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ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2013,
ΠΟΤΕ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ.

μια ΠΟΛΥΘΡΟΝα ΤΟΥ 1951 αΠΟ ΤΗΝ ιΚΕα

ΖΩΝΤαΝΕΥΕι μΕ ΕΝα ΔιαΚΟΣμΗΤιΚΟ 

μαΞιΛαΡι ΤΟΥ ΣΗμΕΡα.

EIVOR διακοσμητικό μαξιλάρι

7,99€
Από 54% λινό, 46% βαμβάκι.  

Μ40×Π50cm. 302.121.09



Ανανεώστε μία παλιά αγάπη.
Η ανανέωση του σπιτιού μπορεί να σημαίνει και ανανέωση μεμονωμένων 

επίπλων όπως είναι η πολυθρόνα STRANDMON. Η πολυθρόνα αυτή είναι 

μία βελτιωμένη έκδοση της κλασικής πολυθρόνας MK που κυκλοφόρησε 

από την ΙΚΕΑ το 1951 και συνέχισε να πωλείται για πολλά χρόνια.

Η πολυθρόνα ΜΚ που παρουσιάζεται στο εξώφυλλο του καταλόγου 

κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 50’ και ανήκει στον ιδρυτή της ΙΚΕΑ,

Ingvar Kamprad. Η πολυθρόνα τότε κόστιζε 207 σουηδικές κορώνες, 

ενώ τώρα στοιχίζει 3.098 σουηδικές κορώνες και θεωρήθηκε 

«Κορυφαίας ποιότητας» όπως αναφέρεται στον πρώτο κατάλογο ΙΚΕΑ 

που δημοσιεύθηκε το 1951.

Η ανάγκη όμως για μία τέτοια πολυθρόνα με ψηλή, σταθερή πλάτη 

και άνετο κάθισμα υπάρχει και σήμερα. Γι’ αυτό και ανανεώσαμε 

την πολυθρόνα ΜΚ που κυκλοφορεί ξανά με το όνομα STRANDMON. 

Για να κάθεστε και να διαβάζετε ή να βλέπετε τηλεόραση με άνεση.

νέο STRANDMON πολυθρόνα 199€ Κάλυμμα: βαμβάκι, λινό, 

βισκόζη/ρεγιόν και πολυεστέρα. Π82×Β96, Υ101cm. 

Svanby σε γκρι χρώμα 502.434.83

νέο
Κάθε φορά θέλουμε να σας προσφέρουμε περισσότερα πράγματα. 

Γι’ αυτό οι ιδέες σε αυτόν τον κατάλογο δεν περιορίζονται  

στις 328 σελίδες που κρατάτε στα χέρια σας. Εμπλουτίσαμε 

το περιεχόμενο του καταλόγου με υλικό που μπορείτε 

να ανακαλύψετε με το smartphone σας όλο το χρόνο. 

Αυτό περιλαμβάνει ταινίες γεμάτες έμπνευση αλλά  

και διαδραστικές εφαρμογές για μία καλύτερη ζωή στο σπίτι.

Πως να δείτε τι κρύβεται:

1. Κατεβάστε την εφαρμογή του καταλόγου ΙΚΕΑ στο smartphone 

ή το tablet σας μέσω του App Store του κινητού σας. Η εφαρμογή είναι 

διαθέσιμη για Android και iOS (iPhone/iPad).

2. Αναζητήστε το σύμβολο του τηλεφώνου σε ολόκληρο τον κατάλογο 

(βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία επιλεγμένων δεξιών σελίδων).

3. Ανοίξτε την εφαρμογή του καταλόγου ΙΚΕΑ, επιλέξτε το κουμπί 

σάρωσης (scan-button) και κρατήστε το τηλέφωνό σας 20-30cm 

από τις σελίδες. Θα πρέπει να σαρώνει και τις δύο σελίδες (αριστερή 

και δεξιά). Απολαύστε ταινίες, οδηγούς διακόσμησης και ενδιαφέρον 

διαδραστικό περιεχόμενο στην οθόνη σας.

Αν δεν έχετε smartphone επισκεφθείτε στο www.IKEA.gr. 

Εκεί θα βρείτε διάφορες ταινίες και οδηγούς διακόσμησης.

ΚΑλώς 
ήρθΑτΕ ςτΙς
ΝΕΕς ΜΑς 
ΙΔΕΕς.



ÅDUM χαλί Δείτε σελίδα 142.

159€

Πώς μπορείτε να ανανεώσετε το σπίτι σας; Δεν χρειάζεται ριζική 

ανακαίνιση! Tα μικρά πράγματα κάνουν τη διαφορά, όπως οι κουρτίνες, 

οι παπλωματοθήκες, τα σεντόνια, τα χαλιά, τα μαξιλάρια 

και τα ριχτάρια. Μας κάνουν να αισθανόμαστε όμορφα με την 

απαλότητα και τη ζεστασιά τους. Είναι ένας εύκολος, γρήγορος 

και προσιτός τρόπος για ανανέωση.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΚΑΙ ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ.



ΧΑΛΙΑ.

ΚΑΠΕΛΑ.

Αλλάζοντας καπέλα στα φωτιστικά 

σας, βλέπετε το σπίτι σας με άλλο 

μάτι. Εύκολα και οικονομικά.

MALIN TRÅD καπέλο 15€ 
Δείτε σελίδα 154. 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ.

Μικρή αλλαγή, μεγάλη διαφορά. 

Ένα διακοσμητικό μαξιλάρι 

στον καναπέ μπορεί 

να δώσει άλλη μορφή στο 

δωμάτιο.

EMMIE LAND διακοσμητικό 

μαξιλάρι 4,99€ Δείτε σελίδα 70.

ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ.

Δεν υπάρχει όριο 

στη δημιουργικότητα 

με τα υφάσματα. Από μία νέα 

κουρτίνα ή ένα νέο κάλυμμα, 

μέχρι ένα νέο τραπεζομάντηλο.

EMMIE ROS ύφασμα 7,50€/m 
Δείτε σελίδα 180.

MALIN TRÅD καπέλο 

15€

Με ένα νέο χαλί καλύπτετε 

το πάτωμα και βελτιώνετε 

και τη μόνωση του χώρου.

SKARUM χαλί 39€
Δείτε σελίδα 182.



IKEA 365+ GUNSTIG 

πετσέτα Δείτε σελίδα 228. 

4,99€
/2 τεμ.

Πιστεύουμε σε έναν απλό, φυσικό 

τρόπο ζωής. Πιστεύουμε ότι το πιο 

σημαντικό πράγμα είναι να έχετε 

ένα σπίτι μέσα στο οποίο αισθάνεστε 

άνετα κάθε μέρα. Ένα σπίτι που είναι 

φτιαγμένο με το δικό σας στιλ, 

ένα σπίτι που δίνει προτεραιότητα 

στην άνεση και είναι αρκετά φιλόξενο 

για να υποδέχεστε τους φίλους 

και την οικογένειά σας κάθε μέρα.

Αυτός είναι και ο λόγος 

που δημιουργούμε υφάσματα 

που μπορείτε να τα ζωγραφίσετε, 

καλύμματα καναπέδων που δεν 

φοβούνται τους λεκέδες

και αναπαυτικά στρώματα από τα 

οποία μπορείτε να διαλέξετε αυτό 

που σας ταιριάζει. Για να μπορεί

ο καθένας να αισθάνεται άνετα

στο δικό του σπίτι.

ΣΤΟ ΔΙΚΟ 
ΣΑΣ ΣΠΙΤΙ.



ΣΤΡΩΜΑΤΑ.

Επιλέξτε το στρώμα που σας 

ταιριάζει. Ο καλός ύπνος είναι 

πάντα το καλύτερο ξεκίνημα για 

μία υπέροχη μέρα. Δοκιμάστε 

τα στρώματα στο κατάστημα 

ΙΚΕΑ και δείτε πως να διαλέξετε 

το στρώμα που σας ταιριάζει στο 

www.IKEA.gr. Πάρτε το στο σπίτι 

και αν δεν σας ταιριάζει αλλάξτε 

το σε 40 μέρες. Δείτε περισσότερα 

στη σελίδα 320.

ΠΑΡΑΘΥΡΑ.

Οι κουρτίνες είναι για τα παράθυρα 

ότι είναι τα ρούχα για μας. Με τις 

κουρτίνες, τα στόρια και τα πάνελ 

μπορείτε να δώσετε το δικό σας στιλ, 

να αφήσετε έξω το φως ή να κρύψετε 

το χώρο σας. Όπως εσείς προτιμάτε.

Ζεστένεστε ή κρυώνετε τη νύχτα; 

Με το κατάλληλο πάπλωμα

θα κοιμηθείτε καλύτερα.

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ.

ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ.

Τα λευκά είδη θα πρέπει 

να αφήνουν μία απαλή αίσθηση, 

γιατί έρχονται σε επαφή 

με το δέρμα. Μπορείτε να επιλέξετε 

υλικά όπως το σατέν, το βαμβάκι, 

το lyocell, το λινό και άλλα, 

που έχουν διαφορετική ύφανση 

και μπορούν να προσφέρουν 

διαφορετική αίσθηση.

Λευκά είδη, Δείτε σελίδα 288.

EMMIE BLOM παπλωματοθήκη 

και μαξιλαροθήκη 402.114.11

49€



EKTORP διακοσμητικό

μαξιλάρι μέσης 

Δείτε σελίδα 72. 

19,99€

Μπορείτε να ανανεώσετε ένα δωμάτιο χωρίς να αγοράσετε τίποτα.

Ξεκινήστε με αυτά που έχετε, απλά δείτε τα με άλλο μάτι και διαθέστε 

μερικά λεπτά από το χρόνο σας. Μετακινήστε τον καναπέ σε μία νέα θέση. 

Αλλάξτε κουρτίνες. Δανειστείτε ένα χαλί από ένα άλλο δωμάτιο. Η ανανέωση 

αυτού του είδους δεν απαιτεί χρήματα. Απαιτεί απλά να έχετε ιδέες. 

Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Αν μπορείτε να το φανταστείτε, δοκιμάστε το. 

Και πάνω από όλα διασκεδάστε το.

ΑΠΛΑ ΙΔΕΕΣ.



ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ.

Το κρεβάτι σας μπορεί εύκολα 

να μετατραπεί σε έναν μοναδικό 

καναπέ. Εδώ χρησιμοποιήσαμε 

υφάσματα με διαφορετικά σχέδια 

και φτιάξαμε ένα κάλυμμα 

για το στρώμα. Μπορείτε 

να προσθέσετε πολλά διαφορετικά 

διακοσμητικά μαξιλάρια και... το παλιό 

σας στρώμα μεταμορφώθηκε σε έναν 

καινούργιο καναπέ.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΤΕ.

Θέλετε να ανανεώσετε την παλιά 

σας συρταριέρα; Δοκιμάστε να 

την διακοσμήσετε με ύφασμα. 

Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα 

συρραπτικό, ψαλίδι και ύφασμα. 

Έτοιμη.

eivor leva ύφασμα 9€/m  
Δείτε σελίδα 180.

eivor fågel 
διακοσμητικό
μαξιλάρι Δείτε σελίδα 238. 

4,99€



TORVA GRÖNSAK παπλωματοθήκη 

και μαξιλαροθήκη 001.948.52

19€

Η φιλοσοφία ΙΚΕΑ είναι, να δημιουργούμε μία καλύτερη καθημερινή ζωή στο σπίτι. 

Πιστεύουμε ότι η ζωή στο σπίτι είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή. 

Ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή εκτός από τα έπιπλα. Και επίσης 

ξέρουμε ότι ο καθένας αξίζει να έχει ένα όμορφο σπίτι και παράλληλα 

να του μένουν χρήματα για άλλα πράγματα.

Στην ΙΚΕΑ πηγή έμπνευσής μας είναι οι μαγικές στιγμές που συμβαίνουν κάθε 

μέρα. Αυτές οι στιγμές είναι που μας κάνουν να προχωράμε, να εξελισσόμαστε 

και να σκεφτόμαστε συνέχεια πώς να κάνουμε τη ζωή στο σπίτι καλύτερη, 

πιο όμορφη, πιο απλή και ακόμα πιο προσιτή.

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ.



IKEA STOCKHOLM

διακοσμητικό μαξιλάρι

14,99€
/τεμ.

Ποιος θα πίστευε ότι κάτι τόσο μικρό, όπως οι δίοδοι φωτισμού θα μπορούσαν  

να προκαλέσουν επανάσταση; Λοιπόν, το έκαναν. Ο φωτισμός με LED καταναλώνει 

μέχρι και 85% λιγότερη ενέργεια, διαρκεί 20 φορές περισσότερο από τους 

συμβατικούς λαμπτήρες και δεν περιέχει υδράργυρο. Ακόμα οι δίοδοι είναι τόσο 

μικροί που μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε φωτιστικά με πρωτοποριακό 

σχεδιασμό που πριν θα ήταν ανέφικτο. 

Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ καλό για να είναι αληθινό. Αλλά είναι. Οι λαμπτήρες 

LED προσφέρουν εντελώς νέο τύπο φωτισμού στο σπίτι, ενώ εξοικονομείτε χρήματα 

στο λογαριασμό του ρεύματος και προστατεύετε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας 

λιγότερη ενέργεια. Αυτό δεν είναι μία επανάσταση;

«Το καπέλο μοιάζει λίγο 

με φούστα μπαλέτου 

και δημιουργεί δραματικό 

εφέ όταν ο λαμπτήρας 

είναι αναμμένος, χάρη 

στον ενσωματωμένο 

φωτισμό LED.»

Σχεδιαστής Wiebke 

Braasch

IKEA PS φωτιστικό

δαπέδου 89€

Δείτε σελίδα 56.

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΦΩΤΟΣ.



Η ΖΩΗ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
Σε αυτό το τμήμα του καταλόγου θα βρείτε πολλές ιδέες για να επιπλώσετε το σπίτι σας 

με βάση τις καθημερινές σας ασχολίες και ανάγκες, όπως τη μαγειρική ή την ξεκούραση. 

Η σωστή επίπλωση του σπιτιού είναι κάτι περισσότερο από τα έπιπλα. Είναι ο τρόπος 

που θα διαμορφώσετε το χώρο σας, το στιλ που θα δώσετε, ο τρόπος που θα κάνετε 

το σπίτι σας πιο λειτουργικό και την καθημερινή σας ζωή πιο όμορφη. Γι’αυτό καθίστε 

αναπαυτικά, περιηγηθείτε στις σελίδες του καταλόγου, πάρτε ιδέες και βρείτε λύσεις 

για το δικό σας σπίτι.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 22
Με καλή οργάνωση, η ζωή στο σπίτι γίνεται ευκολότερη 
αλλά και πολύ πιο όμορφη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 308
Εδώ θα βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που 
μπορεί να χρειαστείτε για τις αγορές σας στην ΙΚΕΑ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 128
Εργασία στο σπίτι, χόμπι, ή διάβασμα; Βρείτε ιδέες για 
να φτιάξετε ένα χώρο εργασίας που θα σας εκφράζει.

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 82
Ιδέες για να διαμορφώσετε το χώρο του μπάνιου, 
έτσι ώστε να φροντίζετε τον εαυτό σας απερίσπατοι.

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ 54
Πώς να διαμορφώσετε το υπνοδωμάτιό σας για να είναι 
άνετο και λειτουργικό.

ΕΠΙΠΛΑ & ΟΙΚΙΑΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 160
Εδώ θα δείτε περισσότερα προϊόντα. 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 94
Η μαγειρική είναι εύκολη υπόθεση όταν γίνεται 
σε μία καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη κουζίνα.

ΑΠΟΛΑΥΣΗ 116
Είτε προτιμάτε να τρώτε με παρέα, είτε μόνοι σας, 
έχουμε ιδέες και λύσεις και για τις δύο περιπτώσεις.

ΧΑΛΑΡΩΣΗ 138 
Υπάρχουν πολλές συμβουλές από ειδικούς 
για τη διαμόρφωση του καθιστικού, έτσι ώστε 
να παρέχει ηρεμία και χαλάρωση.



ΟΡΓΑΝΩΣΗ.
Η σωστή οργάνωση είναι μέρος μίας καλύτερης καθημερινής ζωής στο σπίτι. 
Οργανώστε το χώρο σας και δείτε το σπίτι σας να γίνεται πιο όμορφο και πιο 
λειτουργικό, ενώ εσείς θα είστε πιο ήρεμοι. Τακτοποιήστε τα πράγματα που 
χρησιμοποιείτε συχνά και αναδείξτε τα πράγματα που αγαπάτε σε μία βιτρίνα. 
Οργανώστε ακόμη και τους πιο μικρούς χώρους και κάνετε την οργάνωση 
παιχνίδι για τα παιδιά. Αυτές είναι μερικές από τις αρχές της σωστής οργάνωσης.

01 RATIONELL διαχωριστικό συρταριού, 

βασική μονάδα 6,99€ Ρυθμιζόμενα διαχω-

ριστικά, που σας βοηθούν να οργανώσετε 

τα συρτάρια σας ανάλογα με τις δικές σας 

ανάγκες αποθήκευσης. Από αλουμίνιο

 και πλαστικό. 301.603.08 

22 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

01



24 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

01 NORDEN πάγκος 59€/τεμ. Από μασίφ ξύλο

 σημύδας, ένα φυσικό υλικό μεγάλης αντοχής. 

Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο σημύδας. Σχεδ.: 

Mikael Warnhammar. Μ150×Π35, Υ45cm. 

400.592.96

02 BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης με συρόμε-
νες πόρτες 380€ Με πόρτες για να κρύβετε 

τα πράγματά σας και να τα προστατεύετε από 

τη σκόνη. Με λευκό/γκρι-τιρκουάζ φινίρισμα. 

Π240×Β40, Υ128cm. 599.060.34

03 KIVIK σεζλόνγκ 340€ Μία σειρά καθισμάτων 

με άνετες και αναπαυτικές θέσεις που

 εξασφαλίζουν και σωστή στήριξη στην πλάτη 

σας. Κάλυμμα: 80% βαμβάκι και 20%

 πολυεστέρα. Σχεδ.: Ola Wihlborg. Π90×Β163, 

Υ83cm. Dansbo σε λιλά χρώμα 498.968.70

Οργάνωση μέσα
ηρεμία έξω.

01

03

BESTÅ σύνθεση
αποθήκευσης με πόρτες

380€

Αποθηκεύστε τα πάντα σε 
συνθέσεις BESTÅ. Ταιριάζουν 
με όλα τα στιλ και σε όλους 
τους χώρους.

02

	 Χρειάζεστε	βοήθεια	για	να	συλλέξετε	

και	να	μεταφέρετε	τις	αγορές	σας 

στο	σπίτι;	Διαβάστε	περισσότερα 

για	τη	νέα	Υπηρεσία	Συλλογής 

και	Μεταφοράς	στη	σελίδα	318.



26 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

01 INREDA ράγα ρούχων 5€ Ταιριάζει με τις
 ραφιέρες BESTÅ βάθους 40 cm. Από κονιορ-

τοποιημένο ατσάλι. Π36cm. Σε ασημί χρώμα 

401.639.62

02 SKUBB κουτί με χωρίσματα 3,99€ Οργανώνει 

τη συρταριέρα σας ή τη ντουλάπα σας. Κάλτσες, 

ζώνες, κοσμήματα και αξεσουάρ τακτοποιού-
νται εύκολα. Διαστάσεις προσαρμοσμένες στον 

σκελετό ντουλάπας PAX βάθους 35cm. Σχεδ.: 

Sarah Fager. Π44×Β34, Υ11cm. Σε λευκό χρώμα 

101.855.93

03 SKUBB κουτί παπουτσιών 9,59€/4 τεμ. Με 
άνοιγμα από διαφανές πλέγμα, για να βλέπετε 

τα παπούτσια που υπάρχουν μέσα στο κουτί. 

Π22×Β34, Υ16cm. Σε λευκό χρώμα 901.863.91

04 BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης 1.115€ Με 

ρυθμιζόμενα πόδια για να παραμένει σταθερή, 

ακόμη και σε ανισόπεδο δάπεδο. Με λευκό/μαύρο 

φινίρισμα. Π360×Β40, Υ256cm. 198.981.92

05 NILS σκαμπό 39€ Καθαρίζεται εύκολα γιατί έχει 

αφαιρούμενο κάλυμμα που πλένεται στο πλυντή-

ριο. Από μασίφ ξύλο σημύδας και 100% βαμβάκι. 

Σχεδ.: Mikael Warnhammar. Π34×Β34, Υ47cm. 

Σε λευκό/μαύρο χρώμα 098.503.84

01

05

Ντουλάπα, σύνθετο,
έπιπλο TV, βιβλιοθήκη...

04

Με τη σύνθεση BESTÅ 
πίσω από αυτές τις πόρτες 
μπορείτε να αποθηκεύσετε 
από DVD και παιχνίδια μέχρι 
βιβλία και ρούχα.

BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης

1.115€

03

02



01 JOSEF ντουλάπι 39€/τεμ. Κατάλληλο και για 

εσωτερική και για εξωτερική χρήση. Π40×Β35, 

Υ86cm. Σε λευκό χρώμα 502.131.41

02 EXPEDIT ραφιέρα 19,99€ Μπορεί να κρεμαστεί 

στον τοίχο ή να τοποθετηθεί στο δάπεδο.

 Επιλέξτε αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα τις

 ανάγκες σας. Με λευκό φινίρισμα. Π79×Β39, 

Υ79cm. 201.353.00

03 ÄTRAN ντουλάπι με κλειδαριά 17,99€ Το 

ντουλάπι μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο και να 

ανοίγει δεξιά ή αριστερά. Από κονιορτοποιημένο 

ατσάλι. Π35×Β15, Υ45cm. 245.865.10

04 HELMER τροχήλατη συρταριέρα 25€/τεμ. Με 

θήκη για ετικέτα σε κάθε συρτάρι, για να έχετε 

τα πράγματά σας τακτοποιημένα και για να τα 

βρίσκετε εύκολα. Από κονιορτοποιημένο ατσάλι. 

Π28×Β43, Υ69cm.001.078.74

05 LACK επίτοιχο ράφι 10€/τεμ. Τα εξαρτή-

ματα στερέωσης δεν φαίνονται, έτσι το ράφι 

γίνεται ένα με τον τοίχο. Με λευκό φινίρισμα. 

Μ110×Β26cm. 500.110.15

06 IKEA PS μεταλλικό ντουλάπι 69€ Οι πόρτες 

είναι εφοδιασμένες με κλειδαριά, για την ασφαλή 

φύλαξη των πραγμάτων σας. Από κονιορτοποι-

ημένο ατσάλι. Μέγιστο βάρος 60 kg. Π119×Β40, 

Υ63cm. 401.001.92

 Περισσότεροι τρόποι για να κρύψετε τα 

πράγματά σας, στη σελίδα 188.

28 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

04

Τοποθετήστε τα μικρά έπιπλα 

αποθήκευσης μαζί για να 

σχηματίσουν ένα μεγαλύτερο.

Ανομοιόμορφα έπιπλα 
αλλά απόλυτη οργάνωση.
Μπορεί να είναι τέλεια οργανωμένο χωρίς να είναι απαραίτητα στοιχισμένο ομοιόμορφα.

06

EXPEDIT ραφιέρα

19,99€
/τεμ.

02

LACK επίτοιχο ράφι

10€
/τεμ.

05

01

03

IKEA PS μεταλλικό ντουλάπι

69€
/τεμ.



01 EKBY JÄRPEN ράφι 10€ Από λακαρισμέ-

νο ξύλο φλαμουριάς. Μέγιστο βάρος 20 kg. 

Π119×Β28cm. 200.943.47  

 EKBY BJÄRNUM βραχίονας 9€ /2 τεμ. Ο 

βραχίονας καλύπτει την άκρη του ραφιού, 

για να μπορείτε να το κόψετε στο επιθυμητό 

πλάτος. Έτσι, η πλευρά της κοπής θα είναι 

καλυμμένη. Από λακαρισμένο αλουμίνιο. 

