
PLATSA serisi ile hem küçük hem de büyük alanlar için 
saklama çözümleri oluşturabilirsiniz. Temel istediğiniz gibi 
birleştirebileceğiniz açık, hafif iskeletlerden oluşur. Yüksek ya da 
alçak tercih edebilirsiniz. Eğimli bir tavanın altına ya da bütün bir 
duvara kurabilirsiniz. Ardından ihtiyacınıza göre kolayca kapak, 
raf, tel sepet ve kanca ekleyebilirsiniz. İhtiyaçlarınız değiştiğinde 
kolayca yeniden kurabilir ve yeni özelliklerle tamamlayabilirsiniz.

Kendi gardırobunuzu kendiniz tasarlayın
PLATSA serisinden iskeletleri HJÄLPA ve LÄTTHET serilerinden iç 
ve dış düzenleyicilerle birleştirerek tam istediğiniz gibi bir çözüm 
yaratabilirsiniz. Ayrıca, hazır bulabileceğiniz kombinasyonlara 
istediğiniz gibi iç ve dış düzenleyiciler ekleyebilirsiniz. Hangi yolu 
seçerseniz seçin, çözümün hem evinize hem de elbiselerinize 
uygun, ideal bir sonuç olacağına eminiz.

SATIN ALMA KILAVUZU

GÜVENLIK
Bu mobilya mutlaka duvara 
sabitlenmelidir. Değişik 
duvar yapı malzemeleri için 
değişik sabitleme sistemleri 
kullanılmalıdır. Evinizin 
duvar yapısına uygun 
malzeme kullanın. (Sabitleme 
malzemeleri ürüne dahil 
değildir.) Üst üste birkaç 
PLATSA iskeleti takacaksanız 
3 metre ya da daha yüksekteki 
iskeletleri ayrı satılan 
LÄTTHET asma rayı ile duvara 
sabitlemeniz gerekir.

BAKIM 
TALIMATLARI
Hafif temizleyiciyle ıslatılmış 
nemli bir bezle temizleyin. 
Sonra kuru ve temiz bir bezle 
kurulayın. 

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

PLATSA
Modüler dolap sistemi



NASIL KURULUR?

ÇÖZÜMÜNÜZÜ SEÇİN 

Mağazalarımızda ve web sitemiz www.IKEA.com.tr’de çeşit çeşit PLATSA kombinasyonları sizi bekliyor. Hazır çözümlerimizden 
beğendiğiniz çıkmazsa ihtiyaçlarınıza ve zevkinize en uygun kombinasyonu sıfırdan yaratabilirsiniz. İnternet sitemizden 
hoşunuza giden hazır kombinasyonları inceleyerek ve size ilham veren bir kombinasyonu seçerek işe başlayın. Bu önceden 
hazırlanmış çözümün üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapabilir ve tam ihtiyacınıza uygun bir gardıroba dönüştürebilirsiniz. 
Örneğin boyunu veya iç üniteleri size uyacak biçimde değiştirebilirsiniz. Ayrıca kendinize özgü benzersiz PLATSA 
kombinasyonunuzu sıfırdan yaratabilirsiniz. İzlemeniz gereken 3 basit adım var:

1. İskeletleri seçin. Yatak odanızda gardırop için uygun 
alanı hesaplayın. Mevcut iskeletlerin farklı ölçülerini 
kullanarak kullanılmayan alanları da verimli bir şekilde 
kullanabilirsiniz.

2. Kapak tarzınızı belirleyin. Gardırobunuz ne tarz 
olsun istersiniz? Düz beyaz bir kapak mı yoksa daha 
geleneksel tarzda bir kapak mı? Yoksa gri mi? Tercih 
tamamen size ait.

3. İç ve dış düzenleyicileri seçin. Günlük ihtiyaçlarınızı 
ve neleri saklamanız gerektiğini düşünün. Dolap içi 
ve dışı düzenleme parçalarına karar verdikten sonra 
iş son rötuşlara kalıyor. Şimdi yeni gardırobunuzu 
değişik kutular, sepetler ve ek parçalarla tamamlayın. 
Muhteşem bir sonuç elde etmek istiyorsanız dolabın 
içine entegre ışıklandırmayı da unutmayın! Kurulumu 
çok kolay olan bu özellik aradığınız giysiyi bulmayı çok 
kolaylaştıracaktır.
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Genel ölçüler: Genişlik×Derinlik×Yükseklik.

