsiniz. Tek bir 
kurulum kablosuna maksimum 10 sürücü bağlayabilirsiniz. 
Yanıp sönen ışıklar, LED sürücünün maksimum vat 
miktarının aşılmış olduğunu gösterir. 

Birden fazla LED sürücü kullanmak istiyorsanız, tüm 
kombinasyonun aynı anda karartılabilmesi için her bir 
LED sürücüyü TRÅDFRI kablosuz reosta ile senkronize 
etmeyi unutmayın. TRÅDFRI ağ geçidini ekleyerek dolap 
aydınlatmanızı akıllı hale getirin. Ağ geçidi sayesinde ışıkları 
TRÅDFRI uygulaması üzerinden kontrol edebilir ve diğer 
TRÅDFRI aydınlatmalar ile birlikte hoş bir ortam 
yaratabilirsiniz.

ANA PARÇALAR

NORRFLY ya da STÖTTA 
LED şerit aydınlatma.

Dolap aydınlatması, FORMAT, 
URSHULT, LINDSHULT, 
MAGLEHULT.

LED sürücü. Güç kablosu ve ara bağlantı kablosu. TRÅDFRI kablosuz reosta.

SÜRÜCÜ NASIL SEÇİLİR?

aydınlatması ile gardırobunuz kapalıyken bile tüm odada 
hoş ve konforlu bir atmosfer elde edebilirsiniz. Hatta 
TRÅDFRI ağ geçidini kullanarak IKEA akıllı aydınlatma sis-
temine bağlanabilirsiniz.
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KOMBINASYONLAR

NORRFLY LED şerit aydınlatma, gardırobunuzdaki 
kıyafetleri rahatça görebilmenizi sağlayan mükemmel 
bir sistemdir. Şerit aydınlatmayı gardırobunuzun üst 
kısmının altına veya herhangi bir diğer üst çekmecenin 
altına yerleştirerek alt kısımları aydınlatabilirsiniz. Şerit 
aydınlatmanın yanı sıra hem işlevsel olan hem de gardırop 
kapalıyken bile odada hoş bir aydınlatma sağlayan bir dolap 
aydınlatması da 
kullanabilirsiniz.

Alışveriş listesi Adet

NORRFLY LED şerit aydınlatma, alüminyum renkli, 
92 cm, 5W

903.322.55 1 adet

URSHULT LED dolap aydınlatması, nikel kaplama, 2W 302.604.02 1 adet
TRÅDFRI LED sürücü, 10W 503.561.87 1 adet

MENTEŞELİ KAPAKLAR SÜRGÜ KAPAKLAR

Gardırobunuz sürgü kapaklı ise ve üst kısmının altında 
yumuşak bir kapanış sağlayan bir mekanizma varsa 
dolabın üst kısmının altına şerit aydınlatma takarken 
bu aydınlatmanın belli bir uzunlukta olmasına 
dikkat etmelisiniz. Bu mekanizma 18 cm’ye ihtiyaç 
duyar dolayısıyla sığabilmesi için şerit aydınlatmanın 
gardırobun genişliğinden daha kısa olması gerekir. 75 cm 
genişliğindeki iskeletlerde kullanılacak şerit aydınlatmalar 
42 cm uzunluğunda, 100 cm genişliğindeki iskeletlerde 
kullanılacak şerit aydınlatmalar ise 67 cm uzunluğunda 
olmalıdır. Şerit aydınlatmayı bir alt rafa yerleştirirken ise 
normal ölçüler kullanabilirsiniz.

Alışveriş listesi Adet

NORRFLY LED şerit aydınlatma, alüminyum renkli, 
67 cm, 3.5W 203.322.54 2 adet
URSHULT LED dolap aydınlatması, nikel kaplama, 2W 302.604.02 2 adet
TRÅDFRI LED sürücü, 30W 603.426.56 1 adet
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Nakliye Hizmeti Ürün Toplama ve Nakliye Hizmeti Montaj Hizmeti
Arabanız büyük değilse, aldıklarınızın 
adresinize taşınmasını istiyorsanız,
düşük bir ücret karşılığında, size 
yardımcı olabiliriz. Detaylı bilgi için,
kasalardan sonra yer alan nakliye ve 
montaj bankosundan bilgi alabilir ya
da www.IKEA.com.tr/hizmetler 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Satın aldığınız mobilyaların 
toplanması konusunda yardıma 
mı ihtiyacınız var? Düşük bir ücret 
karşılığında satın almış olduğunuz 
ürünleri sizin için toplayabilir ve 
adresinize teslim edebiliriz. Detaylı 
bilgi için kasalardan sonra yer alan 
nakliye ve montaj bankosundan bilgi 
alabilir ya da www.IKEA.com.tr/
hizmetler adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

IKEA montaj ekibi, düşük bir ücret 
karşılığında, aldıklarınızı sizin için
evinizde kurabilir. Montaj hizmeti 
IKEA montaj ekibi tarafından 
verilmektedir. Detaylı bilgi için 
kasalardan sonra yer alan nakliye 
ve montaj bankosundan bilgi
alabilir ya da www.IKEA.com.tr/
hizmetler adresini ziyaret edebilirsi-
niz.

HIZMETLERIMIZ



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. 
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