Π3×Β28. Υ12cm. 101.361.35  

 EKBY BJÄRNUM συνδετικός βραχίονας 

7€/τεμ. Από λακαρισμένο αλουμίνιο. Β28cm. 

Μέγιστο βάρος 15 kg. 501.690.01

02 JANSJÖ σποτ με κλιπ 15€/τεμ. Από

 ατσάλι, αλουμίνιο και πολυκαρβονικό 

πλαστικό. Σχεδ.: Υ40cm. Σε μαύρο χρώμα 

801.631.92  

03 BILLY σύνθεση βιβλιοθήκης 336€ Σχεδ.: 

Gillis Lundgren. Π320×Β28, Υ237cm.

 Σε σκούρο καφέ χρώμα 899.103.22

04 KOLDBY γνήσιο δέρμα αγελάδας 199€

 Με το πέρασμα του χρόνου το δέρμα διατη-

ρεί τη φυσική του εμφάνιση και ποιότητα. 

402.229.33

30 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αξιοποιήστε το χώρο
της σκάλας για να επεκτείνετε
τη βιβλιοθήκη. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε
το ράφι EKEBY JÄRPEN.

Με προσωπικότητα 
σαν ανοιχτό βιβλίο.

01

02

04

BILLY σύνθεση
βιβλιοθήκης

336€

03

JANSJÖ σποτ με κλιπ

15€
/τεμ.
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Αναδείξτε ό,τι
πιο όμορφο έχετε. 

01 HEMNES βιτρίνα 199€/τεμ. Από λακαρισμένο 

μασίφ ξύλο πεύκου και γυαλί ασφαλείας. Σχεδ.: 

Carina Bengs. Π49×Β37, Υ197cm. Σε σκούρο 

καφέ χρώμα 501.762.66
02 GREVBÄCK κρεμάστρα εισόδου 29€  

Με αντικέ φινίρισμα. Π79×Β28,5, Υ28cm. 
901.526.59

03 ISALA ντουλάπι 199€ Τα βαθιά ράφια
 προσφέρουν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Σχεδ.: 

J. Asshoff/H. Brogård. Π75×Β44, Υ131cm. 
Σε λιλά χρώμα 102.041.72

04 BIRKELAND ντουλάπα 299€ Συρτάρια με
 ειδικό μηχανισμό για να ανοίγουν και να 

κλείνουν εύκολα. Με λευκό φινίρισμα. Σχεδ.: 
J. Asshoff/H. Brogård. Π109×Β58, Υ200cm. 
002.270.08

05 HEMNES συρταριέρα με 3 συρτάρια 149€ 
Διαστάσεις προσαρμοσμένες στα κουτιά SKUBB, 
σετ των 6 τεμαχίων. Εξασφαλίζει τάξη στα 
ντουλάπια και στα συρτάρια. Με λευκό φινίρισμα. 
Σχεδ.: K. Hagberg/M. Hagberg. Π110×Β51, 
Υ97cm. 200.678.29

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αναμνήσεις ζωής.
Μερικά πράγματα είναι πολύτιμα για σας, έχουν συναισθηματική 
αξία και αποτελούν μέρος της ζωής σας. Προστατέψτε τα ή 
αναδείξτε τα. Είναι έτσι και αλλιώς οι αναμνήσεις της ζωής σας.

02

04

05

ISALA ντουλάπι

199€

01

03

HEMNES βιτρίνα

199€/τεμ.



34 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

01 TROFAST σύνθεση αποθήκευσης με κουτιά 

202,41€ Τα παιδιά μπορεί να έχουν εκατοντάδες 

παιχνίδια. Εσείς συνδυάστε τα κουτιά και τους 

σκελετούς για να δημιουργήσετε τον κατάλληλο 

χώρο φύλαξής τους. Με λευκό φινίρισμα και 

πλαστικό. Σχεδ.: Studio Copenhagen. Π184xΒ30, 

Υ94cm. 499.174.48

02 MAMMUT παιδικό σκαμπό 5,99€ Ελαφρύ για 

εύκολη μεταφορά από το παιδί. Καθαρίζεται 

εύκολα. Από πλαστικό πολυπροπυλένιου. Ø30, 

Υ30cm. Σε ανοιχτό κίτρινο χρώμα 501.766.43  

03 SPARKA λούτρινο παιχνίδι 3,99€ Ø20cm. Σε 

διάφορα χρώματα 401.244.09  

04 GLIS κουτί με καπάκι 2,50€/3 τεμ. Ιδανικό 

για να αποθηκεύετε μολύβια, μαρκαδόρους και 

μικρά αντικείμενα. Από πλαστικό πολυπροπυλέ-

νιου. Σχεδ.: K. Hagberg/M. Hagberg. Μ17×Π10, 

Υ8cm. Σε λευκό/ανοιχτό πράσινο/μπλε χρώμα 

800.985.83

Οργάνωση
με παιδική φαντασία.

SPARKA λούτρινο

παιχνίδι

3,99€

03

Τα κουτιά TROFAST έχουν 

διαφορετικά χρώματα και 

μεγέθη. Είναι τέλεια για να 

ξεχωρίζετε τα τερατάκια ανά 

χρώμα, τα διαστημόπλοια ανά 

μέγεθος και τους δεινόσαυρους 

ανά προϊστορική περίοδο.

04

02

MAMMUT παιδικό

σκαμπό

5,99€



01 νέο IKEA PS 2012 βοηθητικό τραπέζι με 

4 μπολ 39€ M48×Π48, Υ48cm. 102.108.04  

Βοηθητικό τραπέζι 39€ M48×Π48, Υ48cm. Σε 

λευκό χρώμα 602.108.06

02 STUVA πάγκος με χώρο αποθήκευσης 95€ 

 Με χαμηλό ύψος για να φτάνουν τα παιδιά και 

να τακτοποιούν τα πράγματά τους εύκολα. 

Π90×Β50, Υ50cm. 398.766.60  

03 EXPEDIT ραφιέρα 109€ Οι γυαλιστερές επι-

φάνειες αντανακλούν το φως και προσφέρουν 

δυναμικό στιλ. Με γκρι φινίρισμα. Π79×Β39, 

Υ149cm. 101.964.31 Τα κουτιά πωλούνται 

χωριστά.

04 RIBBA ράφι για κορνίζες 6,99€ Μπορείτε να 

εναλλάσετε τις αγαπημένες σας κορνίζες όσο συ-

χνά θέλετε. Με λευκό φινίρισμα. Μέγιστο βάρος 

7,50 kg. Μ115×Β9cm. 501.525.95  

05 BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης με συρόμενες 

πόρτες 110€ Με πόρτες για να προστατεύετε 

από τη σκόνη βιβλία και άλλα αντικειμένα. Με 

λευκό/γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα. Π120xΒ40, 

Υ38cm. 299.077.80

36 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Κάθε δωμάτιο 
είναι και παιδικό 
δωμάτιο.
Τα παιδιά παίζουν σε όλο το σπίτι. Με έξυπνες 

αποθηκευτικές λύσεις για παιχνίδια, χαρτιά, μαρκαδόρους 

και άλλα αγαπημένα αντικείμενα, τα παιδιά έχουν όλα όσα 

χρειάζονται κοντά τους και μπορούν να τα κρύβουν εύκολα 

όταν τελειώσουν το παιχνίδι.

Τα ενσωματομένα μπολ είναι 

ιδανικά για παιχνίδια. Ή για 

να βάζετε το τηλεχειριστήριο.

IKEA PS 2012 βοηθητικό

τραπέζι με 4 μπολ

39€

νέο

01

02

BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης 

με συρόμενες πόρτες

110€

04

03

05

STUVA πάγκος

με αποθηκευτικό χώρο

95€



01 PAX HASVIK ντουλάπα με συρόμενες πόρτες 

440€ Τα εσωτερικά εξαρτήματα πωλούνται 

χωριστά. Οι συρόμενες πόρτες, όταν ανοίγουν, 

δεν καταλαμβάνουν χώρο. Με λευκό/κόκκινο 

φινίρισμα. Π200×Β66, Υ236cm. 099.074.32

 Με 10 χρόνια εγγύηση. Δείτε περισσότερα

 στη σελίδα 310.  

02 TVÅBLAD CIRKEL παπλωματοθήκη και 2 

μαξιλαροθήκες 39€ Με πυκνή πλέξη από

 λεπτό νήμα, με απαλή ποιότητα και μεγάλη

 αντοχή. Από 100% βαμβάκι. Παπλωματοθήκη 

Π240×Μ220. Μαξιλαροθήκες Μ50×Π60cm. 

201.898.40

03 NORDLI κρεβάτι 249€ Με λευκό

 φινίρισμα. Π177×Μ211, Υ77. Μέγεθος στρώματος 

160×200cm. 699.031.48

04 SKUBB κουτί με διαχωριστικά 3,99€

 Οργανώνει τη συρταριέρα σας ή τη ντουλάπα 

σας. Κάλτσες, ζώνες, κοσμήματα και

 αξεσουάρ τακτοποιούνται εύκολα. Π44×Β34, 

Υ11cm. 101.855.93

05 BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης με γυάλινες 

πόρτες 140€ Με λευκό φινίρισμα και γυαλί 

ασφαλείας. Π60×Β40, Υ128cm. 699.077.78

Το κουτί με τα διαχωριστικά SKUBB σας 

βοηθάει να τακτοποιείτε μικρά αξεσουάρ όπως 

κάλτσες, ζώνες και φουλάρια.

38 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

02

SKUBB κουτί

με διαχωριστικά

3,99€

Μπορείτε να αλλάξετε 

εύκολα στιλ. Υπάρχουν 

13 διαφορετικές πόρτες 

που συνδυάζονται με τους 

σκελετούς ντουλάπας PAX. 

Σχεδιάστε τη δική σας

με το Σχεδιαστή Ντουλάπας

στο www.IKEA.gr

Μία έντονη 
πινελιά κάνει
τη διαφορά.
Προσθέτοντας ένα έντονο χρώμα σε ένα λευκό δωμάτιο 

δημιουργείτε μία ενδιαφέρουσα ένταση στο χώρο.

BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης

με γυάλινες πόρτες

140€

05

01

04

03

TVÅBLAD CIRKEL παπλωματοθήκη

και 2 μαξιλαροθήκες

39€



01 SANELA κουρτίνα/2 τεμ. 69€ Από 100% 

βαμβάκι. Π140×Μ300cm. 202.390.10

02 PAX ντουλάπα με εσωτερικά εξαρτήματα 

1.031,96€ Διαστάσεις προσαρμοσμένες στα

 εσωτερικά εξαρτήματα KOMPLEMENT.

 Συμπληρώστε ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

 Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τα χερούλια.

 Με φινίρισμα φλαμουριάς. 199.174.40

 Με 10 χρόνια εγγύηση. Δείτε περισσότερα

 στη σελίδα 310.

03 MALM βοηθητικό τραπέζι 89€ Με ροδάκια για 

να μετακινείται εύκολα. Με λευκό φινίρισμα. 

Π191×Β36, Υ73,5cm. 801.964.80

04 GNEJS καπέλο 14,99€ Ø34, Υ33,5cm. 

901.611.83

40 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Μία 
γκαρνταρόμπα 
για όλους.
Αξιοποιήστε και τον πιο μικρό χώρο. Μία κουρτίνα πίσω

από το κεφαλάρι του κρεβατιού σας και μία ντουλάπα PAX 

στον τοίχο, μπορούν να δημιουργήσουν μία γκαρνταρόμπα 

αντί για έναν αδιάφορο διάδρομο.

SANELA κουρτίνα

69€
/2 τεμ.

01

02

Μία κουρτίνα με βελούδινη 

παχιά υφή μπορεί να 

δημιουργήσει ένα 

διαχωριστικό τοίχο. Το ένα 

δωμάτιο γίνεται δύο στη 

στιγμή.

MALM βοηθητικό τραπέζι

89€

03

Οι σκελετοί της 

ντουλάπας PAX 

υπάρχουν σε πολλά 

μεγέθη και χρώματα, 

για να μπορείτε να 

δημιουργήσετε τη δική 

σας ντουλάπα που 

ταιριάζει στο χώρο, στο 

στιλ και φυσικά στα 

ρούχα σας.

Μετρήσεις σε εκατοστά.

04

50

100

100

100

50

58

2
3
6

Χρειάζεστε βοήθεια στη 

συναρμολόγηση; Διαβάστε 

περισσότερα για την Υπηρεσία 

Συναρμολόγησης στη σελίδα 

318.



01 GRUNDTAL ράγα 6,99€ Μ80cm. 202.135.38

02 PAX ντουλάπα με εσωτερικά εξαρτήματα 

320€ Διαστάσεις προσαρμοσμένες στα

 εσωτερικά εξαρτήματα KOMPLEMENT.

 Συμπληρώστε ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

599.174.43  Με 10 χρόνια εγγύηση. Δείτε 

περισσότερα στη σελίδα 310.

03 BRIMNES συρταριέρα με 4 συρτάρια 119€ Με 

λευκό φινίρισμα και γυαλί ασφαλείας. Π78×Β41, 

Υ124cm. 502.180.25

42 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

02

BRIMNES συρταριέρα

119€

03

Μετρήσεις σε εκατοστά.

Σημείωση: Ο γωνιακός σκελετός δεν έχει 

το ίδιο βάθος όπως οι άλλοι σκελετοί. Γι’αυτό 

χρειάζεται να αφήσετε δέκα εκατοστά από τη 

γωνία για να είναι η πρόσοψη της ντουλάπας 

σας όμοια.

96

9
6

58

5
8

50

50

37

01

PAX ντουλάπα

με εσωτερικά

εξαρτήματα

320€



44 οργανωση

01 νέο BLADIS κουτί με καπάκι 14,99€/σετ 

4 τεμ. Αυτά τα κουτιά είναι ιδανικά για να 

αποθηκεύσετε αξεσουάρ γραφείου, κοκαλάκια, 

κοσμήματα ή άλλα μικρά αντικείμενα. Μεγέθη: 2 

τεμ. (10x11x8,5cm), 1 τεμ. (7,5x23,5x8,5cm) και 

1 τεμ. (21x26x10cm). Από λακαρισμένα φύλλα 

pandanus και επιφάνεια από χαρτόνι. Σε μαύρο 

χρώμα 302.193.61

02 νέο KASSETT χάρτινο κουτί με καπάκι 

5,99€/2 τεμ.  Αυτό το κουτί είναι κατάλληλο 

για να αποθηκεύσετε εφημερίδες, περιοδικά, 

φωτογραφίες ή άλλα αναμνηστικά. Π27xΒ35, 

Υ18cm. Σε μπλε χρώμα 802.242.75 

03 KASSETT χάρτινο κουτί με καπάκι 9,99€ /2 
τεμ. Αυτό το κουτί είναι κατάλληλο για να 

αποθηκεύσετε εφημερίδες, περιοδικά,

 φωτογραφίες ή άλλα αναμνηστικά. Π33×Β38, 

Υ30cm. Σε μαύρο χρώμα 902.242.70

04 ARÖD φωτιστικό γραφείου 35€ Με εστίαση 

της δέσμης του φωτός, που είναι ιδανική για 

διάβασμα. Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και 

αλουμίνιο. Ø15cm. Υ51,5cm. Σε γκρι χρώμα 

301.477.84

05 νέο IKEA PS 2012 πάγκος/ράφι παπουτσιών 

45€ Μπορείτε να τοποθετήσετε αρκετούς 

πάγκους είτε πάνω-κάτω, είτε δίπλα-δίπλα, 

ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αυτό το έπιπλο 

στερεώνεται στον τοίχο, με τη βοήθεια του

 εξαρτήματος στερέωσης που περιλαμβάνεται 

στην συσκευασία. Από μασίφ ξύλο πεύκου. 

Σχεδ.: Francis Cayouette. Π52×Β33, Υ65cm.

 Σε κόκκινο χρώμα 702.067.43

06 RÅSKOG τρόλεϊ κουζίνας 49€ Από

 κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδ.: Nike Karlsson. 

M35×Π45, Υ78cm. Σε τιρκουάζ χρώμα 

302.165.36

01

02

03

04

05

06

KASSETT χάρτινο κουτί με καπάκι

9,99€
/2 τεμ.

ARÖD φωτιστικό

γραφείου

35€



46 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

07 FINTORP μαγνητική βάση στήριξης

 μαχαιριών 8,99€ Μ38×Π3,5cm. 202.020.83

08 KUPOL αποσπώμενη μονάδα αποθήκευσης 

6,99€/2 τεμ. Από πλαστικό πολυπροπυλένιου. 

Π13×Β18, Υ8cm. 601.980.41  Αποσπώμενη 

μονάδα αποθήκευσης 7,99€ Π27×Β18, Υ16cm. 

001.980.39  Αποσπώμενη μονάδα αποθή-

κευσης 6,99€ Π27×Β18, Υ8cm. 701.980.50  

Αποσπώμενη μονάδα αποθήκευσης 12,99€ 

Π53×Β18, Υ16cm. Π53×Β18, Υ16cm. 302.033.98

09 KVISSLE κουτί διαχείρισης καλωδίων 8,99€ 

Φορτίζετε τις συσκευές και κρύβετε τα καλώδια 

και την μπαλαντέζα κάτω από το καπάκι. Από 

κονιορτοποιημένο ατσάλι και φελλό. Σχεδ.: Eva 

Lilja Löwenhielm. Π33×Β12, Υ12cm. Σε λευκό 

χρώμα 301.980.28

10 VIKA ALEX συρταριέρα 69€ Με λευκό

 φινίρισμα. Σχεδ.: Johanna Asshoff. Π36×Β58, 

Υ70cm.  101.928.24

11 LIATORP κονσόλα 179€ Μπορεί να τοποθε-

τηθεί πίσω από έναν καναπέ, κατά μήκος ενός 

τοίχου, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν διαχωρι-

στικό δωματίου. Με λευκό φινίρισμα και γυαλί

 ασφαλείας. Σχεδ.: Carina Bengs. M133×Π37, 

Υ75cm.  001.050.64

01 BUMERANG κρεμάστρα 3,99€/8 τεμ. Από 

μασίφ ξύλο ευκάλυπτου και ατσάλι. Π43cm. Σε 

λευκό χρώμα 501.600.48

02 RATIONELL VARIERA καλάθι απορριμμά-

των 3,99€ Με στρογγυλεμένες γωνίες, για να 

καθαρίζεται εύκολα. Από πλαστικό πολυπροπυλέ-

νιου. Σχεδ.: Marcus Arvonen. Π16×Μ27, Υ46cm. 

Χωρητικότητα 10l. Σε λευκό χρώμα 801.822.37

03 GRUNDTAL κρεμάστρα 1,99€/2 τεμ. Το εξάρ-

τημα στερέωσης δεν φαίνεται. Από ανοξείδωτο 

ατσάλι. Σχεδ.: Mikael Warnhammar. 300.612.47

04 RATIONELL VARIERA θήκη για πλαστικές 

σακούλες 1,99€ Ιδανικό για να αποθηκεύετε 

πλαστικές σακούλες, ρολά τουαλέτας/κουζίνας, 

γάντια, κάλτσες και άλλα μικροαντικείμενα. 

Από πλαστικό πολυπροπυλένιου. Σχεδ.: K. 

Hagberg/M. Hagberg. Π16×Β13, Υ45cm. 

Σε λευκό χρώμα 800.102.22

05 TJUSIG κρεμάστρα με 5 άγκιστρα 4,99€ 

Από μασίφ ξύλο αντοχής και ανοξείδωτο ατσάλι. 

Σχεδ.: Henrik Preutz. Μ60cm. Σε λευκό χρώμα 

501.569.56

06 FÖRHÖJA επίτοιχο ντουλάπι 14,99€ Μπορεί 

να κρεμαστεί κάτω από ένα ντουλάπι κουζίνας 

ή στον τοίχο. Με λευκό φινίρισμα. Π30×Β25, 

Υ30cm. 701.771.99

Μία οργανωμένη είσοδος 
οδηγεί σε μία εύκολη
και γρήγορη έξοδο.
Κλειδιά, κινητό, παπούτσια, ομπρέλα. Όταν είναι όλα έξυπνα 

τακτοποιημένα δεν χάνετε χρόνο την ώρα που φεύγετε

από το σπίτι.

02

01

06

08

09

10

11

FINTORP μαγνητική 

βάση στήριξης μαχιαριών

8,99€

04

03

07

TJUSIG κρεμάστρα

με 5 άγκιστρα

4,99€

05

KUPOL αποσπώμενη

μονάδα αποθήκευσης

7,99€



01 SOCKER ποτιστήρι 5,99€ Από γαλβανισμένο 

ατσάλι, για να προστατεύεται από τη σκουριά.  

Σχεδ.: Sarah Fager. Υ15cm. Χωρητικότητα 2,6l. 
701.556.73 

02 IKEA PS VÅGÖ πολυθρόνα 29€ Δεν
 χρειάζεται συντήρηση. Μπορεί να συνδυαστεί 

με το τροχήλατο τραπέζι IKEA PS SANDSKÄR. 
Από πλαστικό πολυπροπυλένιου. Σχεδ.: Thomas 
Sandell. Π74×Β92, Υ71cm. Σε λευκό χρώμα 
101.746.41

48 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

IKEA PS VÅGÖ 

πολυθρόνα

29€

02

HYLLIS ραφιέρα

10,99€
/τεμ.

Από γαλβανισμένο ατσάλι

που είναι κατάλληλο

και για εξωτερική

και για εσωτερική χρήση. 

Σοδειά από
το μπαλκόνι σας.

03 HYLLIS ραφιέρα 10,99€ Κατάλληλο και για
 εσωτερική και για εξωτερική χρήση. Οι
 προτρυπημένες υποδοχές στο πίσω μέρος
 διευκολύνουν τη στερέωση στον τοίχο. Από 

γαλβανισμένο ατσάλι. Π60×Β27, Υ140cm. 
401.037.27

03
01
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Πράγματα
«δεύτερης» ανάγκης.
Δεν τα χρησιμοποιείτε συχνά, αλλά είναι χρήσιμο να τα έχετε τέλεια τακτοποιημένα

για όταν τα χρειαστείτε.

GORM ραφιέρα

19,99€/τεμ.

01

01 GORM ραφιέρα 19,99€/τεμ. Από ακατέργαστο 

ξύλο. Μπορεί να επεξεργαστεί με λάδι ή χρώμα 

για να ταιριάζει στο χώρο σας και για να είναι πιο 

ανθεκτική. Π78×Β35, Υ174cm. 300.585.08

02 PINGLA χάρτινο κουτί με καπάκι 2,99€/2 

τεμ. Περιλαμβάνει αυτοκόλλητες ετικέτες, για να

 βρίσκετε εύκολα ό,τι έχετε αποθηκεύσει. Από 

λακαρισμένο χαρτόνι. Π28×Β37, Υ18cm.

 Σε μπλε χρώμα 402.222.97 Σε κόκκινο χρώμα 

802.226.86

03 HYLLIS ραφιέρα 10,99€ Από γαλβανισμένο 

ατσάλι, για να προστατεύεται από τη σκουριά. 

Περιλαμβάνονται πλαστικά προστατευτικά

 για τα πόδια που προφυλλάσουν το δάπεδο.

 Οι προτρυπημένες υποδοχές στο πίσω μέρος

 διευκολύνουν τη στερέωση στον τοίχο. 

Π60×Β27, Υ140cm. Μεγ. βάρος/ράφι 25kg. 

401.037.27

04 JOSEF ντουλάπι 39€/τεμ. Το ντουλάπι

 διαθέτει υποδοχή για λουκέτο, για να ασφαλίζετε 

τα πράγματά σας. Οι προτρυπημένες υποδοχές 

στο πίσω μέρος διευκολύνουν τη στερέωση 

στον τοίχο. Από κονιορτοποιημένο/γαλβανισμέ-

νο ατσάλι. Π40×Β35, Υ86cm. Σε γκρι χρώμα 

001.689.90

PINGLA κουτί με καπάκι 

2,99€/2 τεμ.