İSKELETLER NASIL KOMBİNE EDİLİR?

PLATSA serisindeki iskeletler saklama ihtiyaçlarınıza göre 
farklı şekillerde birleştirilebilir. Bu kombinasyonlar ve daha 
fazlası için IKEA.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

40 cm DERİNLİKTE İSKELETLER

PLATSA iskelet, beyaz.

60×40×40 cm 703.309.50
60×40×60 cm 503.309.70
60×40×120 cm 303.309.47
60×40×180 cm 903.309.54
80×40×40 cm 103.309.53
80×40×60 cm 303.309.71
80×40×120 cm 003.309.44
80×40×180 cm 303.309.52

LÄTTHET duvara sabitlemek için asma rayı

LÄTTHET asma rayı 60  003.863.75
LÄTTHET asma rayı 80 003.311.99 

55 cm DERİNLİKTE İSKELETLER

PLATSA iskelet, beyaz.

60×55×40 cm 903.309.49
60×55×60 cm 103.309.72
60×55×120 cm 503.309.46
60×55×180 cm 503.309.51
80×55×40 cm 103.309.48
80×55×60 cm 703.309.69
80×55×120 cm 603.309.55
80×55×180 cm 703.309.45

TÜM ISKELETLER
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TÜM KAPAKLAR
Topuz ve kulplar ayrı satılır. Tüm kulp ve topuz çeşitlerimizi mağazalarda ve www.IKEA.com.tr’de bulabilirsiniz. 

TÜM ÇEKMECE ÖN PANELLERI
Topuz ve kulplar ayrı satılır. Tüm kulp ve topuz çeşitlerimizi mağazalarda ve www.IKEA.com.tr’de bulabilirsiniz.

MENTEŞE KAPAKLAR

SANNIDAL kapak, beyaz.

40×40 cm 203.955.43 

40×60 cm 503.955.51 

40×120 cm 903.955.54 

40×180 cm 103.955.34 

60×40 cm 203.955.38 

60×60 cm 103.955.48

60×120 cm 003.955.39 

60×180 cm 003.955.58 

FONNES kapak, beyaz.
40×40 cm 803.310.63
40×60 cm 203.310.61
40×120 cm 603.310.59
40×180 cm 003.310.57
60×40 cm 003.310.62
60×60 cm 403.310.60
60×120 cm 803.310.58
60×180 cm 403.310.55

SÜRGÜ KAPAKLAR

FONNES sürgü kapak, beyaz.

120×180 cm 603.310.64

FONNES çekmece ön paneli, beyaz.

60×20 cm 803.859.23 
80×20 cm 103.859.26 

SKATVAL çekmece ön paneli, açık gri.
60×20 cm 303.860.29
80×20 cm 503.860.33

SKATVAL kapak, açık gri.

40×40 cm 003.860.21

40×60 cm 003.860.02

40×120 cm 103.859.93

40×180 cm 003.859.84

60×40 cm 503.860.09

60×60 cm 003.859.98

60×120 cm 103.859.88

60×180 cm 003.859.79

RIDABU kapak, ayna.

40×120 903.310.91 

60×120 703.310.92 

SKATVAL sürgü kapak, açık gri.

120×180 cm 103.860.25 

HJÄLPA sürgü kapaklar için ray, beyaz.

120 cm 803.955.83
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40 CM DERİNLİĞİ OLAN  
İSKELETLERE UYAR

HJÄLPA çekilebilir askı borusu, beyaz.

60×40 cm 803.312.04 
80×40 cm 203.312.02 

HJÄLPA raf, beyaz.

60×40 cm 003.311.61
80×40 cm 103.311.65

HJÄLPA tel sepet, beyaz.

60×40 cm 903.311.85
80×40 cm 203.311.84

HJÄLPA sepet rayı, beyaz. 2’li paket.