02

04

03
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Υπηρεσία συλλογής
και μεταφοράς

Με τη νέα υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς,

αναλαμβάνουμε εμείς να σηκώσουμε τα βάρη για σας. 

Αν αγαπάτε τα προϊόντα μας, αλλά προτιμάτε να μην 

τα παραλαμβάνετε οι ίδιοι από τα ράφια του Χώρου 

επίπλων Self-serve μπορούμε να τα συγκεντρώσουμε 

εμείς για σας και να τα μεταφέρουμε στο σπίτι ή το 

γραφείο σας με μία επιπλέον χρέωση. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μπορείτε να τα κάνετε όλα μόνοι σας.
Αλλά δεν είναι απαραίτητο.

Αν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες 

για τις υπηρεσίες που προσφέρονται 

στην ΙΚΕΑ, ελάτε στο κοντινότερο σε σας 

κατάστημα ή επισκεφτείτε το κατάστημα 

που σας ενδιαφέρει στο:

www.IKEA.gr

Υπηρεσία μεταφοράς

Τα περισσότερα από τα προϊόντα μας έχουν  

σχεδιαστεί και συσκευαστεί, ώστε να μπορείτε  

να τα μεταφέρετε στο σπίτι μόνοι σας.  

Αλλά αν προτιμάτε, μπορεί να το αναλάβει  

η συνεργαζόμενη εταιρία μεταφορών  

που θα παραδώσει τις αγορές σας στο σπίτι  

ή το γραφείο σας με μία επιπλέον χρέωση. 

  

Τα προϊόντα IKEA είναι σχεδιασμένα για να  

μπορείτε να τα συναρμολογήσετε εύκολα, 

εξοικονομώντας έτσι χρήματα. Ωστόσο, αν θέλετε, 

μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Η συνεργαζόμενη 

εταιρία συναρμολόγησης μπορεί να αναλάβει αυτή

την εργασία για σας, με μία επιπλέον χρέωση.

Υπηρεσία εγκατάστασης

Όταν αγοράζετε μία κουζίνα ΙΚΕΑ μπορείτε να 

εξοικονομήσετε πολύτιμο χρόνο χρησιμοποιώντας 

την υπηρεσία επαγγελματικής εγκατάστασης, ειδικά 

όταν πρόκειται για τις πιο δύσκολες δουλειές, όπως 

την τοποθέτηση του νεροχύτη, της βρύσης, του 

πάγκου και των συσκευών. Η συνεργαζόμενη εταιρία 

εξειδικευμένων τεχνικών σας δίνει τη δυνατότητα 

αυτή, με μία επιπλέον χρέωση.

Υπηρεσία  
συναρμολόγησης  
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01 VIVAN κουρτίνα 12€/2 τεμ. Αυτή η κουρτί-

να αφήνει να περάσει το φως και είναι ιδανική 

σε συνδυασμό με άλλες κουρτίνες. Από 70% 

πολυεστέρα, 30% βαμβάκι. Π145×Μ300cm. 

202.215.62

02 ARÖD φωτιστικό δαπέδου/διαβάσματος 
49€ Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και αλου-

μίνιο. Υ126cm. 501.477.83

03 MALIN RUND παπλωματοθήκη  
και 2 μαξιλαροθήκες 29€ Από 100% 

βαμβάκι. Παπλωματοθήκη Π240×Μ220cm. 

Μαξιλαροθήκες Μ50×Π60cm. 902.249.15

04 GURLI ριχτάρι 12,99€ Από 70%  

ακρυλικό, 30% πολυεστέρα. Π120×Μ180cm. 

902.049.03

νέο05

01

02

04

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ.
Όταν κοιμάστε το σώμα και το μυαλό σας γεμίζουν με ενέργεια. Ένας καλός 

ύπνος το βράδυ συμβάλλει στην καλύτερη υγεία. Τι σημαίνει όμως καλός 

ύπνος; Σημαίνει ένα άνετο κρεβάτι. Αλλά σημαίνει και μία όμορφη ατμόσφαιρα 

στο χώρο που κοιμάστε. Μία όμορφη ατμόσφαιρα στο υπνοδωμάτιο μπορεί 

να σημαίνει, από ένα λιτό φωτιστικό ή μία λειτουργική βιβλιοθήκη, μέχρι μία 

απαλή λινή παπλωματοθήκη. Πιστεύουμε ότι το  υπνοδωμάτιο πρέπει να είναι 

ο πιο άνετος χώρος στο σπίτι. Άνετος αρκετά για να συγκεντρώνεται όλη 

η οικογένεια και να λένε παραμύθια, ή για να ξεκουράζεται το ζευγάρι, ή απλά 

για να ξυπνάτε γεμάτοι ενέργεια.03

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

06 ÅDUM χαλί

39€
Η αίσθηση από ένα μαλακό χαλί 

μπορεί να κάνει τη μέρα σας  
πιο όμορφη.

05 νέο DUKEN κρεβάτι 139€ Μπορείτε να 

επιλέξετε ένα από τα δύο καλύμματα για 

το κεφαλάρι που πλένονται στο πλυντήριο. 

Το κάλυμμα, οι τάβλες, το στρώμα και 

τα λευκά είδη πωλούνται χωριστά. Από 

κονιορτοποιημένο ατσάλι και 100% 

πολυεστέρα. Π146×Μ215, Υ107cm. 

06 ÅDUM χαλί 39€ Με ψηλό πέλος. Από 100% 

πολυπροπυλένιο. Π80×Μ150cm. 301.854.22

VIVAN κουρτίνα

12€
/2 τεμ.
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MALM κρεβάτι

149€

«Σε αγαπώ αλλά 
με κάνεις να νιώθω 
άβολα».
Ο καλός ύπνος είναι κάτι προσωπικό. Αυτό δεν 

μπορεί να το αλλάξει ούτε η αγάπη. Επιλέξτε 

ένα στρώμα που ταιριάζει και στους δύο σας. 

Στη συνέχεια επιλέξτε αφράτα παπλώματα και 

μαξιλάρια. Μπορείτε να συνεχίσετε διαλέγοντας 

παπλωματοθήκες στο προσωπικό σας στιλ. 

Όλα είναι δυνατά!

νέο

01 BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης 75€ Π60×Β40, 

Υ64cm. 398.890.78  Τα φωτιστικά πωλούνται 

χωριστά.

02 NYFORS φωτιστικό γραφείου 35€ Με ρυθμι-

ζόμενο βραχίονα και κεφαλή για εύκολη εστίαση 

της δέσμης του φωτός. Ø14, Υ83cm. 401.245.84  

03 DVALA παπλωματοθήκη και μαξιλαροθή-

κη 15€ Από 100% βαμβάκι. Παπλωματοθήκη 

Π150×Μ200cm. Μαξιλαροθήκη Μ50×Π60cm. 

501.541.13

04 EMMIE SÖT παπλωματοθήκη και μαξιλαρο-

θήκη 29€ Με μίγμα από βαμβάκι/lyocell. Ένα 

μαλακό ύφασμα που απορροφά και αποβάλλει 

την υγρασία. Παπλωματοθήκη Π150×Μ200cm. 

Μαξιλαροθήκη Μ50×Π60cm. 902.167.03

05 νέο IKEA PS 2012 φωτιστικό δαπέδου LED 

89€ Εμπνευσμένο από το μπαλέτο, με πλούσιο 

ύφασμα που προσφέρει φινέτσα στο χώρο ακόμα 

και αν είναι κλειστό. Υ155cm. 802.077.61

02

01

06

03

04

05

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

06 MALM κρεβάτι 149€ Με ρυθμιζόμενες πλευρές, 

για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στρώματα 

διαφορετικού πάχους. Η μεσαία δοκός SKORVA 

χρειάζεται για το προϊόν αυτό. Περιλαμβάνεται 

στην τιμή, αλλά παραλαμβάνεται χωριστά. Με 

λευκό φινίρισμα. Π177×Μ211, Υ77cm. Μέγεθος 

στρώματος 160×200cm. 398.935.65



02

58

01 BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης 520€ Μπορεί 
να συνδυαστεί με πόμολα, χερούλια και 
μηχανισμό ανοίγματος με πίεση που πωλούνται 
χωριστά. Με λευκό φινίρισμα. Π360×Β40, 
Υ268cm. Σε λευκό χρώμα 599.104.32

02 POÄNG κουνιστή πολυθρόνα 139€ Καθαρίζε-
ται εύκολα γιατί έχει αφαιρούμενο κάλυμμα που 
πλένεται στο πλυντήριο. Κάλυμμα: πολυεστέρα/
βαμβάκι. Σχεδ.: Noboru Nakamura. Π68×Β94, 
Υ95cm. Με φινίρισμα σημύδας/Granån σε λευκό 
χρώμα 698.896.80

03 ODDA κομοδίνο 29€/τεμ. Τα ροδάκια που 
περιλαμβάνονται στη συσκευασία βοηθούν στη 
μετακίνησή του αν χρειαστεί. Περιλαμβάνεται 
1 ράφι. Με λευκό φινίρισμα. Σχεδ.: Wiebke 
Braasch. Π61×Β45, Υ44cm. 501.205.47

04 PAX MALM ντουλάπα με συρόμενες πόρτες 

640€ Τα εσωτερικά εξαρτήματα πωλούνται χω-

ριστά. Π200×Β66,1, Υ236,4cm. Με λευκό φινίρι-
σμα/σημύδα 398.946.16  Με 10 χρόνια εγγύηση. 
Δείτε περισσότερα στη σελίδα 310.

05 BEDDINGE LÖVÅS τριθέσιος καναπές- 

κρεβάτι 229€ Κάλυμμα: βαμβάκι, πολυεστέρα 
και ελαστάνη. Π200×Β104, Υ91cm. Μέγεθος 
κρεβατιού: Π140×Μ200cm. Genarp σε λευκό 
χρώμα 298.742.56

06 νέο IKEA PS 2012 χαλί 119€ Με λάτεξ στο 
πίσω μέρος για να σταθεροποιείται το χαλί.  
Επιφάνεια χρήσης: 100% πολυπροπυλένιο. 
Σχεδ.: Maria Vinka. Π186×M300cm. 202.116.62

03

Πώς ένα καθιστικό
μετατρέπεται σε υπνοδωμάτιο.
Και το αντίθετο.

Με έναν καναπέ-κρεβάτι προσαρμόζετε 

το χώρο σας ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

Μην εκπλαγείτε αν νιώσετε ότι το σπίτι σας 

μεγάλωσε κατά ένα δωμάτιο μέσα στη νύχτα!

01

05

04

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

ODDA κομοδίνο

29€
/τεμ.

05

BEDDINGE LÖVÅS τριθέσιος

καναπές-κρεβάτι

229€

Μετατρέπεται εύκολα σε ένα 

αρκετά μεγάλο κρεβάτι για 

δύο. Επιλέξτε διαφορετικά 

στρώματα και καλύμματα

που ταιριάζουν στο στιλ σας.

νέο06

Χρειάζεστε βοήθεια για τη 

μεταφορά στο σπίτι; Διαβάστε 

περισσότερα για την Υπηρεσία 

Μεταφοράς στη σελίδα 318.



60

05

03

02

01 PYSSLINGAR θήκη αποθήκευσης 7,99€ 

Με καθρέφτη στο καπάκι. Σχεδ.: A. Huldén/S. 

Dahlman. Ø21, Υ10cm. Σε ροζ χρώμα 002.157.79

02 LJUSA φακός χειρός 3,99€/τεμ. Δε χρειάζο-

νται μπαταρίες. Τροφοδοτείται από έναν πυκνω-

τή, ο οποίος αποθηκεύει ηλεκτρικό φορτίο. Χει-

ροκίνητος. Γυρίστε το 20-30 φορές για 1,5 λεπτό 

φωτισμού. Σχεδ.: Anna Efverlund. 301.908.57 

03 STUVA BETSAD ντουλάπα 105€ Με γκρι-

καφέ φινίρισμα και μασίφ ξύλο. Σχεδ.: Ebba 

Strandmark. Π60×Β50, Υ128cm. 999.036.13  

04 SUNDVIK κρεβάτι 119€/τεμ. Οι τάβλες, 

το στρώμα και τα λευκά είδη πωλούνται 

χωριστά. Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο 

πεύκου. Π75×Μ168, Υ80cm. Μέγεθος στρώματος 

70×160cm. Σε γκρι-καφέ χρώμα. 301.929.36  

05 VANDRING SKOGSLIV παπλωματοθήκη και 

μαξιλαροθήκη 22€ Η παπλωματοθήκη έχει 

διαφορετικό σχέδιο στην κάθε πλευρά. Από 

100% βαμβάκι. Παπλωματοθήκη Π150×Μ200cm. 

Μαξιλαροθήκη Μ50×Π60cm. 701.975.26  

Το παραμύθι που κρατάει 
μία ολόκληρη νύχτα.
Γνωρίζουμε ότι η ώρα που πρέπει να κοιμηθούν τα παιδιά είναι δύσκολη.

Ίσως η τοποθέτηση ενός υφάσματος με σχέδια στην οροφή και ένα παραμύθι

αποτυπωμένο πάνω σε μία παπλωματοθήκη μπορούν να βοηθήσουν.

Εάν τα παιδιά συμμετέχουν στη διακόσμηση 

του δωματίου τους, ίσως - απλά ίσως -

μπορεί να πηγαίνουν για ύπνο κάθε βράδυ

πιο εύκολα. 

Το ύφασμα στην οροφή 

δεν είναι μόνο ένας 

διασκεδαστικός τρόπος

να διακοσμήσετε το δωμάτιο, 

αλλά βοηθάει και στη μείωση 

του θορύβου.

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

01

SUNDVIK κρεβάτι

119€
/τεμ.

04

LJUSA φακός χειρός 

3,99€
/τεμ.



01 AINA κουρτίνα 69€/2 τεμ. Κουρτίνα που αφή-

νει να περάσει το φως αλλά εμποδίζει τον ήλιο. 
Από 100% λινό. Π145×M300cm. Σε λευκό χρώμα 
702.180.91  

02 BEKKESTUA κεφαλάρι 169€ Ταιριάζει στη 
βάση στρώματος SULTAN ATLÖY. Κάλυμμα: 
βαμβάκι, lyocell και λινό. Π160×Υ120cm.  
Σε ανοιχτό γκρι χρώμα 701.920.67  

03 URSULA ριχτάρι 29€ Από 100% βαμβάκι. 
Π120×M180cm. Σε υπόλευκο χρώμα 302.006.96  

04 LINBLOMMA παπλωματοθήκη και  

2 μαξιλαροθήκες 79€ Το λινό είναι ένα  
φυσικό υλικό, που προσφέρει διακριτική υφή και 
ματ λάμψη. Από 100% λινό. Παπλωματοθήκη 
Π240×Μ220cm. Μαξιλαροθήκες Μ50×Π60cm. 
Σε φυσικό χρώμα 901.900.91

Κλείστε
το ξυπνητήρι
και χαλαρώστε.

BEKKESTUA κεφαλάρι

169€

01

02

Η σειρά LINBLOMMA 

είναι  από λινό που 

προσφέρει μία φυσική 

αίσθηση. Μπορεί να κάνει 

τον καθένα να κοιμηθεί 

παραπάνω.

04

03

62 ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

Χρειάζεστε βοήθεια για τη 

μεταφορά στο σπίτι;  

Διαβάστε περισσότερα  

για την Υπηρεσία Μεταφοράς 

στη σελίδα 318.

URSULA ριχτάρι

29€



01 MERETE κουρτίνα 49€/2 τεμ. Από υλικό που 

μειώνει τον ήχο και το φως του ήλιου. Από 100% 

βαμβάκι. Π145×M300cm. 401.209.82  

02 KIVIK σεζλόνγκ 380€ Κάλυμμα: 44% βαμ-

βάκι, 41% βισκόζη, 11% πολυεστέρα, 4% λινό. 

Π90×Β163, Υ83cm. Tullinge σε γκρι-καφέ χρώμα 

998.847.23  

03 MALM συρταριέρα με 3 συρτάρια 69€/
τεμ. Με λακαρισμένο γκρι-τιρκουάζ φινίρισμα. 

Π80×Β48, Υ78cm. 302.253.81

04 MALM κρεβάτι 149€ Οι τάβλες, το στρώμα και 

τα λευκά είδη πωλούνται χωριστά. Με σκούρο 

καφέ φινίρισμα. Π157×Μ211, Υ77cm. Μέγεθος 

στρώματος 140×200cm.  498.498.45  

05 LJUSÅS UVÅS επιτραπέζιο φωτιστικό 39€ 
Το ύφασμα του καπέλου εξασφαλίζει διάχυτο 

και ατμοσφαιρικό φωτισμό. Από γυαλί, πλαστικό 

πολυστυρένιου και 100% βαμβάκι. Σχεδ.: Anne 

Nilsson. Ø24, Υ42cm. Σε καφέ χρώμα 702.069.98

06 GÄSPA παπλωματοθήκη και 2 μαξιλαρο-
θήκες 59€ Από βαμβάκι με σατέν πλέξη που 

είναι πολύ γυαλιστερό και απαλό. Διαθέσιμη και 

σε μονή διάσταση. Από 100% σατέν βαμβάκι. 

Παπλωματοθήκη Π240×Μ220cm. Μαξιλαροθήκες 

Μ50×Π60cm. Σε σκούρο γκρι χρώμα 301.513.23

07 DIODER δίοδος φωτισμού LED 35€/σετ 

4 τεμ. Μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους 

(μέχρι 4 τεμάχια), σε ευθεία ή σε σχήμα Γ. Με 

ενσωματωμένους λαμπτήρες LED. Από πολυκαρ-

βονικό πλαστικό. Μ25cm/τεμ. Σε λευκό χρώμα. 

601.165.40

Σαν σουίτα.
Τακτοποιημένο σαν ένα δωμάτιο όμορφου ξενοδοχείου,  

ζεστό σαν δωμάτιο σπιτιού. Συνδυάστε και τα δύο. 

06

01

02 04

Με τη δίοδο φωτισμού

DIODER με LED μπορείτε 

να πλαισιώσετε με φως τα 

έπιπλά σας. Και βολεύει για 

να βρίσκετε το κρεβάτι σας 

μέσα στο σκοτάδι!

07

64

MALM κρεβάτι

149€

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

GÄSPA παπλωματοθήκη

και 2 μαξιλαροθήκες

59€

Το βαμβάκι με σατέν

πλέξη στην παπλωματοθήκη 

προσθέτει μαλακή υφή, 

φινέτσα και πολυτέλεια.

05

LJUSÅS UVÅS
επιτραπέζιο φωτιστικό

39€

03
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Περισσότερος 
χώρος για 
φαντασία...  
και ύπνο,
και παιχνίδι,
και πολλές αγκαλιές.
Το δωμάτιο ενός παιδιού είναι κάτι περισσότερο από το μέρος 

που κοιμάται. Είναι ο παράδεισος του παιχνιδιού και της φαντασίας. 
Γιατί να μην χαρίσετε στα παιδιά σας, το μεγαλύτερο δωμάτιο του σπιτιού; 
Μόνο εκεί μπορεί να χωρέσει η φαντασία τους!

01 KRITTER κρεβάτι και προστατευτικό κάγκε-

λο 79€ Οι τάβλες, το στρώμα και τα λευκά είδη 
πωλούνται χωριστά. Με λευκό φινίρισμα και πλα-
στικό. Π75×Μ165, Υ67cm. Μέγεθος στρώματος 
70×160cm. 801.251.24

02 TROFAST σύνθεση αποθήκευσης με κουτιά 

156€ Με λευκό φινίρισμα και πλαστικό. Σχεδ.: 
Studio Copenhagen. Π138×Β30, Υ94cm. 
799.079.71  

03 KRITTER παιδικό τραπέζι 39€/τεμ. Από μασίφ 
ξύλο καουτσούκ. Μ59×Π50, Υ50cm. 401.538.59

04 KRITTER παιδική καρέκλα 12,99€/τεμ. Από 
μασίφ ξύλο καουτσούκ και πλαστικό πολυστυ-
ρένιου. Π27×Β29, Υ53cm. Σε λευκό χρώμα 
401.536.99  

05 MÅLA καβαλέτο 19,99€ Αναδιπλώνεται, για να 
εξοικονομείται χώρος όταν δεν χρησιμοποιείται. 
Μπορεί να συνδυαστεί με το ρολό χαρτιού 
σχεδίου MÅLA. Από μασίφ ξύλο πεύκου και  
έλατου. Μ43×Π62, Υ118cm. 500.210.76

01

02

03

04

MÅLA καβαλέτο

19,99€
05

Ένας χώρος συνάντησης στη 

μέση βολεύει όταν έρχεται 

η ώρα των σημαντικών 

αποφάσεων. Όπως, ποιος θα 

είναι το τέρας του βάλτου και 

ποιος θα είναι ο εξωγήινος;

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

KRITTER παιδική καρέκλα

12,99€
/τεμ.
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01

Η δύναμη του μεσημεριανού ύπνου.
Ο μεσημεριανός ή ένας γρήγορος υπνάκος μέσα στη μέρα, σας γεμίζει 

με ενέργεια. Με μερικά από τα είδη που παρουσιάζουμε εδώ μπορεί 

να θελήσετε να κοιμηθείτε λίγο παραπάνω.

01 FINNTORP πολυθρόνα 69€ Χειροποίητη. Με 

απαλή στρογγυλεμένη φόρμα και ιδιαίτερες 

λεπτομέρειες. Κάθε έπιπλο είναι μοναδικό. Ολο-

κληρώνεται με μαξιλάρι καρέκλας MARIEBERG 

ή DJUPVIK για επιπλέον άνεση. Από λακαρισμέ-

νο ρατάν. Π71×Β64, Υ85cm. Σε λευκό χρώμα 

602.016.80

02 νέο IKEA PS 2012 τριθέσιος καναπές 649€ 
Με άνετο κάθισμα και αναπαυτικά μαξιλάρια. 

Αρκετά μεγάλος για να μπορείτε να καθίσετε 

αναπαυτικά και να χαλαρώσετε. Κάλυμμα: 56% 

βαμβάκι, 25% λινό και 19% πολυεστέρα. Σχεδ.: 

Nike Karlsson. Π221×Β103, Υ84cm. Σε λευκό 

χρώμα/Lindö σε μπεζ χρώμα 602.148.52  
03 νέο IKEA PS 2012 κρεβάτι με συρτάρι, 

στρώμα και μαξιλάρι 499€ Από μασίφ ξύλο 

σημύδας και 100% βαμβάκι. Σχεδ.: Sarah Fager. 

Π87×Μ210, Υ77cm. Σε λευκό/μαύρο χρώμα 

099.031.89

04 EIVOR ORD παπλωματοθήκη και μαξι-
λαροθήκη 12€ Από 100% βαμβάκι. Σχεδ.: 

Beckmans College of Design. Παπλωματοθήκη 

Π150×Μ200cm. Μαξιλαροθήκη Μ50×Π60cm. 

Σε λευκό/μαύρο χρώμα 602.072.34

05 BÄLUM χαλί 79€ Το πυκνό, παχύ πέλος του 

δημιουργεί μία απαλή επιφάνεια και μειώνει 

το θόρυβο. Πέλος: 70% πολυπροπυλένιο και 

30% πολυεστέρα. Ø130cm. Σε μπλε χρώμα 

201.982.60

06 EIVOR ριχτάρι 19,99€ Από 100% ακρυλι-

κό Π125×M170cm. Σε μαύρο/λευκό χρώμα 

102.121.29

07 KARLSTAD διθέσιος καναπές και σεζλόνγκ 
609€ Καθαρίζεται εύκολα γιατί έχει αφαιρούμενο 

κάλυμμα που πλένεται στο πλυντήριο. Κάλυμμα: 

92% βαμβάκι και 8% πολυεστέρα. Σχεδ.: Tord 

Björklund. Π244×Β93/158, Υ80cm. Sivik σε ροζ-

κόκκινο χρώμα 098.938.78  

 Δείτε όλες τις λύσεις για όνειρα γλυκά στο 
κατάστημα ΙΚΕΑ.