40 cm 303.311.93

HJÄLPA çok amaçlı askı, beyaz.

003.317.12

HJÄLPA ön panelsiz çekmece, beyaz.

60×40 cm 603.309.84
80×40 cm 703.309.74

55 CM DERİNLİĞİ OLAN  
İSKELETLERE UYAR

HJÄLPA askı borusu, beyaz.

60×55 cm 503.312.05
80×55 cm 003.312.03

HJÄLPA raf, beyaz.

60×55 cm 903.311.66
80×55 cm 403.311.64

HJÄLPA tel sepet, beyaz.

60×55 cm 403.311.83
80×55 cm 703.311.86

HJÄLPA sepet rayı, beyaz. 2’li paket.

55 cm 103.311.94

HJÄLPA çok amaçlı askı, beyaz.

003.317.12

HJÄLPA ön panelsiz çekmece, beyaz.

60×55 cm 603.309.79
80×55 cm 003.309.82

HJÄLPA askılar, raylar, raflar ve tel sepetlerle PLATSA 
iskeletlerin içinde kendinize özel düzenleme yapabilirsiniz. 
HJÄLPA ürünlerinin genişlik ve derinlikleri, uygun oldukları 
iskeletlere göre belirtilmiştir. Gerçek ölçüleri farklı olabilir.

IÇ DÜZENLEYICILER
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40 CM DERİNLİĞİ OLAN  
İSKELETLERE UYAR

LÄTTHET iskelet için askı borusu, beyaz.

35-60×40 cm 703.316.95

LÄTTHET iskelet için askı borusu, beyaz.

60-100×40 cm 803.317.08

LÄTTHET iskelet için kanca, beyaz.

40 cm 403.316.54

55 CM DERİNLİĞİ OLAN  
İSKELETLERE UYAR

LÄTTHET iskelet için askı borusu, beyaz.

35-60×55 cm 903.317.17

LÄTTHET iskelet için askı borusu, beyaz.

60-100×55 cm 003.316.94

LÄTTHET iskelet için kanca, beyaz.

55 cm 103.316.55

LÄTTHET giysi rayları ve kancalarıyla gardırobunuzun 
dışında saklama ve düzenleme alanları yaratabilirsiniz. 
LÄTTHET parçaları kravatlar, nevresimler, iç çamaşırları, 
eşarplar, pantolonlar, el çantaları ve takılar gibi asılabilecek 
malzemeler için oldukça uygundur. Giysi askı borularını 

ayrıca iskeletler arasındaki veya iskeletle duvar arasındaki 
boşlukları doldurmak için de kullanabilirsiniz. Tüm LÄTTHET 
ürünlerinin genişlik ve derinlikleri, uygun oldukları 
iskeletlere göre belirtilmiştir. Gerçek ölçüleri farklı olabilir.

DIŞ DÜZENLEYICILER

HJÄLPA menteşe, 1 adet.

603.312.00

LÄTTHET ayak, beyaz/metal. 4 ad.

11 cm 503.955.94

LÄTTHET ayak, beyaz/ahşap. 4 ad.

11 cm 103.955.91

LÄTTHET ayarlanabilir ayak, beyaz. 4 ad.

203.311.98

SPILDRA iskelet üst paneli, beyaz.

60×40 cm 603.317.14
80×40 cm 503.316.96

SPILDRA iskelet üst paneli, beyaz.

60×55 cm 203.316.93
80×55 cm 303.316.97

LÄTTHET kulp, beyaz. 1 ad.

13 cm 203.317.11

MENTEŞELER, AYAKLAR, KULP VE 
İSKELET ÜST PANELLERİ 

Ayarlanabilir LÄTTHET ayaklar gardırobunuzun dengesiz 
zeminlerde bile düz durmasını sağlar. SPILDRA üst paneller, 
tüm iskeletlerde ekstra sergi ve saklama yüzeyi sağlar ve 
alçak iskeletlerde hoş bir oturma alanı da sunar. 
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PLATSA kombinasyon, beyaz.
Genel ölçüler: 180×42×113 cm (392.485.85)