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

02

04

07

03

Εύκολο να μετατραπεί σε 
κρεβάτι. Απλά σύρετε και 
ξεδιπλώστε το στρώμα.

IKEA PS 2012 κρεβάτι με 
συρτάρι, στρώμα και μαξιλάρι

499€
νέο

06

05

EIVOR ORD παπλωματοθήκη
και μαξιλαροθήκη

12€
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01 LEIRVIK κρεβάτι 109€ Στο χώρο κάτω από το 

κρεβάτι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κουτιά 

αποθήκευσης. Οι τάβλες, το στρώμα και τα λευκά 

είδη πωλούνται χωριστά. Από κονιορτοποιημέ-

νο ατσάλι. Σχεδ.: Carina Bengs. Π168×Μ209, 

Υ146cm. Μέγεθος στρώματος 160×200cm. 

Σε λευκό χρώμα 198.499.60  

02 EMMIE LAND παπλωματοθήκη και 

2 μαξιλαροθήκες 19€ Από 100% βαμβάκι. 

Παπλωματοθήκη Π240×Μ220cm. Μαξιλαροθήκες 

Μ50×Π60cm. Σε λευκό/μπλε χρώμα 102.166.36

03 ALVINE SPETS κουρτίνα 12,99€/2 τεμ. 

Λεπτή, διαφανής κουρτίνα, που αφήνει 

να περάσει το φως. Από 100% πολυεστέρα. 

Π145×M300cm. Σε υπόλευκο χρώμα 800.707.63

04 EMMIE RAND ύφασμα 9€/m Το σχέδιο

 φαίνεται και από τις δύο πλευρές. Από 100% 

βαμβάκι. Π150cm. Σε μπλε χρώμα 602.179.16

05 EMMIE LAND κάλυμμα μαξιλαριού 4,99€ 

Κάλυμμα με φερμουάρ για να μπορεί να αφαιρε-

θεί και να πλυθεί εύκολα. Κατάλληλο για τα εσω-

τερικά μαξιλάρια 50×50 cm. Από 74% βαμβάκι, 

26% πολυεστέρα. M50×Π50cm. Σε λευκό/μπλε 

χρώμα 102.174.38

06 LINDVED βοηθητικό τραπέζι 19,99€ Από κο-

νιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδ.: Ehlén Johansson. 

Ø50, Υ68cm. Σε λευκό χρώμα 301.256.97

 Δείτε τα υφάσματα, στη σελίδα 180.

 

01

02

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

03

Χωρίστε ένα μεγάλο δωμάτιο 

σε δύο βάζοντας κουρτίνες

γύρω από το κρεβάτι σας.

Μερικές φορές 

οι φωτογραφίες είναι 

περιττές. Διακοσμήστε 

τις κορνίζες με ύφασμα 

και στολίστε τις.

Με τα υφάσματα που 

πωλούνται με το μέτρο 

μπορείτε να ράψετε  

τη δική σας ποδιά 

κρεβατιού στο στιλ 

που σας αρέσει.

Αυτό το κουρτινόξυλο 

μπορεί να στερεωθεί στην 

οροφή. Έτσι μπορείτε να το 

χρησιμοποιήσετε και σαν 

διαχωριστικό δωματίου.

Διακοσμήστε τα πόδια 

του τραπεζιού με λεπτές 

λωρίδες από ύφασμα με 

σχέδια. Οικονομικό και 

διασκεδαστικό!

04

06

EMMIE LAND κάλυμμα

μαξιλαριού

4,99€

05

EMMIE LAND παπλωματοθήκη

και 2 μαξιλαροθήκες

19€
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01 FEJKA τεχνητό φυτό σε γλάστρα 4,99€/τεμ. 

Από πλαστικό. Διάφορα βότανα. 001.403.26

02 SOCKER κασπό 0,69€/τεμ. Από γαλβανισμένο 

ατσάλι. Σχεδ.: Sarah Fager. Για μέγιστη διάμετρο 

γλάστρας. 10,5cm. 901.556.72

03 EKTORP διακοσμητικό μαξιλάρι μέσης 

19,99€ Κάλυμμα: 100% βαμβάκι. Π40×Μ70cm. 

Linghem σε ανοιχτό καφέ χρώμα/ρίγες 

601.842.99

04 BENZY παπλωματοθήκη και 2 μαξιλαροθή-

κες 49€ Με βαμμένο νήμα. Το νήμα βάφεται 

πριν την πλέξη για επιπλέον απαλότητα. Από 

100% βαμβάκι. Σχεδ.: Inga Leo. Π240×Μ220cm. 

Μ50×Π60cm. Σε μπλε χρώμα 002.117.62

05 HEMNES κρεβάτι 229€ Οι τάβλες, το στρώμα 

και τα λευκά είδη πωλούνται χωριστά. Από 

λακαρισμένο μασίφ ξύλο πεύκου. Π174×Μ211, 

Υ122cm. Μέγεθος στρώματος 160×200cm. 

Σε σκούρο καφέ χρώμα 298.895.21

03

Ο κήπος μέσα.
Όταν δεν μπορείτε να χαλαρώσετε στον κήπο, φέρτε τον κήπο 

στο υπνοδωμάτιό σας. Δημιουργήστε χώρο πίσω από το κρεβάτι 

και διακοσμήστε με φυτά.

04

FEJKA τεχνητό φυτό

σε γλάστρα

4,99€
/τεμ.

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

Κοιμηθείτε στη φύση

σε ένα κρεβάτι

από μασίφ ξύλο.

05

Χρειάζεστε βοήθεια για τη 

μεταφορά στο σπίτι; Διαβάστε 

περισσότερα για την Υπηρεσία 

Μεταφοράς στη σελίδα 318.

BENZY παπλωματοθήκη

και 2 μαξιλαροθήκες

49€

02

01
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01 STORÅ κρεβάτι-σοφίτα 289€ Η σκάλα μπορεί 

να τοποθετηθεί δεξιά ή αριστερά. Ελάχιστο 

απαιτούμενο ύψος οροφής: 270 cm. Από 

λακαρισμένο μασίφ ξύλο πεύκου. Π153×Μ213, 

Υ214cm. Μέγεθος στρώματος 140×200cm. 

Σε μαύρο χρώμα 001.608.66  

02 BRITTEN NUMMER ύφασμα 4,50€/m Από 

100% βαμβάκι. Σχεδ.: Emma Jones. Π150cm. 

Σε λευκό/μαύρο χρώμα. 801.733.65

03 REGOLIT φωτιστικό οροφής 1,29€/τεμ. 
Χειροποίητο. Το κάθε καπέλο είναι μοναδικό. 

Μπορεί να συνδυαστεί με το σετ καλωδίου 

HEMMA. Από ριζόχαρτο. Ø45cm. Σε λευκό χρώμα 

701.034.10  

04 TROFAST επίτοιχη αποθήκευση 50€ 
Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο πεύκου και 

πλαστικό. Σχεδ.: Mia Gammelgaard/Studio 

Copenhagen. Μ93×Β21, Υ30cm. 098.563.00 

05 TARVA συρταριέρα με 6 συρτάρια 159€/τεμ. 
Συρτάρι με εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο. 

Από ακατέργαστο μασίφ ξύλο πεύκου. Σχεδ.: 

K. Hagberg/M. Hagberg. Π155×Β39, Υ92cm. 

102.214.21

05

04

Δεν είναι ένα απλό υπνοδωμάτιο. 
Είναι χώρος έκφρασης και ελευθερίας.
Το δωμάτιο ενός εφήβου δεν είναι μόνο ο χώρος που κοιμάται.

Είναι ο χώρος που εκφράζει το δικό του στιλ και συγκεντρώνονται φίλοι.

02

01

03

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

REGOLIT φωτιστικό οροφής

1,29€
/τεμ.

Βάλτε το στίγμα σας 
στο φωτιστικό REGOLIT

με μαρκαδόρους ή σπρέι.

TARVA συρταριέρα με 6 συρτάρια

159€
/τεμ.

Η συρταριέρα TARVA είναι 

φτιαγμένη από ακατέργαστο 

ξύλο πεύκου. Όμορφη 
από μόνη της, αλλά ακόμη 

καλύτερη όταν τη διακοσμήσετε 

με το δικό σας έργο τέχνης.



01 TISDAG φωτιστικό γραφείου LED 49€/τεμ. 
Με ρυθμιζόμενο βραχίονα για εύκολη εστίαση 

της δέσμης του φωτός ανάλογα με τις ανάγκες 

σας. Με ενσωματωμένο λαμπτήρα LED. Από 

κονιορτοποιημένο ατσάλι και πλαστικό. Σχεδ.: 

H. Preutz/O. Wihlborg. Ø12cm. Υ58cm. Σε λευκό 

χρώμα 001.578.97  

02 NORDLI κρεβάτι 249€ Με ρυθμιζόμενες 

πλευρές για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

στρώματα διαφορετικού πάχους. Στην τιμή 

δεν περιλαμβάνονται οι τάβλες, το στρώμα και 

τα λευκά είδη. Με λευκό φινίρισμα. Σχεδ.: Ola 

Wihlborg. Π165×Μ212, Υ100cm. Μέγεθος στρώ-

ματος 160×200cm. 699.031.48  

03 fäRgLav παπλωματοθήκη και 2 

μαξιλαροθήκες 49€ Παπλωματοθήκη με 

φερμουάρ για να σταθεροποιεί το πάπλωμα.

 Από 50% lyocell, 50% βαμβάκι. Σχεδ.: Pia 

Wallén. Παπλωματοθήκη Π240×Μ220cm. 

Μαξιλαροθήκες Μ50×Π60cm. Σε κόκκινο/λευκό 

χρώμα 202.391.52 

04 NORDLI κομοδίνο 79€/τεμ. Στο κρυφό ράφι 

υπάρχει χώρος για πολύπριζο και για φορτι-

στή. Με λευκό φινίρισμα. Σχεδ.: Ola Wihlborg. 

Π30×Β50, Υ67cm.  402.192.85

76 ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

01

02

03

04

Το κομοδίνο NORDLI έχει ένα συρτάρι, μία 
αφαιρούμενη θήκη και ένα κρυφό ράφι με 
ανοιχτή πλάτη που χωράει ένα πολύπριζο.
Και τα καλώδια περνάνε μέσα από τα πίσω πόδια.  
Όλα κρυφά και νοικοκυρεμένα.

Το φωτιστικό TISDag έχει 
ενσωματωμένο λαμπτήρα 
LED. Οι λαμπτήρες LED 
καταναλώνουν μέχρι και 85% 
λιγότερη ενέργεια και διαρκούν 
20 φορές περισσότερο  
από τους κοινούς λαμπτήρες 
πυράκτωσης.

NORDLI κομοδίνο

79€
/τεμ.

04

Η παπλωματοθήκη και
οι μαξιλαροθήκες fäRgLav 
έχουν κρυφό φερμουάρ που 
κρατάει σταθερά το πάπλωμα 

και τα μαξιλάρια.

NORDLI κρεβάτι

249€

vέo

TISDAG φωτιστικό
γραφείου LED

49€
/τεμ.



01 SNIGLAR κούνια 39€ Η βάση του κρεβατιού 

μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο επίπεδα. Για 

την ασφάλεια του παιδιού σας χρησιμοποιείτε 

κούνια και στρώμα ίδιων διαστάσεων. Από μασίφ 

ακατέργαστο ξύλο οξιάς. Π66×Μ120, Υ80cm. 

001.157.51

02 SNIGLAR αλλαξιέρα 25€ Συνδυάζεται με το 

στρωματάκι για μωρά GULLUNGE. Από μασίφ 

ξύλο οξιάς. Μ72×Π53, Υ87cm. Σημύδα/σε λευκό 

χρώμα 200.452.05

03 PAX HASVIK ντουλάπα με συρόμενες πόρτες 

390€ Η συρόμενη πόρτα εξοικονομεί χώρο όταν 

ανοίγει σε σχέση με μια κοινή πόρτα ντουλάπας. 

Τα εσωτερικά εξαρτήματα πωλούνται χωριστά. 

Π150×Β66, Υ236cm. 698.946.91 Με 10 χρόνια 

εγγύηση. Δείτε περισσότερα στη σελίδα 310.

04 BRIMNES επίτοιχο ντουλάπι με συρόμενη 

πόρτα 39€ Στερεώνεται στον τοίχο πάνω 

ή δίπλα από το κρεβάτι για να εξοικονομεί-

τε χώρο από το δάπεδο. Π78×Β27, Υ30cm. 

402.180.78

05 BRIMNES κρεβάτι με χώρο αποθήκευσης 

209€ Τα τέσσερα συρτάρια στο κρεβάτι προσφέ-

ρουν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Οι τάβλες, 

το στρώμα και τα λευκά είδη πωλούνται χωρι-

στά. Π166×Μ206, Υ47cm. Μέγεθος στρώματος 

160×200cm. Σε λευκό χρώμα 399.029.37  

Κεφαλάρι με αποθηκευτικό χώρο 100€ 

Π166×Β28, Υ111cm. Σε λευκό χρώμα 802.287.11

 Βρείτε περισσότερα άνετα κρεβάτια στη 

σελίδα 280.

04

05

78 ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

BRIMNES κρεβάτι

209€

Τα συρτάρια κάτω 

από το κρεβάτι προσφέρουν 

αρκετό χώρο για να 

αποθηκεύετε τις πάνες, 

τις κουβέρτες και τα λούτρινα 

παιχνίδια. Και με ένα ράφι 

στο κεφαλάρι δημιουργείτε 

αρκετό χώρο για να βάζετε  

τα δικά σας πράγματα.

PAX HASVIK ντουλάπα

με συρόμενες πόρτες

390€

03

02

SNIGLAR κούνια

39€

01

05

BRIMNES κεφαλάρι

με αποθηκευτικό χώρο

100€
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Πέρυσι η καμπάνια «Λούτρινα Παιχνίδια 

ΙΚΕΑ» συγκέντρωσε για τη UNICEF το 

εκπληκτικό ποσό των 12,4 εκατομμυρίων €, 

και έδωσε την ευκαιρία σε παιδιά σε ολόκληρη 

την Αφρική, την Ασία και την Ανατολική 

Ευρώπη να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση 

και σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Η καμπάνια «Λούτρινα Παιχνίδια ΙΚΕΑ» 

πραγματοποιείται στο τέλος κάθε χρονιάς. 

Έτσι και φέτος από 4 Νοεμβρίου μέχρι 29 

Δεκεμβρίου το Ίδρυμα ΙΚΕΑ θα προσφέρει 1€ 

για κάθε λούτρινο παιχνίδι που αγοράζετε.

Συνολικά από το 2003 όταν ξεκίνησε η 

πρώτη καμπάνια, έχουν συγκεντρωθεί 47,5 

εκατομμύρια €. Και όλα αυτά χάρη στη 

δικιά σας προσφορά και την αφοσίωση των 

συνεργατών μας.

Ας βοηθήσουμε ακόμα περισσότερα παιδιά 

και αυτή τη χρονιά. Ελάτε στο κοντινότερο 

σε σας κατάστημα ΙΚΕΑ από 4 Νοεμβρίου 

μέχρι 29 Δεκεμβρίου και δείτε πώς ένα 

μικρό παιχνίδι μπορεί να κάνει τεράστια 

διαφορά. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!



01 ÅFJÄRDEN πετσέτα μπάνιου 14,99€/τεμ. 
Μία πετσέτα με επιπλέον πάχος, απαλή και 

απορροφητική (βάρος 600 g/m2). Διαθέσιμη 

σε διάφορα μεγέθη. Από 100% βαμβάκι. 

Π70×Μ140cm. Σε λευκό χρώμα 201.906.26  

02 νέο HEMNES/RÄTTVIKEN νιπτήρας και 

ντουλάπι νιπτήρα με 2 συρτάρια 249€ 
Ανθεκτικό στο νερό: Κατάλληλο για χρήση 

σε χώρους με πολλή υγρασία. 

Με λευκό φινίρισμα και πορσελάνη. 

Σχεδ.: T. Christensen/K. Legaard. Π63×Β49, 

Υ89cm. Σε λευκό χρώμα 699.031.05  

03 GRANSKÄR μείκτης νερού νιπτήρα 79€ 
Από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο. Υ16cm. 

602.030.90  

04 SONGE καθρέφτης 49€ Από γυαλί και ασημί 

φινίρισμα. Ø72cm.  801.784.19  

05 LILLHOLMEN απλίκα 9,99€ Ευέλικτη.

 Μπορεί να τοποθετηθεί με τη δέσμη του

 φωτός προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Από

 επινικελωμένο ατσάλι και γυαλί. Ø14cm. 

Υ25cm. 500.774.69

06 ROSMARIE ύφασμα 7,50€/m Από 100% 

βαμβάκι. Π150cm. 001.936.16  

07 EGGEGRUND κουρτίνα μπάνιου 2,99€ 
Μπορεί εύκολα να κοπεί στο επιθυμητό 

μήκος. Από 100% PEVA. Π180×Μ200cm. 

702.094.40
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06 07

ÅFJÄRDEN πετσέτα μπάνιου 

14,99€
/τεμ.

01

Μία ακόμη πετσέτα δεν είναι 

υπερβολή. Μπορεί να κάνει 

τη διαφορά στο τέλος μιας 

κουραστικής μέρας (μετά από 

ένα χαλαρωτικό αφρόλουτρο).

SONGE καθρέφτης

49€

04

02

05

03

νέο

Δημιουργήστε μία 

διαφορετική κουρτίνα 

μπάνιου. Εδώ ράψαμε 

το ύφασμα ROSMARIE 

πάνω στην αδιάβροχη 

κουρτίνα μπάνιου 

EGGEGRUND.

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ.
Με την πίεση του χρόνου και των εκκρεμοτήτων, υπάρχει κάτι που συνήθως παραμελείτε. 

Τον εαυτό σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο, χαλαρώστε και φροντίστε τον εαυτό σας. 

Το μπάνιο είναι ένας χώρος που προσφέρεται για προσωπική φροντίδα και χαλάρωση. 

Διαμορφώστε τον όμορφα και απομονωθείτε έστω και για λίγα λεπτά. 
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01 GODMORGON καθρέφτης 23€ Τα εξαρτήματα 

στερέωσης ρυθμίζονται σε βάθος, για την εύκολη 

πρόσβαση των καλωδίων φωτισμού. Από γυαλί. 

Π60×Υ96cm. 301.491.32

02 GODMORGON/ODENSVIK νιπτήρας και ντου-

λάπι νιπτήρα με 2 συρτάρια 239€ 

Με φινίρισμα από ξύλο βελανιδιάς και 

πορσελάνη. 999.030.76 Με 10 χρόνια εγγύηση. 

Δείτε περισσότερα στη σελίδα 310.

 Κάντε κλικ σε περισσότερα ντουλάπια 

νιπτήρα στο www.IKEA.gr.

03 DRAGAN σετ μπάνιου 13,99€/2 τεμ.
 Κατάλληλο για να αποθηκεύετε μπατονέτες και 

τσιμπιδάκια. Από λακαρισμένο μπαμπού. Σχεδ.: 

Sarah Fager. 402.226.07

04 DALSKÄR μείκτης νιπτήρα με πώμα 

αποστράγγισης 69€  Με το μηχανισμό εξοικο-

νόμησης νερού η ροή του παραμένει η ίδια, αλλά 

καταναλώνεται 50% λιγότερο νερό. Από επιχρω-

μιωμένο ορείχαλκο. Υ18cm. 901.350.33

05 ÅFJÄRDEN πετσέτα μπάνιου 14,99€/τεμ. 
Διαθέσιμη σε διάφορα μεγέθη. Από 100% 

βαμβάκι. Π70×M140cm. Σε σκούρο μπεζ χρώμα 

801.906.14

06 TOFTBO πατάκι μπάνιου 12,99€/τεμ. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αντιολισθητική 

επιφάνεια STOPP για περισσότερη ασφάλεια. 

Τοποθετείται κάτω από όλη την επιφάνεια 

του χαλιού. Π60×M90cm. Σε λευκό χρώμα 

702.034.00

06

04

01

02

03

GODMORGON/ODENSVIK  

νιπτήρας και ντουλάπι 
νιπτήρα με 2 συρτάρια

239€

Σκεφτείτε έξω από το 
κουτί, του μπάνιου. Γιατί 
να μην έχετε ένα χώρο 
για να ετοιμάζεστε στο 
υπνοδωμάτιό σας;

ÅFJÄRDEN πετσέτα

14,99€
/τεμ.

05

Χώρος προσωπικής 
φροντίδας.
Ο χώρος που χρησιμοποιείτε για την προσωπική σας φροντίδα 

πρέπει να σας ηρεμεί και να σας χαλαρώνει. Χρησιμοποιήστε 

μαλακά χαλιά για να πατάτε με γυμνά πόδια και διαλέξτε το σωστό 

φωτισμό για τον καθρέφτη σας. Ακόμα, φροντίστε να έχετε αρκετά 

συρτάρια, για να έχετε όλα τα πράγματα που χρειάζεστε κοντά σας.
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01 RÖRSKÄR μείκτης νιπτήρα με πώμα απο-

στράγγισης 39€ Με το μηχανισμό εξοικο-

νόμησης νερού η ροή του παραμένει η ίδια, 

αλλά καταναλώνεται 50% λιγότερο νερό. 

Από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο. Σχεδ.: K. 

Hagberg/M. Hagberg. Υ16cm. 201.777.76

02 LILLÅNGEN νιπτήρας και ντουλάπι 

νιπτήρα με 1 πόρτα 151€ Το πίσω μέρος 

έχει το σχήμα ενός πρακτικού ραφιού, για 

τοποθέτηση σαπουνοθήκης και θήκη για οδο-

ντόβουρτσες. Περιλαμβάνονται πετσετοθήκη, 

σαπουνοθήκη και δίσκος από ανοξείδωτο 

ατσάλι. Με σκούρο καφέ φινίρισμα και 

πορσελάνη. Σχεδ.: Inma Bermudez. 

Π40×Β41, Υ92cm.  298.940.56

03 BEKVÄM σκάλα με 3 σκαλιά 29€ (Εδώ 

παρουσιάζεται βαμμένη σε μαύρο χρώμα) 

 Πτυσσόμενη, για εξοικονόμηση χώρου. Από 

μασίφ ξύλο οξιάς. Υ63cm. 901.904.11  

04 LILLÅNGEN ντουλάπι με καθρέφτη και 1

 πόρτα 39€/τεμ. Π40×Β21, Υ64cm. 602.051.69 

05 LILLÅNGEN γωνιακή ραφιέρα 19€ 

Με σκούρο καφέ φινίρισμα. Π19×Β19, Υ64cm. 

102.066.56

Μην αφήνετε
την ακαταστασία
να κυριαρχήσει.
Η ακαταστασία είναι εγωίστρια. Είναι ζηλιάρα. Είναι ύπουλη. Εισβάλλει στην ηρεμία σας,  

εισχωρεί στο χώρο σας και κατακλύζει την ιδιωτική σας ζωή. Διώξτε την ακαταστασία 

και προσκαλέστε την ηρεμία και την τάξη. Είναι πολύ καλύτεροι συγκάτοικοι.

01

LILLÅNGEN νιπτήρας  

και ντουλάπι νιπτήρα με 1 πόρτα

151€

02

04 LILLÅNGEN ντουλάπι 

με καθρέφτη και 1 πόρτα

39€
/τεμ.

Όσο πιο πολύ 

εκμεταλλεύεστε το χώρο 

στους τοίχους, τόσο πιο 

πολύ χώρο εξοικονομείτε

από το πάτωμα.

BEKVÄM σκάλα

με 3 σκαλιά

29€

03

Αυτή η σκάλα

από ακατέργαστο 

ξύλο οξιάς βάφτηκε 

σε μαύρο χρώμα.