Bütün parçalar

PLATSA iskelet, 60×40×40 cm, beyaz 703.309.50 3 adet
PLATSA iskelet, 60×40×60 cm, beyaz 503.309.70 2 adet
LÄTTHET ayak 11 cm, beyaz/metal 4 adet 503.955.94 3 adet
FONNES kapak 60×40 cm, beyaz 003.310.62 3 adet
FONNES kapak 60×60 cm, beyaz 403.310.60 2 adet
HJÄLPA menteşe, 1 adet 603.312.00 10 adet
HJÄLPA raf 60×40 cm, beyaz 003.311.61 2 adet
SPILDRA iskelet üst paneli 60×40 cm, beyaz 603.317.14 3 adet

PLATSA kombinasyon, beyaz.
Genel ölçüler: 140×57×261 cm (292.038.89)

Bütün parçalar

PLATSA iskelet, 60×55×40 cm, beyaz 903.309.49 2 adet
PLATSA iskelet, 80×55×40 cm, beyaz 103.309.48 2 adet
PLATSA iskelet, 60×55×180 cm, beyaz 503.309.51 1 adet
PLATSA iskelet, 80×55×180 cm, beyaz 703.309.45 1 adet
LÄTTHET ayarlanabilir ayak, beyaz 4 adet 203.311.98 2 adet
FONNES kapak 40×40 cm, beyaz 803.310.63 4 adet
FONNES kapak 40×180 cm, beyaz 003.310.57 2 adet
FONNES kapak 60×40 cm, beyaz 003.310.62 2 adet
FONNES kapak 60×180 cm, beyaz    403.310.55 1 adet
HJÄLPA menteşe, 1 adet 603.312.00 22 adet
HJÄLPA raf 60×55 cm, beyaz 903.311.66 3 adet
HJÄLPA askı borusu 80×55 cm, beyaz  003.312.03 1 adet

PLATSA kombinasyon, beyaz.
Genel ölçüler: 240×57×123 cm (892.521.17)

Bütün parçalar

PLATSA iskelet, 80×55×120 cm, beyaz 603.309.55 3 adet  
LÄTTHET ayarlanabilir ayak, beyaz, 4 adet 203.311.98 3 adet
FONNES çekmece ön paneli 80×20 cm, beyaz 103.859.26 3 adet  
HJÄLPA ön panelsiz çekmece 80×55 cm, beyaz 003.309.82 3 adet  
SANNIDAL kapak 40×120 cm, beyaz 903.955.54 4 adet  
HJÄLPA menteşe, 1 adet 603.312.00 12 adet  
HJÄLPA askı borusu 80×55 cm, beyaz 003.312.03  2 adet
HJÄLPA raf 80×55 cm, beyaz 403.311.64 1 adet  
SPILDRA iskelet üst paneli 80×55 cm, beyaz 303.316.97 3 adet

HAZIR KOMBINASYONLAR
Kapaklar fiyata dahildir fakat resimlerde gösterilmemiştir. Kombinasyondaki kapak tipini değiştirebilirsiniz. Bununla ilgili yardım almak için lütfen yerel satıcınızla 
görüşün.
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PLATSA kombinasyon, beyaz.
Genel ölçüler: 240×57×231 cm (992.485.87)

Bütün parçalar

PLATSA iskelet, 60×55×40 cm, beyaz 903.309.49 2 adet
PLATSA iskelet, 60×55×60 cm, beyaz 103.309.72 2 adet
PLATSA iskelet, 60×55×180 cm, beyaz 503.309.51 2 adet
LÄTTHET ayak 11 cm, beyaz/metal 4 adet 503.955.94 4 adet
FONNES kapak 60×40 cm, beyaz 003.310.62 2 adet
FONNES kapak 60×60 cm, beyaz 403.310.60 2 adet
FONNES kapak 60×180 cm, beyaz 403.310.55 2 adet
HJÄLPA menteşe, 1 adet 603.312.00 16 adet
HJÄLPA raf 60×55 cm, beyaz 903.311.66 1 adet
HJÄLPA askı borusu 60×55 cm, beyaz 503.312.05 3 adet
HJÄLPA sepet rayı 55 cm, beyaz 2 adet 103.311.94 2 adet
HJÄLPA tel sepet 60×55 cm, beyaz 403.311.83 2 adet
SPILDRA iskelet üst paneli 60×55 cm, beyaz 203.316.93 2 adet