05



01 RÖNNSKÄR ραφιέρα 39€ Με αφαιρούμενα 

ράφια που καθαρίζονται εύκολα. Από γυαλί 

ασφαλείας και κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδ.: 

Jon Karlsson. Π42×Β40, Υ176cm. Σε μαύρο 

χρώμα 900.937.64  

02 IKEA PS FÅNGST κρεμαστή θήκη 

αποθήκευσης με 6 θήκες 2,50€ Από 100% 

πολυεστέρα. Σχεδ.: A. Huldén/S. Dahlman. 

Μ168cm. Σε τιρκουάζ χρώμα 900.961.64  

03 MOLGER πάγκος 49€ Από λακαρισμένο μασίφ 

ξύλο σημύδας. Σχεδ.: Richard Clack. Π83×Β37, 

Υ50cm. 001.545.92  

04 SKUBB θήκη με 5 χωρίσματα 5,99€

 Στερέωση με αυτοκλειόμενη ταινία, για εύκολη 

και ευέλικτη τοποθέτηση. Από 100% πολυεστέρα 

και πλαστικό πολυπροπυλένιου. Σχεδ.: Sarah 

Fager. Π35×Β34, Υ120cm. Σε λευκό χρώμα 

501.889.57  

05 LILLÅNGEN ντουλάπι νιπτήρα με 2 πόρτες 

84€ Με λευκό φινίρισμα, αλουμίνιο και γυαλί 

ασφαλείας. Π60×Β38, Υ66cm. 898.942.37

06 NOTUDDEN θήκη αποθήκευσης για την

 πόρτα 9,99€ Από 80% πολυεστέρα και 

20% βαμβάκι. Σχεδ.: Inma Bermudez. 

Π26,5×Υ105cm. Πολυχρωμία 702.230.97  

07 HEMNES ραφιέρα 119€ Με λευκό φινίρισμα. 

Σχεδ.: T. Christensen/K. Legaard. Π42×Β37, 

Υ172cm. 302.176.54  

 Περισσότερες έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, 

θα βρείτε στο www.IKEA.gr.
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Βρείτε την οδοντόκρεμα 
αμέσως.
Η ανανέωση του μπάνιου σας δεν σημαίνει απαραίτητα

να αλλάξετε τα πλακάκια και τα υδραυλικά. Δείτε παρακάτω 

μερικές ιδέες αποθήκευσης για να οργανώσετε το μπάνιο σας 

μέσα σε μία μέρα. 

02

03

04

05

06

IKEA PS FÅNGST κρεμαστή θήκη 

αποθήκευσης με 6 θήκες

2,50€

07

HEMNES ραφιέρα

119€

01
RÖNNSKÄR ραφιέρα

39€
/τεμ.
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Προσωπική φροντίδα και 
πλυντήριο στον ίδιο χώρο.
Εκμεταλλευτείτε κάθε λεπτό του χρόνου για να περιποιηθείτε τον εαυτό σας. Ενώ έχετε 

βάλει πλυντήριο, μπορείτε να φροντίσετε τον εαυτό σας μέσα στον ίδιο χώρο, χωρίς καμία 

δυσκολία. Κάθε τι έχει το δικό του χώρο και όλα είναι οργανωμένα.

03 RENLIG FWM6 πλυντήριο ρούχων 379€ 
Χωρητικότητα πλύσης στους 60°C με λειτουργία 

για τα βαμβακερά και πλήρες φορτίο: 6 kg. 

Ενεργειακή κλάση: A+. Εκτιμώμενη ετήσια 

κατανάλωση ενέργειας: 194 kWh. Εκτιμώμενη 

ετήσια κατανάλωση νερού: 10.099 λίτρα. 

Απόδοση περιστροφής στεγνώματος: Β. 

Ταχύτητα περιστροφής/ποσοστό υπολειπόμενης 

υγρασίας με πλήρες φορτίο:

 Μεγ. 1200 rpm/53%.

 Επίπεδο θορύβου πλυσίματος στους 60°C με 

λειτουργία για τα βαμβακερά και πλήρες φορτίο: 

60 dB (A). Επίπεδο θορύβου περιστροφής στους 

60°C με λειτουργία για τα βαμβακερά και πλήρες 

φορτίο: 78 dB (A). Π59,6×Β53,7, Υ84,5cm. 

Σε λευκό χρώμα 602.367.12

04 LILLÅNGEN ντουλάπι για άπλυτα 141€
 Περιλαμβάνονται οι κάδοι για τα άπλυτα. Από 

100% πολυπροπυλένιο. Π40×Β38, Υ195cm. 

Σε λευκό χρώμα 398.946.35

05 GRUNDTAL απλώστρα τοίχου 19,99€ 
Συνολικά διαθέσιμα 4 m. Δεν πρέπει να 

τοποθετείται απευθείας κάτω από το ντους. 

Από ανοξείδωτο ατσάλι. Π56×Β54cm. 

101.771.78

06 FRÄJEN πετσέτα μπάνιου 7,99€/τεμ. 
Από 100% βαμβάκι. Π70×M140cm.  

Σε πορτοκαλί χρώμα 501.591.82  

Η απλώστρα τοίχου GRUNDTAL 

προσαρμόζεται σε διαφορετικές θέσεις

και ταιριάζει σε κάθε χώρο. Ακόμα,

μπορεί να διπλώθει και να ελευθερωθεί 

χώρος όταν δεν τη χρειάζεστε. 

03

04

05

FRÄJEN πετσέτα μπάνιου

7,99€
/τεμ.

06

01 RÖRSKÄR μείκτης νιπτήρα με πώμα 
αποστράγγισης 39€ Με το μηχανισμό εξοικο-
νόμησης νερού η ροή του παραμένει η ίδια, αλλά 

καταναλώνεται 50% λιγότερο νερό. 

Από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο. Σχεδ.: K. 

Hagberg/M. Hagberg. Υ16cm. 201.777.76

02 LILLÅNGEN ντουλάπι νιπτήρα με 2 πόρτες/ 
2 γωνιακές ραφιέρες 223€ Το πίσω μέρος έχει 

το σχήμα ενός πρακτικού ραφιού, για τοποθέτη-

ση σαπουνοθήκης και θήκη για οδοντόβουρτσες. 

Περιλαμβάνονται πετσετοθήκη, σαπουνοθήκη 

και δίσκος από ανοξείδωτο ατσάλι. Με λευκό 

φινίρισμα και πορσελάνη. Σχεδ.: Inma 

Bermudez. Π80×Β41, Υ92cm. 498.939.99   

LILLÅNGEN ντουλάπι νιπτήρα 
με 2 πόρτες/2 γωνιακές ραφιέρες

223€
02

01



01 HOVET καθρέφτης 99€ Μπορεί να τοποθετηθεί 

οριζόντια ή κάθετα. Από γυαλί και αλουμίνιο. 

Π78×Υ196cm. 500.382.13 Τα επίτοιχα φωτιστικά 

πωλούνται χωριστά. 

02 GODMORGON/EDEBOVIKEN νιπτήρας και 

ντουλάπι νιπτήρα με 4 συρτάρια 499€ Με 

κόκκινο γυαλιστερό φινίρισμα και θρυμματισμέ-

νο μάρμαρο. Π122×Β48, Υ64cm. 799.030.63  

Με 10 χρόνια εγγύηση. Δείτε περισσότερα στη 

σελίδα 310.

03 GRUNDTAL μείκτης νιπτήρα με πώμα 

αποστράγγισης 89€/τεμ. Με το μηχανισμό 

εξοικονόμησης νερού η ροή του παραμένει 

η ίδια, αλλά καταναλώνεται 50% λιγότερο 

νερό. Από επινικελωμένο ορείχαλκο. Σχεδ.: Jon 

Karlsson. Υ25cm. 801.426.42 

04 RATIONELL VARIERA καλάθι 3,99€/τεμ. 

Από πλαστικό πολυπροπυλένιου. Σχεδ.: Marcus 

Arvonen. Μ27×Π16, Υ46cm. 001.548.08

05 MYRVIKEN πετσέτα μπάνιου 15,99€/τεμ. 

Π70×Μ140cm. Διαθέσιμη σε διάφορα μεγέ-

θη. Από 100% βαμβάκι. Σχεδ.: Sarah Fager. 

Π70×M140cm. Σε λευκό/μπλε/κόκκινο χρώμα 

702.109.95

06 GODMORGON ντουλάπι με καθρέφτη 

και 2 πόρτες 199€/τεμ. Η πόρτα κλείνει 

μόνη της στα τελευταία εκατοστά. Π60×Β14, 

Υ96cm. 102.189.99  Με 10 χρόνια εγγύηση. Δείτε 

περισσότερα στη σελίδα 310.

Η πρωινή ετοιμασία 
είναι σαν ομαδικό άθλημα.
Όταν όλοι σηκώνονται το πρωί για να φύγουν για τη δουλειά 

ή το σχολείο μπορεί να επικρατήσει το απόλυτο χάος. Όχι όμως 

όταν το μπάνιο λειτουργεί σαν μία τέλεια συντονισμένη μηχανή. 

Με έξυπνες, πολυλειτουργικές λύσεις όλοι μπορούν να ετοιμάζονται 

ταυτόχρονα.

92 ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
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GODMORGON/EDEBOVIKEN 

νιπτήρας και ντουλάπι νιπτήρα

με 4 συρτάρια

499€

Ένας διπλός νιπτήρας ρυθμίζει 

την πρωινή κίνηση στο μπάνιο.

RATIONELL VARIERA καλάθι

3,99€
/τεμ.

Μία απλή, επίτοιχη θήκη 

είναι το τέλειο μέρος για να 

συγκεντρώνονται τα παιχνίδια 

την ώρα του μπάνιου. Είναι 

αποσπώμενη, για να μπορείτε 

να τα μεταφέρετε όλα στην 

μπανιέρα ή το ντους.

04

05

02

06

03



Κουζίνα FAKTUM με πόρτες/προσόψεις 
συρταριών APPLÅD σε λευκό χρώμα 
και πόρτες RUBRIK APPLÅD σε ανοιχτό 
τιρκουάζ χρώμα 1.347€ Πόρτες/προσόψεις 
συρταριών APPLÅD και πόρτες RUBRIK 
APPLÅD με βαμμένο φινίρισμα. Συνδυασμένες 
με χερούλια KLIPPIG σε λευκό χρώμα και πάγκο 
NUMERÄR από μελαμίνη σε σκούρο καφέ/
ανοιχτό τιρκουάζ χρώμα και σκούρο καφέ 
φινίρισμα στις άκρες.

94 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ.
Η κουζίνα είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό δωμάτιο. Είναι «το σημείο 

συγκέντρωσης», είναι «το κέντρο των επιχειρήσεων» είναι «η καρδιά 

του σπιτιού». Εκεί ξεκινάει η μέρα και εκεί τελειώνει και η πιο σημαντική 

βραδιά. Εκεί φροντίζετε για την προετοιμασία του φαγητού όλης 

της οικογένειας, εκεί φυλάτε όλα τα υλικά σας... αλλά και εκεί τρώτε 

και καμιά φορά στα κλεφτά. Η κουζίνα είναι ένα από τα σημαντικότερα 

δωμάτια στο σπίτι και πρέπει να  λειτουργεί σωστά. Διαμορφώστε 

την κουζίνα σας όπως την έχετε ονειρευτεί. Τώρα μπορείτε.



Μερικές φορές 
τα απλά πράγματα 
είναι και τα πιο 
όμορφα. 
Μπορεί να φαίνεται μία απλή κουζίνα, αλλά είναι μία εξαιρετικά 
λειτουργική, όπως πρέπει να είναι κάθε κουζίνα. Αντέχει 
στις σκληρές δοκιμασίες και είναι κατασκευασμένη 
για να διαρκεί δεκαετίες. Και αυτή είναι η πραγματική 
ομορφιά της. Έτσι απλά.

01 LAGAN ψυγείο/καταψύκτης A+ 229€ 
Ελεύθερη μονάδα. Τοποθετείται εύκολα 
στο σημείο που θέλετε μέσα στην κουζίνα. 
Ενεργειακή κλάση: A+. Κατανάλωση ενέργειας: 
191 kWh/έτος. Καθαρή χωρητικότητα ψυγείου: 
118 l. Καθαρή χωρητικότητα καταψύκτη: 18 l. 
Ψυγείο 4 αστέρων. Κλιματική κατηγορία: SN/N/
ST. Επίπεδο θορύβου: 38 dB (A). Σε λευκό 
χρώμα 202.416.59

5m²

Κουζίνα FAKTUM/HÄRLIG

550€
Τι περιλαμβάνει η τιμή της κουζίνας; 
Δείτε σελίδα 313.

Κουζίνα FAKTUM με πόρτες, προσόψεις 
συρταριών HÄRLIG σε λευκό χρώμα 550€ 
Πόρτες/προσόψεις συρταριών HÄRLIG από 
μελαμίνη. Συνδυασμένες με πλαστικά πόμολα 
SÄTTA και πάγκο FYNDIG από laminate σε λευκό 
χρώμα.

Για τις ηλεκτρικές συσκευές 
που παρουσιάζονται εδώ προσθέστε:

443€

Για την Υπηρεσία Εγκατάστασης Κουζίνας, 
δείτε σελίδα 318.

01

96 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ



01 GLITTRAN μείκτης κουζίνας 89€ Με 

λειτουργία που εξοικονομεί το νερό χωρίς να 

επηρεάζει την πίεσή του. Εξοικονομεί νερό και 

ενέργεια. Από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο. Υ28cm. 

902.226.19
02 TRIVSAM μπολ 1,99€ Από κεραμικό. Σχεδ.: Jon 

Eliason. Ø17cm. Σε λευκό χρώμα 001.873.71

8m²

Κουζίνα FAKTUM/ROCKHAMMAR

1.993€

Τι περιλαμβάνει η τιμή της κουζίνας; 

Δείτε σελίδα 313.

Κουζίνα FAKTUM με πόρτες, προσόψεις 

συρταριών ROCKHAMMAR με φινίρισμα 

ξύλου σε καφέ χρώμα 1.993€ Πόρτες/
προσόψεις συρταριών ROCKHAMMAR με φινίρισμα. 
Συνδυασμένες με χερούλια FÅGLEBODA σε μαύρο 
χρώμα και πάγκο PRÄGEL από μελαμίνη με όψη 
πέτρας σε μαύρο χρώμα.
 

Για τις ηλεκτρικές συσκευές 

που παρουσιάζονται εδώ προσθέστε:

1.136€

Για την Υπηρεσία Εγκατάστασης Κουζίνας, 
δείτε σελίδα 318.

98 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Σχεδιάστε την κουζίνα σας, 

έτσι ώστε να έχετε ωραία θέα 

όταν προετοιμάζετε το φαγητό. 

Ο χώρος μεταξύ των εστιών 

και του νεροχύτη είναι εκεί 

που περνάτε την περισσότερη 

ώρα.

01

TRIVSAM μπολ

1,99€
/τεμ.

02

02
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01 DUKTIG πιάτο/μπολ 14,99€/12 τεμ. 

Μινιατούρες πιάτα και βαθιά πιάτα για παιχνίδι. 

Από κεραμικό μεγάλης αντοχής. 701.301.64

02 DUKTIG σετ σκευών ψησίματος 14,99€/7 

τεμ. Προάγει το παιχνίδι ρόλων. Βοηθάει τα 

παιδιά να αναπτύξουν την κοινωνικότητά τους, 

είτε μιμούμενοι τους μεγάλους, είτε παίζοντας 

τους δικούς τους ρόλους. Από λακαρισμένο 

μασίφ ξύλο shima και ατσάλι. 201.301.66

03 DUKTIG λούτρινο παιχνίδι 7,99€ Για ηλικίες 

από 3 ετών και πάνω. Σχεδ.: A. Huldén/S. 

Dahlman. 002.160.81

04 DUKTIG παιδική κουζίνα 99€ Προάγει 

το παιχνίδι ρόλων. Βοηθάει τα παιδιά να 

αναπτύξουν την κοινωνικότητά τους, είτε 

μιμούμενοι τους μεγάλους, είτε παίζοντας τους 

δικούς τους ρόλους. Από λακαρισμένο κοντρα-

πλακέ σημύδας και πλαστικό πολυπροπυλένιου. 

Σχεδ.: Mikael Warnhammar. Π72×Β40, Υ58cm. 

701.298.01

Η πιο μικρή μας κουζίνα.

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Τα παιδιά λατρεύουν να μιμούνται 

τους μεγάλους. Και με αυτόν τον τρόπο 

αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες. Σε αυτή 

τη μικρή κουζίνα τα παιδιά μαγειρεύουν 

και εσείς είστε οι καλεσμένοι. Παίξτε μαζί 

και ίσως μάθετε και εσείς κάτι.

DUKTIG σετ σκευών ψησίματος

14,99€
/7 τεμ.

DUKTIG λούτρινο

παιχνίδι

7,99€

03

02

DUKTIG παιδική κουζίνα

99€

01

04



01 FRAMTID MW6 φούρνος μικροκυμάτων 499€ 

Φούρνος μικροκυμάτων για εύκολη μαγειρική. 

Προσφέρει πολλές λειτουργίες, από απόψυξη και 
ζέσταμα του φαγητού μέχρι ψήσιμο τραγανής 
πίτσας και κοτόπουλου. Π59,5×Β46,8, Υ42,3cm. 
201.561.99

02 FRAMTID OV5 φούρνος 259€ Φούρνος 

με λειτουργίες που συνδυάζονται για διαφορε-

τικούς τρόπους μαγειρέματος του φαγητού, από 
την απόψυξη μέχρι το καλό ψήσιμο. Ενεργειακή 
κλάση: A (αφορά συμβατική μέθοδο θέρμανσης) 
σε κλίμακα από το A (πιο αποδοτική) μέχρι το G 
(λιγότερο αποδοτική). Κατανάλωση ενέργειας 
με κανονικό φορτίο, πάνω και κάτω αντίσταση: 
0,79 kWh. Κατανάλωση ενέργειας με κανονικό 
φορτίο, λειτουργία για γλυκά: 0,91 kWh. 
Χωρητικότητα: 60 λίτρα. Μέγεθος φούρνου: 
Μεσαίο, 35 l <= χωρητικότητα < 65 l. Επίπεδο 
θορύβου: 51 dB (A). Π59,5×Β56,4, Υ59,5cm. 
101.506.16

11m²

Κουζίνα FAKTUM/APPLÅD/NEXUS

2.821€

Τι περιλαμβάνει η τιμή της κουζίνας;
Δείτε σελίδα 313.

Κουζίνα FAKTUM με πόρτες, προσόψεις 
συρταριών APPLÅD σε λευκό χρώμα και 
πόρτες NEXUS με φινίρισμα σημύδας 2.821€ 

Πόρτες/προσόψεις συρταριών APPLÅD με βαμμένο 
φινίρισμα και πόρτες NEXUS με λακαρισμένο 
φινίρισμα σημύδας. Συνδυασμένες με χερούλια 
VINNA από ανοξείδωτο ατσάλι και πάγκο 

NUMERÄR από μελαμίνη σε λευκό χρώμα 
με μεταλλικό φινίρισμα στις άκρες.
 

Για τις ηλεκτρικές συσκευές 

που παρουσιάζονται εδώ προσθέστε:

2.745€

Για την Υπηρεσία Εγκατάστασης Κουζίνας, 
δείτε σελίδα 318.

102 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Βιωσιμότητα. Δύσκολη λέξη, 
αλλά εύκολη πράξη.
Αν όλοι μας φροντίζουμε το περιβάλλον, θα κάνουμε τη διαφορά. Δεν 
φαίνεται σε αυτήν την κουζίνα, αλλά οι συσκευές είναι ενεργειακά 
αποδοτικές, η βρύση καταναλώνει λιγότερο νερό και πίσω από τις πόρτες 
υπάρχουν μερικές εξαιρετικές ιδέες που κάνουν την ανακύκλωση εύκολη. 
Θα θέλατε να δείτε πώς; Απλά γυρίστε σελίδα.

01

02



Μην πετάτε το φαγητό που περίσσεψε, αλλά αποθηκεύστε 

το στα δοχεία τροφίμων ΙΚΕΑ 365 +. Το καπάκι κλείνει ερμητικά 

και υπάρχει ένα άνοιγμα που αφήνει έξω τον ατμό όταν ζεστένετε 

το φαγητό στο φούρνο μικροκυμάτων.

Μία επαγωγική εστία είναι πολύ πιο γρήγορη και ενεργειακά 

αποδοτικότερη από τις κεραμικές εστίες. Αυτό συμβαίνει γιατί 

ο μαγνητισμός θερμαίνει μόνο το σκεύος και όχι την εστία.

Οι μείκτες εξοικονόμησης νερού δεν κάνουν καλό μόνο στο 

περιβάλλον, αλλά και στο λογαριασμό του νερού. Μπορείτε ακόμα 

να εξοικονομήσετε νερό ξεπλένοντας μέσα σε ένα μπολ, αντί κάτω 

από το τρεχούμενο νερό της βρύσης.

Ο λαμπτήρας LED καταναλώνει μέχρι και 85% λιγότερη ενέργεια 

σε σύγκριση με τους κανονικούς λαμπτήρες και διαρκεί 20 φορές 

περισσότερο. Σε αντίθεση με άλλους λαμπτήρες εξοικονόμησης 

ενέργειας, ανάβει αμέσως και δεν περιέχει υδράργυρο.

Ένα απλό σύστημα διαλογής απορριμμάτων στην κουζίνα σας, 

είναι η λύση για να γίνει η ανακύκλωση καθημερινή συνήθεια.

Το νερό βράζει μέχρι 75% πιο γρήγορα όταν κλείνετε την κατσαρόλα 

με το καπάκι και έτσι η θερμότητα δεν φεύγει. Εξοικονομείτε ενέργεια, 

για το περιβάλλον και χρήματα από το λογαριασμό του ρεύματος.

Εξοικονομήστε ενέργεια, χρησιμοποιώντας ένα σκεύος ατμού 

στην κατσαρόλα σας. Μπορείτε να μαγειρεύετε ταυτόχρονα στην 

κατσαρόλα και στον ατμό διαφορετικά φαγητά. Μπορούν να τοποθετηθούν 

μέχρι τρία σκεύη.

104 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

01 IKEA 365+ δοχείο τροφίμων 1,99€ Με άνοιγμα στο καπάκι και στρογγυ-

λεμένες γωνίες, οι οποίες εξασφαλίζουν αποτελεσματικό και ομοιόμορφο 
ζέσταμα στο φούρνο μικροκυμάτων. Από πλαστικό. Σχεδ.: Håkan Olsson. 
Π17×Μ17, Υ6cm. Χωρητικότητα 0,7l. Σε λευκό/κόκκινο χρώμα 900.667.13

02 RATIONELL κάδος διαλογής απορριμμάτων 5,99€ Με αναδιπλούμενα 
χερούλια που σταθεροποιούν τον κάδο και διευκολύνουν τη μεταφορά του. 
Από πλαστικό. Π21×Μ27, Υ37cm. Χωρητικότητα 14l. 901.548.04

03 RINGSKÄR μονός μείκτης κουζίνας 75€ Με λειτουργία που μειώνει τη 
ροή του νερού χωρίς να επηρεάζει την πίεσή του. Εξοικονομεί νερό και ενέρ-
γεια. Από κονιορτοποιημένο ορείχαλκο. Σχεδ.: Mikael Warnhammar. Υ38cm. 
Σε λευκό χρώμα 801.405.77

04 STABIL σκεύος για μαγείρεμα στον ατμό 9,99€ Από ανοξείδωτο ατσάλι 
Σχεδ.: Henrik Preutz. Ø23, Υ8cm. Προσασμόζεται στα περισσότερα σκεύη 5l. 
301.523.46

05 FOLKLIG επαγωγική εστία με booster 599€ 4 επαγωγικές ζώνες δημι-
ουργούν ένα μαγνητικό πεδίο για σύντομο χαμηλότερης ενέργειας βράσιμο 
και γρήγορη, ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας. Σχεδ.: M. Warnhammar/D. 
Wahl. Π58×Β51cm. Σε μαύρο χρώμα 402.228.29

06 IKEA 365+ κατσαρόλα με καπάκι 16,99€ Κατάλληλη για όλες τις 
επιφάνειες εστιών και επαγωγική. Προσαρμόζονται το ένθετο σκεύος 
για ζυμαρικά 5l, το ένθετο σκεύος για μπεν-μαρί, το ένθετο σκεύος ατμού 
και το σουρωτήρι STABIL. Από ανοξείδωτο ατσάλι. 5l. 001.011.55

07 RATIONELL φωτιστικό πάγκου εργασίας LED 39€ Προσφέρει ένα  
ομοιόμορφο φωτισμό πάνω στον πάγκο. Ιδανικό όταν μαγειρεύετε. 
Π60×Β4, Υ2cm. Σε λευκό χρώμα 702.087.23
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IKEA 365+ δοχείο τροφίμων

1,99€

FOLKLIG επαγωγική εστία

με booster

599€

RATIONELL φωτιστικό

πάγκου εργασίας LED

39€



22m²

Κουζίνα FAKTUM/ABSTRAKT

3.229€
Τι περιλαμβάνει η τιμή της κουζίνας; 

Δείτε σελίδα 313.