PLATSA kombinasyon, beyaz.
Genel ölçüler: 220×57×231 cm  (792.521.08)

Bütün parçalar

PLATSA iskelet, 80×55×180 cm, beyaz 703.309.45 2 adet
PLATSA iskelet, 60×55×180 cm, beyaz 503.309.51 1 adet  
PLATSA iskelet, 80×55×40 cm, beyaz 103.309.48 2 adet
PLATSA iskelet, 60×55×40 cm, beyaz 903.309.49 1 adet  
LÄTTHET ayak, beyaz/ahşap, 4 adet 103.955.91 3 adet
FONNES çekmece ön paneli 60×20 cm, beyaz 803.859.23 3 adet  
HJÄLPA ön panelsiz çekmece 60×55 cm, beyaz 603.309.79 3 adet  
SANNIDAL kapak 40×180 cm, beyaz 103.955.34 4 adet  
SANNIDAL kapak 40×40 cm, beyaz 203.955.43 4 adet  
SANNIDAL kapak 60×40 cm, beyaz 203.955.38 1 adet  
RIDABU ayna kapak 60×120 cm, beyaz 703.310.92 1 adet  
HJÄLPA menteşe, 1 adet 603.312.00 25 adet 
HJÄLPA askı borusu 80×55 cm, beyaz 003.312.03 3 adet
HJÄLPA tel sepet 80×55 cm, beyaz 703.311.86 3 adet  
HJÄLPA sepet rayı 55 cm, beyaz 103.311.94 3 adet  
HJÄLPA raf 80×55 cm, beyaz 403.311.64 1 adet
HJÄLPA raf 60×55 cm, beyaz 903.311.66 4 adet  

PLATSA kombinasyon, beyaz.
Genel ölçüler: 95-120×42×181 cm (792.038.15)

Bütün parçalar

PLATSA iskelet, 60×40×180 cm, beyaz 903.309.54 1 adet
LÄTTHET ayarlanabilir ayak, beyaz 4 adet 203.311.98 1 adet
FONNES kapak 60×180 cm, beyaz 403.310.55 1 adet
HJÄLPA menteşe, 1 adet 603.312.00 4 adet
HJÄLPA raf 60×40 cm, beyaz 003.311.61 3 adet
LÄTTHET iskelet için askı borusu 35-60×40 cm, beyaz 703.316.95 1 adet

HAZIR KOMBINASYONLAR
Kapaklar fiyata dahildir fakat resimlerde gösterilmemiştir. Kombinasyondaki kapak tipini değiştirebilirsiniz. Bununla ilgili yardım almak için lütfen yerel satıcınızla 
görüşün.
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PLATSA kombinasyon, beyaz-açık gri.
Genel ölçüler: 260×57×221 cm (392.520.87)

Bütün parçalar

PLATSA iskelet, 60×55×40 cm, beyaz 903.309.49 1 adet
PLATSA iskelet, 60×55×60 cm, beyaz 103.309.72 2 adet
PLATSA iskelet, 60×55×180 cm, beyaz 503.309.51 1 adet
PLATSA iskelet, 80×55×40 cm, beyaz 103.309.48 1 adet
PLATSA iskelet, 80×55×180 cm, beyaz 703.309.45 1 adet
SKATVAL kapak 40×40 cm, açık gri 003.860.21 2 adet
SKATVAL kapak 60×40 cm, açık gri 503.860.09 1 adet
SKATVAL kapak 40×180 cm, açık gri 003.859.84 2 adet
SKATVAL kapak 60×60 cm, açık gri 003.859.98 2 adet
SKATVAL kapak 60×180 cm, açık gri 003.859.79 1 adet
HJÄLPA menteşe, 1 adet 603.312.00 20 adet
HJÄLPA askı borusu 80×55 cm, beyaz 003.312.03 1 adet
HJÄLPA sepet rayı 55 cm, beyaz 2 adet 103.311.94 1 adet
HJÄLPA raf 60×55 cm, beyaz 903.311.66 5 adet
HJÄLPA raf 80x55 cm, beyaz 403.311.64 1 adet
HJÄLPA tel sepet 80×55 cm, beyaz 703.311.86 1 adet
LÄTTHET iskelet için kanca 55 cm, beyaz 103.316.55 1 adet
LÄTTHET ayarlanabilir ayak, beyaz 4 adet 203.311.98 4 adet
SPILDRA iskelet üst paneli 60×55 cm, beyaz 203.316.93 2 adet

PLATSA kombinasyon, beyaz.
Genel ölçüler: 340×42×241 cm (292.483.69)

Bütün parçalar

PLATSA iskelet, 60×40×180 cm, beyaz 903.309.54 2 adet
PLATSA iskelet, 60×40×60 cm, beyaz 503.309.70 3 adet
PLATSA iskelet, 80×40×60 cm, beyaz 303.309.71 2 adet
HJÄLPA ön panelsiz çekmece 60×40, beyaz 603.309.84 3 adet
FONNES çekmece ön paneli 60×20 cm, beyaz 803.859.23 3 adet
SANNIDAL kapak 40×60 cm, beyaz 503.955.51 4 adet
SANNIDAL kapak 60×180 cm, beyaz 003.955.58 1 adet
SANNIDAL kapak 60×60 cm, beyaz 103.955.48 3 adet
HJÄLPA raf 60×40 cm, beyaz 003.311.61 8 adet
HJÄLPA raf 80×40 cm, beyaz 103.311.65 2 adet
HJÄLPA çekilebilir askı borusu 60×40 cm, beyaz 803.312.04 1 adet
LÄTTHET asma rayı 60 cm 003.863.75 1 adet
LÄTTHET asma rayı 80 cm 003.311.99 2 adet
LÄTTHET ayarlanabilir ayak, beyaz, 4 adet 203.311.98 2 adet
HJÄLPA menteşe, 1 adet 603.312.00 18 adet

HAZIR KOMBINASYONLAR
Kapaklar fiyata dahildir fakat resimlerde gösterilmemiştir. Kombinasyondaki kapak tipini değiştirebilirsiniz. Bununla ilgili yardım almak için lütfen yerel satıcınızla 
görüşün.
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Yeni saklama çözümünüzü geniş bir yelpazeden dilediğiniz iç aksesuarları kullanarak kutular ve çekmece içi düzenleyicilerle tamamlayın. Bu aksesuarlar size tüm 
giysilerinizi daha akıllı bir sistemle saklama konusunda daha da fazla seçenek sunar.

IÇ AKSESUARLAR

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
34×51×10 cm 003.095.65
34×51×18 cm 103.095.55

STUK saklama kutusu, beyaz/gri.

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

STUK 16 cepli, askılı ayakkabılık, beyaz/gri. 

51×140 cm. 203.756.77

STUK 7 bölmeli düzenleyici, beyaz/gri. 

30×30×90 cm 703.708.56

STUK elbise kılıfı, 3’lü set.

Beyaz/gri 503.708.76

RAGGISAR sepet, 3’lü set.

903.480.15

KUGGIS kapaklı kutu, beyaz.

18×26×8 cm 202.802.07 
26×35×15 cm 602.802.05
26×35×8 cm 502.823.04 
37×54×21 cm 102.802.03

KUGGIS 8 bölmeli düzenleyici, beyaz.

002.802.08 

TJENA kapaklı saklama kutusu.
Beyaz

18×25×15 cm 103.954.21 
25×35×20 cm 603.954.28 
30×30×30 cm 503.954.19 
35×50×30 cm 903.743.49
Beyaz siyah/pembe
18×25×15 cm 703.982.14 
25×35×20 cm 403.982.15 
30×30×30 cm 203.982.21 
Siyah
18×25×15 cm 603.954.85
25×35×20 cm 303.954.77
30×30×30 cm 503.954.76 
35×50×30 cm 103.743.48

FJÄLLA kapaklı saklama kutusu.