 

Κουζίνα FAKTUM με πόρτες, προσόψεις 

συρταριών ABSTRAKT σε γυαλιστερό γκρι 

και γυαλιστερό λευκό χρώμα 3.229€ Πόρτες/

προσόψεις συρταριών ABSTRAKT από μελαμίνη. 
Συνδυασμένες με χερούλια LANSA από ανοξείδωτο 
ατσάλι και πάγκο NUMERÄR από μασίφ βελανιδιά.

Για τις ηλεκτρικές συσκευές 

που παρουσιάζονται εδώ προσθέστε:

2.894€

Για την Υπηρεσία Εγκατάστασης Κουζίνας, 
δείτε σελίδα 318.

Χρησιμοποιώντας διαφορετικό 

βάθος στα επίτοιχα ντουλάπια, 

θα έχετε χώρο για να δουλεύετε 

χωρίς να θυσιάζετε πολύτιμο 

αποθηκευτικό χώρο.

106 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Το μενού της ημέρας: 
Οικογενειακό.
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03
BERTA RUTA υφάσματα

9,50€
/m

Όποτε έχετε διάθεση 

για ανανέωση προσθέστε 
ένα κουρτινάκι σε ένα 
ντουλάπι και βάλτε χρώμα 
στην κουζίνα σας. Μπορείτε 
να το φτιάξετε μόνοι σας 
παίρνοντας ύφασμα με 
το μέτρο.

Ανανεώστε την κουζίνα 
σας με υφάσματα.
Δεν είναι απαραίτητο να αλλάξετε τα πλακάκια ή τις πόρτες 

για να δώσετε ένα νέο στιλ στην κουζίνα σας. Ένας εύκολος 

τρόπος να την ανανεώσετε είναι να τοποθετήσετε υφάσματα 

μέσα από γυάλινες πόρτες ή μία κουρτίνα για να κρύβετε τους 

κάδους ανακύκλωσης.

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

01 EMMIE ROS ύφασμα 7,50€/m Από 100% 

βαμβάκι. Π150cm. Πολυχρωμία 502.179.12
02 SICKAN πετσέτα κουζίνας 3,99€/2 τεμ. 

Η κάθε μία πετσέτα από το σετ έχει το δικό 
της σχέδιο. Από 100% βαμβάκι. Π50×Μ70cm. 
402.100.39

03 BERTA RUTA ύφασμα 9,50€/m Με βαμμένο 
νήμα, έτσι ώστε το σχέδιο να φαίνεται και από 
τις δύο πλευρές. Από 100% βαμβάκι. Π150cm. 
Σε ροζ χρώμα 102.171.22

6m²

Κουζίνα FAKTUM/STÅT 

969€

Τι περιλαμβάνει η τιμή της κουζίνας; 
Δείτε σελίδα 313.

Κουζίνα FAKTUM με πόρτες, προσόψεις 
συρταριών και γυάλινες πόρτες STÅT σε 
υπόλευκο χρώμα 969€ Πόρτες/προσόψεις 
συρταριών STÅT με βαμμένο φινίρισμα και γυάλινες 
πόρτες από γυαλί ασφαλείας. Συνδυασμένες 
με χερούλια και πόμολα LINDSDAL από πορσελάνη 
και επινικελωμένο μέταλλο και πάγκο LAGAN 
από μασίφ οξιά.

Για τις ηλεκτρικές συσκευές 
που παρουσιάζονται εδώ προσθέστε:

826€

Για την Υπηρεσία Εγκατάστασης Κουζίνας, 
δείτε σελίδα 318.



9,5m²

Κουζίνα FAKTUM/ABSTRAKT/SOFIELUND

1.398€
Τι περιλαμβάνει η τιμή της κουζίνας; 

Δείτε σελίδα 313.

Κουζίνα FAKTUM με πόρτες, προσόψεις 

συρταριών ABSTRAKT σε γυαλιστερό κίτρινο-

λευκό χρώμα και πόρτες SOFIELUND με 

φινίρισμα καρυδιάς σε ανοιχτό γκρι χρώμα 

1.398€ Πόρτες/προσόψεις συρταριών ABSTRAKT 
με φινίρισμα και πόρτες/προσόψεις συρταριών 
SOFIELUND από μελαμίνη. Συνδυασμένες με 
χερούλια KANSLI από επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο 
και πάγκο PRÄGEL από laminate με όψη πέτρας σε 
μαύρο χρώμα.

Για τις ηλεκτρικές συσκευές 

που παρουσιάζονται εδώ προσθέστε:

2.344€

Για την Υπηρεσία Εγκατάστασης Κουζίνας, 
δείτε σελίδα 318.
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Περισσότερος χώρος για μαγειρική.
Όταν τα πιάτα, τα μαγειρικά σκεύη και τα τρόφιμα κρύβονται σε ντουλάπια 
και συρτάρια, θα έχετε άφθονο χώρο στον πάγκο εργασίας για να προετοιμάσετε 
το φαγητό σας. Σε αυτή την κουζίνα, ακόμη και το ψυγείο είναι κάτω από το πάγκο, 
έτσι έχετε επιπλέον 60 εκατοστά για να δουλέψετε.

Εδώ τοποθετήσαμε 

ένα εντοιχιζόμενο ψυγείο.

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ



6,5m²

Κουζίνα FAKTUM/APPLÅD/GNOSJÖ

1.671€
Τι περιλαμβάνει η τιμή της κουζίνας; 
Δείτε σελίδα 313.

Κουζίνα FAKTUM με πόρτες, προσόψεις 
συρταριών APPLÅD σε ανοιχτό μπλε χρώμα 
και πόρτες, προσόψεις συρταριών GNOSJÖ 
με φινίρισμα ξύλου σε μαύρο χρώμα 1.671€ 
Πόρτες/προσόψεις συρταριών APPLÅD και πόρτες, 
προσόψεις συρταριών GNOSJÖ από μελαμίνη. 
Συνδυασμένες με χερούλια BLANKETT από 
αλουμίνιο και πάγκο PRÄGEL από laminate σε λευκό 
χρώμα.

Για τις ηλεκτρικές συσκευές 
που παρουσιάζονται εδώ προσθέστε:

1.171€

Για την Υπηρεσία Εγκατάστασης Κουζίνας, 
δείτε σελίδα 318.
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Δώστε νέο αέρα στην
κουζίνα σας επιλέγοντας 
διαφορετικές πόρτες.
Η κουζίνα δεν πρέπει απαραίτητα να είναι μονόχρωμη.
Επιλέγοντας πόρτες σε διαφορετικά χρώματα 

και φινιρίσματα μπορείτε να δώσετε μία νέα αίσθηση 

στο χώρο.

Επεκτείνετε τον πάγκο 

εργασίας και παράλληλα 

δημιουργήστε ένα μπαρ.



Πώς να αποφύγετε 
την ακαταστασία 
στην κουζίνα σας.
Δεν χρειάζεται να φτιάξετε νέα κουζίνα για να είναι 

πιο λειτουργική. Απλά δείτε αυτές τις οχτώ προτάσεις. 

Μέσα σε μία μέρα μπορείτε να οργανώσετε την κουζίνα σας.
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01 GODMORGON φωτιστικό μπάνιου 69€ 
Παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό. Ιδανικό για 

τον φωτισμό γύρω από τον καθρέφτη και τον 

νιπτήρα. Από αλουμίνιο και πολυανθρακικό 

πλαστικό. Μ100cm. Σχεδ.: C. Martin/M. Elebäck. 

701.671.76

02 LIMHAMN ραφιέρα 89€ Ράφι από ανοξείδω-

το ατσάλι. Υγιεινή, ανθεκτική επιφάνεια που 

καθαρίζεται εύκολα. Για μεγαλύτερη σταθερό-

τητα σφίξτε τις βίδες σε περίπου δύο εβδομάδες 

από τη συναρμολόγηση. Σχεδ.: Jon Karlsson. 

Π35×Μ35, Υ90cm. 301.777.14

03 FINTORP ράγα 4,99€ Για να δημιουργήσετε μία 

μεγαλύτερη ράγα συνδέστε δύο ράγες FINTORP 

χρησιμοποιώντας μόνο ένα βραχίονα. Από 

κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδ.: Carina Bengs. 

Μ57cm. Σε μαύρο χρώμα 502.019.06

04 STENSTORP τρόλεϊ κουζίνας 129€ Με 2 ρυθ-

μιζόμενα ράφια από μασίφ ξύλο και στηρίγματα 

που σταθεροποιούν τα μπουκάλια. Για μεγαλύτε-

ρη σταθερότητα σφίξτε τις βίδες σε περίπου δύο 

εβδομάδες από τη συναρμολόγηση. Από μασίφ 

ξύλο βελανιδιάς επεξεργασμένο με λάδι. Σχεδ.: 

Carina Bengs. Π43×Μ44,5, Υ90cm. Σε λευκό 

χρώμα 402.019.16

05 LILLÅNGEN κρεμάστρα πόρτας 1,99€/2 τεμ. 
Από ανοξείδωτο ατσάλι. Σχεδ.: Inma Bermudez. 

101.976.71

06 RIBBA ράφι για κορνίζες 6,99€ Μπορείτε 

να αλλάζετε τις αγαπημένες σας κορνίζες όσο 

συχνά θέλετε. Με λευκό φινίρισμα. Μέγιστο 

βάρος 7,50 kg. Μ115×Β9cm. 501.525.95

07 ÖDBY κορνίζα 16,99€ Κατάλληλη για φωτο-

γραφίες μεγέθους Α4 μαζί με το πασπαρτού. 

Περιλαμβάνεται το πασπαρτού. Με λευκό 

φινίρισμα και γυαλί. Σχεδ.: C. Martin/M. Elebäck. 

Π30×Υ40cm. 601.770.91

08 VIRSERUM κορνίζα 9,50€ Κατάλληλη για 

φωτογραφίες μεγέθους Α4 μαζί με το πασπαρ-

τού. Περιλαμβάνεται το πασπαρτού. Με λευκό 

φινίρισμα και γυαλί. Σχεδ.: Carina Bengs. 

Π30×Υ40cm. 901.551.63
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STENSTORP τρόλεϊ κουζίνας

129€

Μεγαλώστε τον πάγκο 
εργασίας της κουζίνας 
σας με το τρόλεϊ STENSTORP 
και εξασφαλίστε 
και αποθηκευτικό χώρο.

GODMORGON φωτιστικό
μπάνιου

69€/τεμ.

Οργάνωνοντας το ντουλάπι της 

κουζίνας σας με τα διαχωριστικά 

συρταριού RATIONELL θα μπορείτε 

να βρίσκετε πιο γρήγορα όλα τα 

πράγματα.



ΑΠΟΛΑΥΣΗ.
Ένα καλό γεύμα δε σημαίνει μόνο ωραίο φαγητό και ωραία μαχαιροπίρουνα 

ή φανταχτερές χαρτοπετσέτες. Έχει να κάνει κυρίως με την παρέα, 

την ατμόσφαιρα που δημιουργείται και την επικοινωνία. Όταν σχεδιάζουμε 

τις τραπεζαρίες και τα είδη σερβιρίσματος έχουμε στο μυαλό μας τη δημιουργία 

μίας όμορφης ατμοσφαιρικής βραδιάς με άνετες καρέκλες λειτουργικά 

τραπέζια και καλοσχεδιασμένα σερβίτσια.

01 SOLGERD ύφασμα 8€/m Από 100% βαμ-

βάκι. Σχεδ.: Malin Åkerblom. Πολυχρωμία 
102.043.70  

02 ROXÖ καρέκλα 29€/τεμ. Στοιβάζεται και 
έτσι εξοικονομείται χώρος όταν δεν χρησι-
μοποιείται. Από κονιορτοποιημένο ατσάλι. 
Σχεδ.: Ola Wihlborg. Π47Β48, Υ78cm. Σε λευ-

κό χρώμα 501.962.88

SOLGERD ύφασμα

8€/m

Με μερικές παραπάνω 

καρέκλες στο τραπέζι 

υπάρχει χώρος για 

περισσότερους φίλους.
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ROXÖ καρέκλα

29€/τεμ.

02

01
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01 MÄRIT σουπλά 1,50€ Από 100% βαμβάκι. 

Μ45×Π35cm. Σε μαύρο χρώμα 401.209.63  

02 IKEA 365+ IVRIG ποτήρι κρασιού 1,99€ Από 

φυσητό χειροποίητο γυαλί. Κάθε ποτήρι είναι 

μοναδικό. Σχεδ.: Ola Wihlborg. 30cl. 901.256.99 

03 DINERA πιάτο 1,99€ Από κεραμικό. Σχεδ.: 

Susan Pryke. Ø26cm. Σε καφέ χρώμα 101.525.40  

04 DINERA βαθύ πιάτο 1,80€ Ø22cm. 101.525.35  

05 NILS καρέκλα με μπράτσα 75€/τεμ. Το

 κάλυμμα αφαιρείται και μπορεί να πλυθεί στο 

πλυντήριο. Από 100% βαμβάκι. Π60×Β57, 

Υ80cm. 498.487.04 

 «Πάρτε θέση» και δοκιμάστε όλες τις 

καρέκλες μας στο κατάστημα ΙΚΕΑ.
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Η τραπεζαρία είναι ο χώρος 
που μας φέρνει πιο κοντά.
Η τραπεζαρία είναι το σημείο συγκέντρωσης, διασκέδασης, χαράς 

και επικοινωνίας για όλη την οικογένεια και τους φίλους.

Ένας χώρος που τον ζούμε κάθε μέρα.

ΑΠΟΛΑΥΣΗ

IKEA 365+ IVRIG 

ποτήρι κρασιού

1,99€

06  BJURSTA τραπέζι 179€ Με δύο φύλλα 

προέκτασης για 4-8 άτομα. Μπορεί να προ-

σαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας. Με 

φινίρισμα από λακαρισμένο ξύλο φλαμουριάς. 

Μ140/180/220×Π84, Υ74cm. Σε σκούρο καφέ 

χρώμα 301.162.64    
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INGOLF παιδική

καρέκλα 

49€

02

ΑΠΟΛΑΥΣΗ

Το μασίφ ξύλο είναι 

δοκιμασμένο για να αντέχει  

τους λεκέδες από τον καφέ 

και το φαγητό, τα βαριά 

σχολικά βιβλία και κάθε 

χρήση που προκύπτει μέσα 

στη μέρα.

STORNÄS τραπέζι

359€

01 STORNÄS τραπέζι 359€ Με ένα φύλλο 

προέκτασης για 4-6 άτομα. Μπορεί να 

προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο πεύκου. Σχεδ.: 

Carina Bengs. Μ147/204×Β95, Υ74cm. Σε 

γκρι-καφέ χρώμα 201.840.84  Βρείτε ένα 

τραπέζι για το σπίτι σας στη σελίδα 216.

02 KAUSTBY καρέκλα 59€/τεμ. Με το 

πέρασμα του χρόνου το μασίφ ξύλο πεύκου 

θα φαίνεται ακόμη πιο όμορφο. Από 

λακαρισμένο μασίφ ξύλο πεύκου. Στην τιμή 

δεν περιλαμβάνεται το μαξιλάρι. Π44×Β48, 

Υ103cm. Σε γκρι-καφέ χρώμα 801.822.42

03 INGOLF παιδική καρέκλα 49€ Το παιδί 

βρίσκεται στο σωστό ύψος για το φαγητό 

στο τραπέζι. Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο 

καουτσούκ. Σχεδ.: Carina Bengs. Π41×Β45, 

Υ77cm. Σε λευκό χρώμα 901.464.56



01 LJUST δοχείο με καπάκι 4,99€ Από πλαστικό. 

Σχεδ.: Henrik Preutz. Ø21, Υ7,5cm. Χωρητικότη-

τα 1,8l. Σε κόκκινο/διαφανές χρώμα 901.933.63  

02 ISTAD πλαστικός σάκος 3,50€/50 τεμ. Από 

πλαστικό. Σχεδ.: S. Edholm/L. Ullenius. Σε διά-

φορα χρώματα 601.774.11  

03 NORBERG επίτοιχο πτυσσόμενο τραπέζι 

39€ Για 2 άτομα. Με φινίρισμα από μελαμίνη και 

ατσάλι. Σχεδ.: Marcus Arvonen. Π74×Β60cm. Σε 

λευκό χρώμα 301.805.04  

04 MARIUS σκαμπό 4,99€ Από ατσάλι και πλαστι-

κό. Σχεδ.: Ola Wihlborg. Κάθισμα Ø32, Υ45cm. 

Μπλε 002.182.40 

05 IKEA 365+ κούπα 1,99€ Από πορσελάνη. 

Σχεδ.: Susan Pryke. 30cl. Σε λευκό χρώμα 

700.846.52  

06 BÄRBAR δίσκος 7,99€ Από πολυστρωματική 

χάρτινη επιφάνεια. Σχεδ.: Inga Leo. Ø43cm. 

602.098.98  

07 SUNDVIK παιδικό τραπέζι 39€ Από λακαρι-

σμένο μασίφ ξύλο πεύκου. Μ76×Π50, Υ50cm. Σε 

λευκό χρώμα 102.016.73  

08 DAVE γραφείο για φορητό Η/Υ 25€ Το ύψος 

και η κλίση της επιφάνειας εργασίας ρυθμίζονται. 

Ρυθμίστε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Από κονι-

ορτοποιημένο ατσάλι και λευκό φινίρισμα. Σχεδ.: 

Karl Malmvall. Π60×Β50, Υ52–81cm. 200.782.34  

09 IKEA PS SANDSKÄR τραπέζι-δίσκος 39€   

Από ατσάλι και πλαστικό πολυπροπυλένιου. 

Σχεδ.: Thomas Sandell. Ø50, Υ53cm. Σε λευκό 

χρώμα 901.746.42

 Ελάτε στο κατάστημα ΙΚΕΑ

 και βρείτε περισσότερες ιδέες

 για ένα απολαυστικό γεύμα.
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BÄRBAR δίσκος

7,99€

IKEA PS SANDSKÄR  

τραπέζι-δίσκος

39€

Το πάνω μέρος του τραπεζιού 

μπορεί να αφαιρεθεί και να 

χρησιμοποιηθεί σαν δίσκος. 

Βολικό όταν θέλετε να 

τσιμπήσετε στο μπαλκόνι. 

Μπορείτε να μεταφέρετε

με αυτό τα άδεια πιάτα

στην κουζίνα.

Για να απολαμβάνετε
ένα σνακ παντού.

«Fika» στα σουηδικά σημαίνει μικρό 

διάλειμμα για καφέ, τσάι και ένα σνακ. Πολύ 

συχνά το ρόφημα συνοδεύεται από ρολάκια 

κανέλας. Απολαύστε τα στο κατάστημα ΙΚΕΑ.
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01 νέο INGATORP τραπέζι 269€ Με ένα φύλλο 

προέκτασης για 4-6 άτομα. Μπορεί να

 προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

Με λευκό φινίρισμα. Σχεδ.: Carina Bengs. 

Μ155/215×Π87, Υ74cm. 702.214.23 

02 BYHOLMA πολυθρόνα 99€ Χειροποίητη. Με 

απαλή στρογγυλεμένη φόρμα και ιδιαίτερες 

λεπτομέρειες. Κάθε πολυθρόνα είναι μοναδική. 

Στοιβάζεται και έτσι εξοικονομείται χώρος όταν 

δεν χρησιμοποιείται. Από ρατάν. Π68×Β72, 

Υ92cm. Σε γκρι χρώμα 601.583.04 

03 ARV μπολ 1,99€ Από κεραμικό. Σχεδ.: Sissa 

Sundling. Ø15cm. Σε λευκό χρώμα 001.878.56  

04 ALVINE RÄFFLA κάλυμμα μαξιλαριού 7,99€ 

Με βαμμένο νήμα που διατηρεί το χρώμα του 

μετά από πολλά πλυσίματα. Από 100% βαμβάκι. 

M65×Π65cm. Σε κόκκινο/μπλε/φυσικό χρώμα 

301.599.13  

BYHOLMA πολυθρόνα

99€

νέο

02

03

04

ΑΠΟΛΑΥΣΗ

Φανταστείτε κάθε μέρα
να ήταν Κυριακή.
Όταν αφιερώνετε λίγο παραπάνω χρόνο στον εαυτό σας το 

πρωί, όλα μπορούν να γίνουν καλύτερα: το φαγητό, ο καφές, η 

υπόλοιπη μέρα... 

ALVINE RÄFFLA

διακοσμητικό μαξιλάρι

7,99€
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01 MELLTORP τραπέζι 25€/τεμ. Για 2 άτομα. Με 

φινίρισμα από μελαμίνη και ατσάλι. Σχεδ.: Lisa 

Norinder. M75×Π75, Υ74cm. Σε λευκό χρώμα 

598.499.77 

02 SIGURD καρέκλα 59€/τεμ. Ειδικά διαμορφω-

μένη πλάτη και κάθισμα για περισσότερη άνεση. 

Σχεδ.: Ola Wihlborg. Π46×Β46, Υ78cm. Σε λευκό 

χρώμα 802.011.46  

Υλικά:
-Μερικοί φίλοι

-Τραπέζια

-Καρέκλες για όλους

-Ύφασμα και χαρτοπετσέτες

-Χρώματα για υφάσματα και μαρκαδόρους  

 για να αφήσετε το στίγμα σας

-Μουσική (προαιρετικά)

Χρόνος 
προετοιμασίας:

15 λεπτά

Εκτέλεση:

30 λεπτά

Αποτέλεσμα:

Ευχαριστημένοι
φίλοι! 

Η σημερινή σπεσιαλιτέ: 
Μία ζεστή βραδιά με φίλους.

03 FANTASTISK χαρτοπετσέτα 1,99€/100 τεμ. 

Με τρία φύλλα για μεγάλη απορροφητικότη-

τα. Από χαρτί. Μ40×Π40cm. Σε λευκό χρώμα 

500.357.52  

04 DITTE ύφασμα 4€/m Από 100% βαμβάκι. 

Π140cm. Σε λευκό χρώμα 602.060.98  Σε μαύρο 

χρώμα 330.803.80

01
Συγκεντρώστε τραπέζια και γραφεία. 

Τοποθετήστε τα δίπλα-δίπλα ώστε 

να σχηματίσουν ένα μεγάλο τραπέζι. 

Βάλτε αρκετές καρέκλες κοντά, για να 

ενθαρρύνετε τη συζήτηση.

02
Και τώρα, γίνετε δημιουργικοί. 

Χρησιμοποιήστε υφάσματα και ειδικά 

χρώματα για ύφασμα για να φτιάξετε το 

δικό σας τραπεζομάντηλο. Μπορείτε να 

γράψετε ένα προσωπικό σημείωμα στην 

πετσέτα κάθε καλεσμένου. Οι πετσέτες  

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν 

ονομαστικές κάρτες.

03
Σερβίρετε το φαγητό και ξεκινήστε τη 

βραδιά.

02

01

04

FANTASTISK χαρτοπετσέτες

1,99€
/100 τεμ.

DITTE ύφασμα

4€
/m

SIGURD καρέκλα

59€
/τεμ.

MELLTORP τραπέζι

25€
/τεμ.

03

ΑΠΟΛΑΥΣΗ



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
Το έργο της ζωής μας εξελίσσεται συνέχεια. Είναι φτιαγμένο από πολλά 

πράγματα που μας εμπνέουν, πολλά χόμπι και πολλές μικρές καθημερινές 

ασχολίες που δεν μπορούμε να αντισταθούμε να κάνουμε. Θέλουμε να 

δημιουργούμε σε χώρους που μας βοηθούν να εκφραζόμαστε. Χώρους όπου 

μπορούμε να εργαζόμαστε ή να εξασκούμε τα χόμπι μας με άνεση. Χώρους που 

διαθέτουν μεγάλο χώρο αποθήκευσης για να μας οργανώνουν και με 

προσωπικότητα για να μας εμπνέουν. Χώρους που λειτουργούν σαν γραφεία, 

αλλά τους νοιώθουμε σαν το σπίτι μας. Με τη σωστή διάθεση και την τέλεια 

διακόσμηση, η δημιουργία μπορεί να γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς 

λόγους που μας κρατάει ζωντανούς. Ας αρχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό 

για να την πραγματοποιήσουμε.

01 KUPOL μονάδα αποθήκευσης με

 αποσπώμενα κουτιά 7,99€/τεμ. Από 

πλαστικό πολυπροπυλένιου. Σχεδ.: Henrik 

Preutz. Π27×Β18, Υ16cm. 001.980.39

02 KUPOL μονάδα αποθήκευσης με

 αποσπώμενα κουτιά 6,99€ /2 τεμ. 

Π13×Β18, Υ8cm. 601.980.41  

03 FORSÅ φωτιστικό γραφείου 15€ Με 

ρυθμιζόμενο βραχίονα για εύκολη εστίαση 

της δέσμης του φωτός. Ø12cm. Υ50cm. Από 

επινικελωμένο ατσάλι. 801.467.63  

04 MICKE γραφείο 69€ Το πίσω μέρος είναι 

επεξεργασμένο για να μπορεί να τοποθετηθεί 

και στη μέση ενός δωματίου. Henrik Preutz. 

Π142×Β50, Υ75cm. 902.143.08  

05 SNILLE περιστρεφόμενη καρέκλα 

19,99€ Με ρυθμιζόμενο ύψος για να κάθεστε 

αναπαυτικά. Κάθισμα Π45×Β39, Υ39–51cm. 

Μέγιστο βάρος 110 kg.798.982.69
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Τα κουτιά της μονάδας 

αποθήκευσης KUPOL 

μεταφέρονται όπου τα 

χρειάζεστε.

02

03

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

05

MICKE

γραφείο

69€

KUPOL μονάδα αποθήκευσης

με αποσπώμενα κουτιά

7,99€
/τεμ.



01 LIALOTTA πλαστικοποιημένο ύφασμα 9€/m 

Π145cm. Σε κόκκινο/λευκό χρώμα 501.779.06

02 GRUNDTAL ράγα για πετσέτες/ράφι 19,99€/

τεμ. Από ανοξείδωτο ατσάλι. Σχεδ.: Mikael 

Warnhammar. Μ80×Β28cm. 300.492.79  

 Δείτε περισσότερα υφάσματα στη σελίδα 180.

03 VIKA AMON/VIKA ADILS γραφείο 39€ Με 

λευκό φινίρισμα και κονιορτοποιημένο ατσάλι. 

Π150×Β75, Υ74cm. Σε λευκό/ασημί χρώμα 

199.178.74

 DUKEN κρεβάτι, δείτε σελίδα 54.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Μία απλή λευκή κουρτίνα 

μπορεί να γίνει ένα έργο 

τέχνης φτιαγμένο από σας.

Μπορείτε να αλλάξετε τα υφάσματα 

στο κεφαλάρι DUKEN για ένα 

διαφορετικό στιλ.

Διακοσμήστε με 

υφάσματα την όψη

των ραφιών LACK

και δημιουργήστε τον 

προσωπικό σας χώρο 

αποθήκευσης.

VIKA AMON/VIKA ADILS γραφείο

39€

Μπορείτε να καλύψετε το 

γραφείο VIKA AMON/VIKA 

ADILS με το ύφασμα LIALOTTA. 

Σταθεροποιήστε το ύφασμα στο 

γραφείο χρησιμοποιώντας ένα 

συρραπτικό.

Δημιουργική 
διακόσμηση σε 
κάθε χώρο. 02

01

03
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Όλοι κάτι 
έχουμε
να κάνουμε.

VOLMAR περιστρεφόμενη

καρέκλα

199€

Αυτή η καρέκλα μπορεί 

να τοποθετηθεί στο 

γραφείο καθώς είναι 

κατάλληλη και για 

επαγγελματική χρήση. 

Όμως πιστεύουμε ότι 

είναι ιδανική και για το 

σπίτι.

01

03

04

02

03 BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης με συρόμε-
νη πόρτα 200€/τεμ. Παρουσιάζονται δύο 

συνθέσεις. Η συρόμενη πόρτα εξοικονομεί 

χώρο σε όλες τις θέσεις κρύβοντας ή προ-

βάλλοντας τα πράγματά σας όταν θέλετε. 

Π120×Β40, Υ138cm. 999.084.51

04 GALANT γραφείο 155€ Με φινιρισμένη 

επιφάνεια εργασίας, δεν λεκιάζει εύκολα 

και είναι εύκολο να καθαριστεί. Π160×Β80, 

Υ60–90cm. 699.079.57  

05 LACK βοηθητικό τραπέζι 4,99€/τεμ. 

Μ55×Π55, Υ45cm. 200.114.08

01 TISDAG φωτιστικό γραφείου LED 49€ Με 

ρυθμιζόμενο βραχίονα για εύκολη εστία-

ση της δέσμης του φωτός ανάλογα με τις 

ανάγκες σας. H. Preutz/O. Wihlborg. Ø12cm. 

Υ58cm. 101.968.60  

02 VOLMAR περιστρεφόμενη καρέκλα 199€ 

Κατάλληλη και για επαγγελματική χρήση. 

Αναπαυτική, ακόμα και μετά από πολύωρη 

εργασία. Κάλυμμα: 90% μαλλί, 10% νάιλον. 

Henrik Preutz. Κάθισμα Π41×Β44, Υ40–57cm. 

101.737.69

LACK βοηθητικό

τραπέζι

4,99€/τεμ.

Και τα παιδιά χρειάζονται

έξυπνες λύσεις

για να απασχολούνται. 

Πώς αλλιώς θα 

ζωγραφίσουν το βασίλειο

της ζούγκλας! 

05

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ



01 ARÖD φωτιστικό γραφείου 35€ Με εστίαση 

της δέσμης του φωτός, που είναι ιδανική για 

διάβασμα. Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και 

αλουμίνιο. Ø15cm. Υ51,5cm. Σε γκρι χρώμα 

301.477.84  

02 VITTSJÖ γραφείο για φορητό Η/Υ 29€ Από 

κονιορτοποιημένο ατσάλι, γυαλί ασφαλείας και 

σκούρο καφέ φινίρισμα. Σχεδ.: Johan Kroon. 

Π100×Β36, Υ72cm. 802.213.52

03 FÖRHÖJA κουτί 15€/σετ 4 τεμ. Περιλαμβάνει 

3 κουτιά και 1 καπάκι/δίσκο. Από λακαρισμέ-

νο μασίφ ξύλο σημύδας. Σχεδ.: H. Preutz/N. 

Karlsson. 702.256.85

04 JOSEF ντουλάπι 39€/τεμ. Το ντουλάπι διαθέτει 

δυο ρυθμιζόμενα ράφια. Η πόρτα μπορεί να 

συναρμολογηθεί με τέτοιο τρόπο για να ανοίγει 

δεξιά ή αριστερά. Κατάλληλο και για εξωτερικούς 

χώρους. Από ατσάλι γαλβανισμένο/κονιορτο-

ποιημένο. Π40×Β35, Υ86cm. Σε λευκό χρώμα 

502.131.41

05 IVAR συρταριέρα με 3 συρτάρια 105€/τεμ. 

Από μασίφ ξύλο πεύκου. Π80×Β50, Υ57cm. 

901.452.68  

 Περισσότερες λύσεις για να κάνετε τον 

χώρο εργασίας σας πιο ευχάριστο, στη 

σελίδα 202.

Χώρος εργασίας 
και έκφρασης.
Ο χώρος εργασίας είναι σημαντικό να ικανοποιεί τις ανάγκες

αλλά και τις επιθυμίες σας. Φτιάξτε τον με το δικό σας στιλ.
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VITTSJÖ γραφείο

για φορητό Η/Υ

29€

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Ενώσαμε μαζί τις δύο 

συρταριέρες IVAR με τα 

τρία συρτάρια και βάψαμε 

την ακατέργαστη επιφάνεια 

πεύκου σε γκρι χρώμα.

03

JOSEF ντουλάπι

39€
/τεμ.



01 MALM βοηθητικό τραπέζι 89€ Με ροδάκια.

 Μετακινείται εύκολα εκεί που επιθυμείτε.

 Με λευκό φινίρισμα. Π191×Β36, Υ73.5cm. 
801.964.80

02 STUVA πάγκος 40€ Με λευκό φινίρισμα. Σχεδ.: 
Ebba Strandmark. Π90×Β50, Υ50cm. 301.286.29  

03 BRÄDA στήριγμα για φορητό Η/Υ 12,99€ Τα 
πόδια ανοίγουν και δημιουργείται μία επιφάνεια 
με κλίση, για να δουλεύετε με σωστή στάση. 
Μεγ. μέγεθος φορητού Η/Υ 17”. Από μελαμίνη. 
Σχεδ.: Sarah Fager. Π42×Β30, Υ21cm. Σε μαύρο/
λευκό χρώμα 401.486.22  

04 HÖGSTEN πολυθρόνα 99€ Από ατσάλι και 
πλαστικό πολυαιθυλένιου. Σχεδ.: Nike Karlsson. 
Π74×Β78, Υ93cm. Σε λευκό χρώμα 502.098.65  

05 TIVED φωτιστικό γραφείου 25€ Με ρυθμιζό-
μενο βραχίονα για εύκολη εστίαση της δέσμης 
του φωτός ανάλογα με τις ανάγκες σας. Από 
επινικελωμένο ατσάλι, αλουμίνιο και ακρυλι-
κό πλαστικό. Σχεδ.: K. Hagberg/M. Hagberg. 
Ø12cm. Υ60cm. 001.809.49

06 νέο BJURSTA επίτοιχο πτυσσόμενο τραπέζι 

34€ Μετατρέπεται σε πρακτικό ράφι για μικρά 
αντικείμενα όταν διπλώνεται. Με φινίρισμα από 
ξύλο φλαμουριάς και κονιορτοποιημένο ατσάλι. 
Π90×Β50cm. Σε σκούρο καφέ χρώμα 802.175.24  

07 ISALA γραφείο για φορητό Η/Υ 179€ 

Διαθέτει άνοιγμα στο πίσω μέρος για εύκολη 
οργάνωση των καλωδίων. Με μοβ φινίρισμα. 
Σχεδ.: J. Asshoff/H. Brogård. Π80×Β45, Υ74cm. 
302.041.85 

 Ανακαλύψτε περισσότερους τρόπους

 για να δουλεύετε ευχάριστα 

 στο κατάστημα ΙΚΕΑ.
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Μία καλή ιδέα 
μπορεί να βρεθεί
ανά πάσα στιγμή. 

STUVA πάγκος

40€

HÖGSTEN πολυθρόνα

99€

ISALA γραφείο

για φορητό Η/Υ

179€

Μέσα στο συρτάρι του 

γραφείου ISALA υπάρχει 

θέση για το φορητό Η/Υ 

από διάτρητο μέταλλο. 

Έτσι, μπορείτε να το 

φορτίζετε στο συρτάρι 

χωρίς να υπερθερμαίνεται.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

01
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03

04



01 EKBY JÄRPEN/EKBY VALTER επίτοιχο 

ράφι 15€/τεμ. Με φινίρισμα από ξύλο 

φλαμουριάς και μασίφ ξύλο σημύδας. 

Π119×Β28cm. Σε μαύρο χρώμα. 398.647.80  

02 ARÖD φωτιστικό δαπέδου/διαβάσματος 
49€ Με ρυθμιζόμενο βραχίονα και κεφαλή 

για εύκολη εστίαση της δέσμης του φωτός. 

Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και αλουμίνιο. 

Υ126cm. 501.477.83  

03 BENZY LAND διακοσμητικό μαξιλάρι 
14,99€ Διπλή όψη με διαφορετικό σχέ-

διο στην κάθε πλευρά. Océane Delain. 

Μ50×Π50cm. 202.133.74  

04 EKTORP διθέσιος καναπές 319€ Καθαρίζε-
ται εύκολα γιατί έχει αφαιρούμενο κάλυμμα 

που πλένεται στο πλυντήριο. Κάλυμμα: 100% 

βαμβάκι. Π179×Β88, Υ88cm. Idemo σε μαύρο 

χρώμα 098.758.22  
05 MARIUS σκαμπό 4,99€ Στοιβάζεται, για να 

εξοικονομείται χώρος όταν δεν χρησιμοποι-

είται. Από ατσάλι και πλαστικό. Κάθισμα Ø32, 

Υ45cm. Σε μαύρο χρώμα 101.356.59
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EKTORP διθέσιος καναπές

319€

Θα ήταν ωραίο να υπάρχουν 

γωνιές χαλάρωσης σε όλο το 

σπίτι. Δοκιμάστε να βάλετε 

έναν καναπέ στην κουζίνα 

και απλά χαλαρώστε.

ΧΑΛΑΡΩΣΗ

ΧΑΛΑΡΩΣΗ.
Είναι πραγματικά το πιο εύκολο πράγμα και όμως κάποιες φορές γίνεται πολύ 

δύσκολο. Το μόνο που χρειάζετε να κάνετε είναι να καθίσετε στον καναπέ, να 

απλώσετε τα πόδια σας, να πάρετε μια βαθιά ανάσα και... απλά να μείνετε εκεί. 

Να μείνετε εκεί διαβάζοντας ένα βιβλίο, ακούγοντας μουσική, βλέποντας 

τηλεόραση ή κάνοντας οτιδήποτε άλλο σας χαλαρώνει. Γιατί όταν ο καναπές 

είναι άνετος, το ριχτάρι είναι ζεστό, ο φωτισμός είναι ο κατάλληλος και το σνακ 

κοντά, τελικά δεν είναι και τόσο δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Σας το 

υποσχόμαστε.

05

02
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POÄNG πολυθρόνα

99€

Μπορείτε να διαλέξετε από 
μια ποικιλία καλυμμάτων και 
ξύλινων σκελετών, για να  
δημιουργήσετε την ιδανική 
πολυθρόνα POÄNG που σας 
ταιριάζει.

01 MERETE κουρτίνα 49€/2 τεμ. Από 100%
 βαμβάκι. Π145×M300cm. 900.468.43  
02 IVAR σύνθεση αποθήκευσης 73,79€ Από 

μασίφ ξύλο πεύκου. Π48×Β50, Υ226cm.  
799.081.93

03 FJELLSE κρεβάτι 39€ Οι τάβλες, το στρώμα και 
τα λευκά είδη πωλούνται χωριστά. Από ακατέρ-
γαστο μασίφ ξύλο πεύκου. Π97×Μ207, Υ80cm. 
Μέγεθος στρώματος 90×200cm. 401.805.65  

04 IKEA PS VÅGÖ πολυθρόνα 29€ Καθαρίζεται 
εύκολα απλά σκουπίζοντας με ένα υγρό πανί. 
Μπορεί να συνδυαστεί με το τραπέζι μέσης IKEA 
PS SANDSKÄR. Από πλαστικό πολυπροπυλένιου. 
Σχεδ.: Thomas Sandell. Π74×Β92, Υ71cm. Σε 
λευκό χρώμα. 101.746.41

05 IVAR επίτοιχο ντουλάπι με πόρτες 316€ 

Από μασίφ ξύλο πεύκου. Π160×Β30, Υ163cm. 
799.173.81

06 POÄNG πολυθρόνα 99€ Καθαρίζεται εύκολα 
γιατί έχει αφαιρούμενο κάλυμμα που πλένεται 
στο πλυντήριο. Κάλυμμα: 65% πολυεστέρα 
και 35% βαμβάκι. Σχεδ.: Noboru Nakamura. 
Π68×Β82, Υ100cm. Με φινίρισμα σημύδας/
Granån σε λευκό χρώμα 198.875.08  

07 POÄNG υποπόδιο 49€ Καθαρίζεται εύκολα γιατί 
έχει αφαιρούμενο κάλυμμα που πλένεται στο 
πλυντήριο. Σχεδ.: Noboru Nakamura. Π68×Β53, 
Υ39cm. Με φινίρισμα σημύδας/Granån σε λευκό 
χρώμα 898.894.10

Μινιμαλισμός 
φυσικά.
Συνδυάζοντας ένα ξανθό ξύλο με ανοιχτά χρώματα 
δημιουργείτε μία ήρεμη ατμόσφαιρα.

ΧΑΛΑΡΩΣΗ

FJELLSE κρεβάτι 

39€
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01 νέο SÖDERHAMN σύνθεση καναπέ 1.895€ 

Οι μονάδες καθισμάτων μπορεί να συνδυαστούν 
μεταξύ τους με διαφορετικούς τρόπους ή να 
χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα, δημιουργώντας 
τη σύνθεση που σας αρέσει. Κάλυμμα: βαμβάκι, 
βισκόζη, πολυεστέρα, lyocell και λινό. Σχεδ.: 
Ola Wihlborg. Isefall σε ανοιχτό τιρκουάζ χρώμα 
699.084.43

02 νέο IKEA PS 2012 τραπέζια ζιγκόν 99€/σετ 

3 τεμ. Το ένα τραπέζι μπαίνει μέσα στο άλλο 
χωρίς να φαίνεται. Έτσι μπορείτε να έχετε ένα, 
δύο ή τρία τραπέζια ανάλογα με τις ανάγκες σας. 
Από μασίφ λακαρισμένο ξύλο οξιάς, φινίρισμα 
από ξύλο οξιάς και ατσάλι. Σχεδ.: J. Karlsson/N. 
Karlsson. M50×Π50, Υ42cm. Σε λευκό χρώμα/
σημύδα 302.084.47

03 ÅDUM χαλί 239€ Με ψηλό πέλος που δημιουρ-
γεί μία απαλή επιφάνεια και μειώνει το θόρυβο. 
Πέλος: 100% πολυπροπυλένιο. Π200×M300cm. 
Σε υπόλευκο χρώμα 001.856.40

04 νέο MALIN FRANSAR διακοσμητικό μαξιλάρι 

15,99€ Από βαμβάκι με βελούδινη υφή που 
δίνει βάθος στο χρώμα και είναι απαλό. Από 
100% πολυεστέρα Σχεδ.: B. B. Becker/M. Bache. 
M30×Π65cm. Σε τιρκουάζ χρώμα 102.248.15

05 νέο MALIN BAND ριχτάρι 19,99€ Από 
100% ακρυλικό. Π120×M180cm. Πολύχρωμο 
602.265.72

06 ANGENÄM μπολ 19,99€ Από λακαρισμένο 
αλουμίνιο. Σχεδ.: Nike Karlsson. Μ30×Π23, 
Υ16cm. Σε σκούρο καφέ χρώμα 001.865.69

Το ένα τραπέζι μπαίνει μέσα στο άλλο χωρίς να 

φαίνεται. Έτσι μπορείτε να έχετε ένα, δύο ή τρία 

τραπέζια ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Ο καναπές που μεγαλώνει 
μαζί με την οικογένειά σας.
Με τις διαφορετικές μονάδες του συστήματος SÖDERHAMN 
μπορείτε να συνθέσετε από μία πολυθρόνα μέχρι έναν καναπέ
για 30 άτομα. Μπορείτε να συνεχίζετε να αλλάζετε τη διάταξη
στα διάφορα μέρη και να δημιουργείτε συνεχώς νέους 
συνδυασμούς. Η ζωή αλλάζει πολύ γρήγορα, ειδικά αν έχετε παιδιά. 
Τώρα μπορεί και ο καναπές σας να αλλάζει όπως η οικογένειά σας.

IKEA PS 2012 τραπέζια ζιγκόν 

99€
/σετ 3 τεμ.

νέο

νέο

SÖDERHAMN σύνθεση καναπέ

1.895€

νέο

03

ΧΑΛΑΡΩΣΗ

Χρειάζεστε βοήθεια για τη μεταφορά 

στο σπίτι; Διαβάστε περισσότερα για την 

Υπηρεσία Μεταφοράς στη σελίδα 318.
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EKTORP διθέσιος καναπές

269€

BORGSJÖ έπιπλο TV

59€

Τρία δωμάτια σε ένα.
Αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο που έχετε. Αυτό το δωμάτιο μπορεί να γίνει παιδικό 
δωμάτιο κατά τη διάρκεια της μέρας, ένα ζεστό καθιστικό για να βλέπετε τηλεόραση
το βράδυ και υπνοδωμάτιο τη νύχτα.

01 EXPEDIT ραφιέρα 19,99€ Μπορεί να κρεμαστεί 
στον τοίχο ή να τοποθετηθεί στο δάπεδο.

 Επιλέξτε αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα τις 
ανάγκες σας. Με λευκό φινίρισμα. Σχεδ.: Tord 
Björklund. Π79×Β39, Υ79cm. 201.353.00 

 Τα καλάθια BRANÄS πωλούνται χωριστά.
02 EMMIE ROS ύφασμα 7,50€/m Από 100% βαμ-

βάκι. Π150cm. Πολύχρωμο 502.179.12

03 EKTORP διθέσιος καναπές 269€ Το εσωτε-
ρικό των μαξιλαριών διαθέτει ελαστικό αφρό 
πολυουρεθάνης μεγάλης αντοχής και βάτα από 
πολυεστερικές ίνες. Προσφέρει αναπαυτική 
στήριξη στο σώμα σας όταν κάθεστε, ενώ όταν 
σηκώνεστε επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα. 
Κάλυμμα: 100% βαμβάκι. Π179×Β88, Υ88cm. 
Blekinge σε λευκό χρώμα 098.758.03  

04 LACK τροχήλατο βοηθητικό τραπέζι 29€/
τεμ. Με λευκό φινίρισμα. Ροδάκια: πλαστικό. 
M55×Π55, Υ45cm. 202.115.01

05 νέο BORGSJÖ βιτρίνα 147€ Π75×Β32, Υ181cm. 
299.084.64 

06 νέο BORGSJÖ έπιπλο TV 59€ Με εξόδους για 
να κρύβονται τα καλώδια και οι πρίζες και να είναι 
εύκολα προσβάσιμα. Μέγιστο βάρος 50 kg. Μεγ. 
μέγεθος επίπεδης οθόνης TV 60”. Π150×Β42, 
Υ51cm. 002.209.69  

07 EMELINA KNOPP παπλωματοθήκη και μαξι-
λαροθήκη 15€ Παπλωματοθήκη Π150×Μ200cm. 
Μαξιλαροθήκη Μ50×Π60cm. 501.985.41

01

03

04

06

02

EMMIE ROS ύφασμα 

7,50€
/m

Δημιουργήστε ένα 

μικρό προσωπικό χώρο 

χρησιμοποιώντας κουρτίνες

και υφάσματα σαν διαχωριστικά 

δωματίου. Συνδυάστε 

διαφορετικά υφάσματα

και κουρτίνες μαζί για να 

αλλάζετε στιλ.