Koyu gri

18×26×15 cm 703.956.73
25×36×20 cm 003.956.76
30×31×30 cm 204.040.19
35×56×30 cm 503.956.69

Beyaz
18×26×15 cm 403.956.79 
25×36×20 cm 603.956.83
30×31×30 cm 104.040.29
35×56×30 cm 803.956.77

Gri
18×26×15 cm 704.128.75
25×36×20 cm 104.128.78
30×30×30 cm 504.128.81

KVARNVIK kapaklı kutu, mavi.

18×25×15 cm 603.970.74

25×35×20 cm 903.970.63

30×30×30 cm 603.970.69

KVARNVIK kutu, 3’lü set. 

Mavi 303.970.75
Gri 602.566.63

BUMERANG askı, 8 ad.

Doğal renkli 302.385.43
Beyaz 702.385.41

BUMERANG askı şekillendirici, beyaz.

702.932.74

BUMERANG pantolon/etek askısı, krom kaplama.

602.404.03

STAJLIG askı iç/dış mekan, beyaz.

5 adet 002.914.19
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NORRFLY LED şerit aydınlatma, alüminyum rengi. 
IKEA. Ayrı satılan TRÅDFRI LED sürücü ve FÖRNIMMA 
elektrik kablosu ile tamamlanmalıdır. TRÅDFRI 
kablosuz reosta ve TRÅDFRI ağ geçidi ile kısılabilir. 
*Bu lambalar A++ ve A enerji sınıfı arasındaki sabit 
LED ampullerle kullanılabilir. Lambaların ampulleri 
değiştirilemez.
55 cm* 403.322.53
67 cm* 203.322.54

STÖTTA LED şerit aydınlatma, pilli, beyaz. Piller 
ayrı satılır. 4 adet AA pil gereklidir. IKEA, LADDA 
şarj edilebilir pilleri tavsiye eder. Günde 15 dakikalık 
kullanımla bir şarj yaklaşık 1 ay gider. Lamba, kapağı 
açtığınızda ve kapattığınızda otomatik olarak açılır veya 
kapanır böylece enerji israf edilmemiş olur.

52 cm 503.600.90
72 cm 903.600.93

TRÅDFRI sürücü. Üründen ayrı satılan FÖRNIMMA 
elektrik kablosu ile tamamlanmalıdır. TRÅDFRI 
kablosuz reosta ve TRÅDFRI ağ geçidi ile kullanılabilir.
Toplamda 10 W’ı geçmeyecek 
şekilde 3 adet ünite 
bağlayabilirsiniz. 503.561.87

Toplamda 30 W’ı geçmeyecek 
şekilde 9 adet ünite 
bağlayabilirsiniz. 603.426.56

ENTEGRE AYDINLATMALAR
Gardırobunuz için entegre aydınlatmayla ihtiyacınız olanlar görmeyi kolaylaştırırken en gözde giysilerinizi çok daha çabuk bulabilirsiniz.

FÖRNIMMA kablo. TRÅDFRI LED sürücüye bağlanmak 
için lambalarınızı tek bir düğmeyle açıp kapayın.
3,5 m 503.946.98

FÖRNIMMA ara bağlantı kablosu. Elektriğe tek bir 
noktadan bağlamak için TRÅDFRI LED sürücüler arası 
doğrudan bağlantı olarak kullanılabilir. (örn. duvar 
dolaplarının iki bölümü arasında).
0,7 m 903.947.00

TRÅDFRI ağ geçidi, beyaz. TRÅDFRI ağ geçidi ve 
uygulamasıyla aydınlatma kaynaklarının her birini 
kontrol edebilir, farklı aydınlatma ayarları oluşturabilir 
ve bu aydınlatmaları uzaktan kumandayı veya 
uygulamaları kullanarak kontrol edebilirsiniz.

403.378.06



Nakliye Hizmeti Montaj Hizmeti Fikrinizi de değiştirebilirsiniz.
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.

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 
edebilirsiniz.

Satın aldıklarınızı 30 gün içinde satış 
fişi/bilgi fişi ve orijinal ambalajı ile 
birlikte iade etmeniz yeterlidir.

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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