05

07

ΧΑΛΑΡΩΣΗ144



01 IKEA PS MASKROS φωτιστικό οροφής 

89€ Από χαρτί, ανοξείδωτο ατσάλι και 

πλαστικό. Σχεδ.: Marcus Arvonen. Ø80cm. 

801.462.49 

02 BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης με συρόμε-

νες πόρτες 165€ Με πόρτες για να κρύβετε 

τα πράγματά σας και να προστατεύονται από 

τη σκόνη. Με σκούρο καφέ/λιλά φινίρισμα. 

Π60×Β40, Υ256cm. 799.084.71

03 ALMSTED χαλί 289€ Το αγνό παρθένο 

μαλλί απωθεί φυσικά τους λεκέδες και είναι 

ανθεκτικό. Επιφάνεια χρήσης: 100% αγνό 

παρθένο μαλλί. Π170×Μ240cm. Σε λιλά χρώ-

μα 401.916.96  

04 KIVIK υποπόδιο 299€ Με μεγάλο, πρακτικό 

αποθηκευτικό χώρο κάτω από το κάθισμα. 

Κάλυμμα: βαμμένο γνήσιο δέρμα. Grann σε 

μπεζ χρώμα 102.006.35

05 KIVIK τριθέσιος καναπές και σεζλόνγκ 

1.479€ Οι επιφάνειες του καθίσματος και τα 

μπράτσα είναι φτιαγμένα από μαλακό, μεγά-

λης αντοχής και εύκολης συντήρησης πορώ-

δες, γνήσιο δέρμα. Κάλυμμα: βαμμένο γνήσιο 

δέρμα. Σχεδ.: Ola Wihlborg. Μ317×Β163, 

Υ83cm. Grann σε μπεζ χρώμα 399.045.97

 Ελάτε και διαπιστώστε την ποιότητα των 

προϊόντων στο κατάστημα ΙΚΕΑ.

146

KIVIK υποπόδιο

299€

Υπάρχουν σημάδια από 

δαχτυλάκια που κολλάνε; 

Απλά σκουπίστε το με ένα 

υγρό πανί.

Η πιο σκληρή 
δοκιμασία από 
ένα εφτάχρονο 
παιδί.
Όταν πραγματοποιείται ένας αγώνας αυτοκινήτων στον 

καναπέ σας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι θα αντέξει 

όπως θα αντέξει και τη σκληρή καθημερινή χρήση.

Τα μαξιλάρια KIVIK κατασκευάζονται από αφρό τύπου 

memory, δεν είναι όμως φτιαγμένα μόνο για να κάθεστε. 

Αυτό μπορεί να σας το επιβεβαιώσει ένα εφτάχρονο παιδί.

KIVIK τριθέσιος καναπές

και σεζλόνγκ

1.479€
03

ΧΑΛΑΡΩΣΗ

04

02

01

05
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03 νέο IKEA PS 2012 έπιπλο TV 179€ Σχεδ.: 
L. Widén/A. Wallin Irinarchos. Μεγ. μέγεθος 

επίπεδης οθόνης TV 55”. Π150×Β48, Υ41cm. 

102.105.35 
04 νέο IKEA PS 2012 τριθέσιος καναπές 

649€ Με άνετο κάθισμα και αναπαυτικά 

μαξιλάρια. Αρκετα μεγάλος για να μπορείτε 

να καθίσετε αναπαυτικά και να χαλαρώσετε. 

Περιλαμβάνονται 2 διακοσμητικά μαξιλάρια. 

Π221×Β103, Υ84cm. Σε μπλε χρώμα/Svanby 

σε μπεζ χρώμα 202.148.49  

01 νέο IKEA PS 2012 τραπέζι μέσης 39€/
τεμ. Τα ροδάκια βοηθούν στη μετακίνησή του 

αν χρειαστεί. Από κονιορτοποιημένο ατσάλι. 

Σχεδ.: Ola Wihlborg. Μ70×Π42, Υ48cm. 

502.084.51  
02 SLÄTTHULT διακοσμητικά αυτοκόλλητα 

9,99€ Σχεδ.: LADYLEIA. Τα αυτοκόλλητα 

προσαρμόζονται εύκολα σε λείες, καθαρές και 

στεγνές επιφάνειες. Από πλαστικό και χαρτί. 

Σχέδιο: Computer games 902.281.74  

05 KASSETT χάρτινο κουτί με καπάκι 7,99€ 
/2 τεμ. Χωρητικότητα 15 DVD. Από χαρτόνι. 

Π21×Β26, Υ15cm. 702.242.90 
06 GÅSER χαλί 219€ Το ψηλό του πέλος 

δημιουργεί μια απαλή επιφάνεια και επίσης 

μειώνει το θόρυβο. Πέλος: 100% πολυπρο-

πυλένιο. Π170×Μ240cm. Σε μπεζ χρώμα 

201.901.98

01

01

05

νέο

νέο

νέο
Ποιος λέει ότι ένα έπιπλο 
τηλεόρασης πρέπει να 
είναι και βαρετό; Αυτές 
οι πόρτες τραβάνε 
ενδιαφέρον, χωρίς

να έχει σημασία τι 

κρύβουν από πίσω.

Το εσωτερικό αυτών των 

μαξιλαριών έχει ελατήρια (όπως 

ένα στρώμα), για να είναι φιλικά 

στο περιβάλλον και αναπαυτικά.

Το παιχνίδι 
αρχίζει.

Το παιχνίδι 
τελείωσε.

06

ΧΑΛΑΡΩΣΗ

02

03

ΙΚΕΑ PS 2012

τραπέζι μέσης

39€
/τεμ.



KIVIK μονάδα καθίσματος 

229€
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01 VITTSJÖ ραφιέρα 49€/τεμ. 502.146.78

02 LAPPLJUNG RUTA κάλυμμα μαξιλα-
ριού 12,99€/τεμ. Από 100% βαμβάκι. 

Μ40×Π60cm. 202.308.73

03 KIVIK σύνθεση τριθέσιου καναπέ 687€ 
Μία σειρά καναπέδων με άνετες και αναπαυ-

τικές θέσεις που εξασφαλίζουν και σωστή 

στήριξη στην πλάτη σας. Κάλυμμα: 100% 

βαμβάκι. Π270×Β98, Υ83cm. Blekinge σε 

λευκό χρώμα 298.751.90 

Συζήτηση
με άνεση.
Τοποθετώντας τους καναπέδες και τις πολυθρόνες κυκλικά μπορεί 

να συζητάτε πιο άνετα. Με τις μονάδες καναπέ KIVIK συνδυάζετε

τα διαφορετικά μέρη μαζί, όπως εσείς επιθυμείτε. Ακόμα, μπορείτε 

να τα μετακινήσετε και να τα τοποθετήσετε ξεχωριστά όταν η 

παρέα αλλάζει.

04

03

Μπορείτε να αλλάζετε εύκολα 
θέση και να συνδυάζετε τις 
μονάδες του καναπέ KIVIK, όταν 
θέλετε να διαμορφώσετε αλλιώς 
τη διάταξη του χώρου σας.

04 VITTSJÖ τραπέζι μέσης 49€ Από κονιορτο-

ποιημένο ατσάλι, γυαλί ασφαλείας και γκρι-

καφέ φινίρισμα. Σχεδ.: Johan Kroon. Ø75, 

Υ45cm. 802.133.09

05 PERSISK HAMADAN χαλί 299€/τεμ. Κάθε 

χαλί είναι χειροποίητο από εξειδικευμένο 

τεχνίτη και γι’αυτό είναι μοναδικό. Από 100% 

μαλλί. Π100×Μ150cm. Σε διάφορα σχέδια 

102.170.56

06 KIVIK μονάδα καθίσματος 229€ 
 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της ή μαζί 

με άλλες μονάδες και σεζλόνγκ από την ίδια 

σειρά. Κάλυμμα: 100% βαμβάκι. Σχεδ.: Ola 

Wihlborg. Π90×Β98, Υ83cm. Σε λευκό χρώμα 

298.740.58

ΧΑΛΑΡΩΣΗ
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01

05

06

VITTSJÖ ραφιέρα

49€
/τεμ.



01 νέο HÄRNÖSAND πολυθρόνα-κρεβάτι 229€ 

Μετατρέπεται εύκολα σε κρεβάτι. Κάλυμμα: 65% 

πολυεστέρα και 35% βαμβάκι. Π95×Β80, Υ82cm. 

Μέγεθος κρεβατιού: Π80×Μ193cm. 399.026.40

02 IKEA PS LÖMSK περιστρεφόμενη πολυθρόνα 

59€ Από πλαστικό και 100% πολυεστέρα. Σχεδ.: 

Monika Mulder. Π59×Β62, Υ75cm. 401.002.53

03 νέο SÖDERHAMN τριθέσιος καναπές με ψηλή 

πλάτη 520€ Σχεδ.: Ola Wihlborg. Π198×Β99, 

Υ94cm. Samsta σε σκούρο γκρι χρώμα 

699.019.03

04 SIGURD καρέκλα 59€/τεμ. Με ειδικά δια-

μορφωμένη πλάτη και κάθισμα για μεγαλύτερη 

άνεση. Π46×Β46, Υ78cm. 402.011.48

05 TRANETORP τραπέζι 259€ Επεκτεινόμενο

 τραπέζι με φύλλο προέκτασης που μπο-

ρεί να αποθηκευτεί κάτω από το τραπέζι. 

Π90×Μ143/203, Υ74cm. 602.066.11

06 ALHEDE χαλί 169€ Το πυκνό, παχύ πέλος του 

δημιουργεί μία απαλή επιφάνεια και μειώνει 

το θόρυβο. Πέλος: 100% πολυπροπυλένιο. 

Π160×M240cm. 702.225.21

07 NYVOLL κρεβάτι 189€ Οι τάβλες, το στρώ-

μα και τα λευκά είδη πωλούνται χωριστά. 

Π170×Μ226, Υ100cm. Μέγεθος στρώματος 

160×200cm. 098.894.90

08 KARLSTAD τριθέσιος καναπές 349€

 Καθαρίζεται εύκολα γιατί έχει αφαιρούμενο 

κάλυμμα που πλένεται στο πλυντήριο.

 Κάλυμμα: 100% βαμβάκι. Σχεδ.: Tord Björklund. 

Π205×Β93, Υ80cm. Blekinge σε λευκό χρώμα 

898.405.36

Ώρα για διάλειμμα.
Κάντε ένα μικρό διάλειμμα από ότι κάνετε,

για να ξεκουραστείτε ή να σκεφτείτε πιο ήρεμα

οπουδήποτε στο σπίτι.

152 ΧΑΛΑΡΩΣΗ
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04

05

06

08

SÖDERHAMN τριθέσιος

καναπές με ψηλή πλάτη

520€

03

02 07 NYVOLL κρεβάτι

189€
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01 νέο MALIN TRÅD κουρτίνα 59€/2 τεμ. Μπορεί 

να κρεμαστεί σε κουρτινόξυλο, σύρμα ή και σε 

σιδηρόδρομο KVARTAL. Από 56% λινό, 44% 

πολυεστέρα. Σχεδ.: Β. B. Becker/M. Bache. 

Π145×M300cm. Πολυχρωμία 002.215.77

02 νέο MALIN TRÅD καπέλο 15€ Το ύφασμα του 

καπέλου εξασφαλίζει διάχυτο και ατμοσφαιρικό 

φωτισμό. Από κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδ.: 

B. B. Becker/M. Bache. Ø45cm. 502.241.11

03 KARLSTAD σκελετός τριθέσιου καναπέ 279€ 

Το εσωτερικό των μαξιλαριών διαθέτει ελαστικό 

αφρό πολυουρεθάνης μεγάλης αντοχής και βάτα 

από πολυεστερικές ίνες. Προσφέρει αναπαυτική 

στήριξη στο σώμα σας. Σχεδ.: Tord Björklund. 

Π205×Β93, Υ80cm. 101.181.36  Κάλυμμα 

τριθέσιου καναπέ 120€ Καθαρίζεται εύκολα 

γιατί έχει αφαιρούμενο κάλυμμα που πλένεται 

στο πλυντήριο. Sivik σε ροζ-κόκκινο χρώμα 

902.031.59

04 EIVOR KVIST διακοσμητικό μαξιλάρι 

17,99€ Κάλυμμα με φερμουάρ για να μπορεί 

να αφαιρεθεί και να πλυθεί εύκολα. Κάλυμμα: 

100% βαμβάκι. Εσωτερικό: πολυεστερικές ίνες. 

Σχεδ.: Gunnel Sahlin. M55×Π55cm. Πολυχρωμία 

002.121.20

05 LACK τραπέζι μέσης 35€ Με λευκό φινίρισμα. 

M118×Π78, Υ45cm. 100.659.58  

06 νέο KAJSAMIA κουρτίνα 39€/2 τεμ. Από 

65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι. Σχεδ.: Emma 

Hagman. Π145×M300cm. Σε μαύρο χρώμα 

202.308.54

07 DOTTEVIK καπέλο 14,99€ Το ύφασμα του 

καπέλου εξασφαλίζει διάχυτο και ατμοσφαιρικό 

φωτισμό. Από κονιορτοποιημένο ατσάλι, πλαστι-

κό πολυστυρενίου, 100% βαμβάκι. Ø45, Υ30cm. 

Σε μαύρο χρώμα 102.112.19

08 KARLSTAD κάλυμμα τριθέσιου καναπέ 70€ 

Είναι διαθέσιμα και άλλα καλύμματα για ποικιλία 

και ανανέωση. Σχεδ.: Tord Björklund. Σε λευκό 

χρώμα 001.186.98  Για τον σκελετό του καναπέ, 

δείτε νούμερο 03.

09 νέο LAPPLJUNG FÅGEL διακοσμητικό μαξι-

λάρι 9,99€ Εξωτερικό ύφασμα: 100% βαμβάκι. 

Εσωτερικό: πολυεστερικές ίνες. M40×Π40cm. 

002.308.74

10 EIVOR ριχτάρι 19,99€ Από 100% 

ακρυλικό. Π125×M170cm. Σε μαύρο/λευκό 

χρώμα 102.121.29  

 Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Αναζητήστε 

περισσότερα μεγέθη και χρώματα

 στο www.IKEA.gr
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08

MALIN TRÅD κουρτίνα

59€
/2 τεμ.

νέο
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02νέο

νέο

Ο ίδιος καναπές αλλάζοντας 

κάλυμμα μπορεί να δώσει 

εντελώς διαφορετικό στιλ.

Αλλάξαμε μόνο
τα υφάσματα. 

ΧΑΛΑΡΩΣΗ
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10

KARLSTAD τριθέσιος καναπές

349€



01 ÄPPLARÖ πάγκος με επίτοιχη επιφάνεια και 

ράφι 134,50€ Από μασίφ ξύλο ακακία 

και γαλβανισμένο ατσάλι. Σχεδ.: K. Hagberg/ 

M. Hagberg. Π80×Β44, Υ158cm. Σε καφέ χρώμα 

199.174.02

02 VÄRMDÖ κουνιστή πολυθρόνα 129€ Το ξύλο 

είναι κατάλληλο και για εσωτερική και για εξωτε-

ρική χρήση. Από μασίφ ξύλο πεύκου. Σχεδ.: Nike 

Karlsson. Π65×Β74, Υ106cm. Σε μαύρο χρώμα 

201.906.88

03 RITVA κάλυμμα μαξιλαριού 7,99€/τεμ.

 Κατάλληλο για τα εσωτερικά μαξιλάρια 50×50 

cm. Από 100% βαμβάκι. M50×Π50cm. Σε μπεζ 

χρώμα 401.516.95

04 GURLI ριχτάρι 12,99€ Από 70% ακρυλικό, 

30% πολυεστέρα. Π120×M180cm. Σε λευκό/μπεζ 

χρώμα 902.049.03

156 ΧΑΛΑΡΩΣΗ

Χρησιμοποιήστε αρκετά 

μαξιλάρια και ριχτάρια για 

να δώσετε χρώμα και να 

εξασφαλίσετε άνεση στη 

βεράντα.04

VÄRMDÖ κουνιστή καρέκλα

129€

Τα μέσα, έξω.

01

02

03

GURLI ριχτάρι

12,99€
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IKEA
®

 PS 2012.  
H νέα συλλογή.
Για να γνωρίσετε την πλήρη συλλογή, ελάτε  
στο κατάστημα ΙΚΕΑ ή επισκεφθείτε το www.IKEA.gr



ΕΠΙΠΛΑ  
& ΟΙΚΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.
Σε αυτό το τμήμα του καταλόγου παρουσιάζονται καλοσχεδιασμένα έπιπλα και 

αξεσουάρ με σωστή ποιότητα για καθημερινή χρήση στο σπίτι. Εδώ θα πάρετε μόνο μία 

γεύση από την πλήρη γκάμα των προϊόντων μας που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή 

στο σπίτι. Αναζητήστε να δείτε περισσότερα από τα προϊόντα μας στο κατάστημα ΙΚΕΑ ή 

στο www.IKEA.gr. Η γκάμα των προϊόντων μας ανανεώνεται συνεχώς και έτσι μπορείτε 

να βρίσκετε πάντα λειτουργικά και έξυπνα προϊόντα που θα βελτιώσουν την καθημερινή 

ζωή σας στο σπίτι.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 162
Καναπέδες, πολυθρόνες, καναπέδες-κρεβάτια, τραπέζια 
μέσης.

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ 228
Εργαλεία κουζίνας, κατσαρόλες και τηγάνια, 
αποθήκευση τροφίμων, ηλεκτρικές συσκευές.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ 176 
Κουρτίνες, στόρια, περσίδες, υφάσματα, χαλιά.

ΣΤΙΛ 238
Ποιο στιλ και χρώμα σας ταιριάζει; Εδώ θα βρείτε 
μερικές ιδέες και λύσεις για να δώσετε ένα 
διαφορετικό στιλ στο σπίτι σας.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 252
Κηροπήγια, βάζα, μπολ, φυτά, κασπό, κορνίζες, 
καθρέφτες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΡΟΥΧΩΝ 264
Συρταριέρες, αποθήκευση παπουτσιών, έπιπλα εισόδου,
ντουλάπες.

ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 188
Λύσεις αποθήκευσης, βιβλιοθήκες, έπιπλα TV & ηλεκτρονικών 
συσκευών, κουτιά. 

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 202
Γραφεία, καρέκλες γραφείου.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 208
Επιτραπέζια φωτιστικά, φωτιστικά δαπέδου,
φωτιστικά οροφής, καπέλα & βάσεις.

ΕΠΙΠΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ 216
Τραπέζια, καρέκλες.

ΕΙΔΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 222
Ποτήρια, πιάτα, μπολ, φλυτζάνια.

ΕΠΙΠΛΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ 278
Κρεβάτια, στρώματα.

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ & ΜΠΑΝΙΟ 286 
Παπλώματα & μαξιλάρια, λευκά είδη, υφάσματα μπάνιου, 
έπιπλα μπάνιου, αξεσουάρ μπάνιου.

ΜΩΡΟ & ΠΑΙΔΙ 302
Κούνιες, αλλαξιέρες, αποθήκευση, παιχνίδια.
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01 KIVIK τριθέσιος καναπές 399€

 Κάλυμμα: 80% βαμβάκι και 20% πολυεστέρα. 
Π228×Β95, Υ83cm. Dansbo σε λιλά χρώμα 
698.942.62

02 KIVIK διθέσιος καναπές και σεζλόνγκ 
898€ Σταθερό κάλυμμα: συνθετικές ίνες/
βαμβάκι και μαλλί. Π280×Β163, Υ83cm. Tenö 
σε μαύρο χρώμα 799.021.53

03 SANDBY διθέσιος καναπές 219€ Κάλυμμα: 
100% βαμβάκι. Π147×Β82, Υ81cm. Blekinge 
σε πράσινο χρώμα 098.859.96 

04 νέο SÖDERHAMN σύνθεση καναπέ 
1.300€ Κάλυμμα: βαμβάκι, βισκόζη, πο-
λυεστέρα, lyocell και λινό. Π384×Β99/192, 
Υ83cm. Isefall σε ανοιχτό τιρκουάζ χρώμα 
899.057.97  Υποπόδιο 180€ Π93×Β939, 
Υ40cm. 399.009.38  Εσείς μεγαλώνετε και 
ο καναπές SÖDERHAMN προσαρμόζεται 
ανάλογα. Δείτε πως στη σελίδα 142.   

05 KLOBO διθέσιος καναπές 89€ Σταθερό 
κάλυμμα: 100% βαμβάκι. Π146×Β78, Υ72cm. 
Lussebo σε φυσικό χρώμα 400.983.87  

06 νέο SÖDERHAMN τριθέσιος καναπές με 
ψηλή πλάτη 520€ Κάλυμμα: 97% πολυεστέ-
ρα και 3% νάιλον. Π198×Β99, Υ94cm. Samsta 
σε σκούρο γκρι χρώμα 699.019.03  

07 νέο SÖDERHAMN σύνθεση καναπέ 880€ 

Κάλυμμα: βαμβάκι, βισκόζη, πολυεστέρα, 
lyocell και λινό. Π285×Β99/151, Υ83cm. Isefall 
σε φυσικό χρώμα  Καθίστε, ξαπλώστε, 
χοροπηδήστε. Διαπιστώστε την ποιότητα 
των καναπέδων στο κατάστημα IKEA.

νέο
SÖDERHAMN σύνθεση
καναπέ

880€

Ο σωστός καναπές δεν βρίσκεται πάντα εύκολα. Πρώτον, 
θα πρέπει να είναι άνετος. Δεύτερον, θα πρέπει να ταιριάζει 
στο σπίτι σας, να είναι ανθεκτικός για να αντέχει την 
καθημερινή χρήση και αρκετά όμορφος αφού είναι το 
κεντρικό στοιχείο του καθιστικού. Τέλος, θα πρέπει να 
είναι προσιτός στην τιμή. Όταν σχεδιάζουμε καναπέδες 
προσπαθούμε να δημιουργούμε πολλούς διαφορετικούς: 

με διάφορα στιλ, διαφορετική κλίμακα άνεσης, διαφορετικό 
χρώμα και διαφορετικό σχήμα, για να μπορούν να ταιριάξουν 
με τον τρόπο ζωής σας. Και επειδή η ζωή εξελίσσεται, 
δημιουργήσαμε τον SÖDERHAMN, ένα εύελικτο σύστημα 
καναπέ με διαφορετικές μονάδες που μπορείτε να συνδυάσετε 
όπως θέλετε, από μία πολυθρόνα για 1 άτομο μέχρι ένα 
καναπέ για 30 άτομα. Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες.

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΙ ΚΑΝΑπΕΔΕΣ

05

07

04

01
06

KIVIK τριθέσιος καναπές

399€

03

02

KLOBO διθέσιος 
καναπές

89€

Ένας καναπές που ταιριάζει με τον τρόπο ζωής σας.
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07

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΙ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ

01 KARLSTAD γωνιακός καναπές 2+3/3+2 

θέσεων 799€ Κάλυμμα: 92% βαμβάκι και 8% 

πολυεστέρα. Π282/241×Β94, Υ80cm. Sivik σε 

ροζ-κόκκινο χρώμα 398.891.77

02 EKTORP τριθέσιος καναπές 299€ Κάλυμμα: 

100% βαμβάκι. Π218×Β88, Υ88cm. Blekinge 

σε λευκό χρώμα 098.758.41  

 Ο καναπές EKTORP ταιριάζει απόλυτα 

και στην κουζίνα. Δείτε τι εννοούμε στη 

σελίδα 138. 

03 EKTORP διθέσιος καναπές και 

σεζ-λόνγκ 549€ Κάλυμμα: 100% βαμβάκι. 

Π252×Β88/163, Υ88cm. 399.027.15  

04 TIDAFORS γωνιακός καναπές με δεξί 

μπράτσο 799€ Σταθερό κάλυμμα: 80% 

βαμβάκι και 20% πολυεστέρα. Π235/285×Β95, 

Υ99cm. 002.053.70

05 KLIPPAN διθέσιος καναπές 189€

 Κάλυμμα: 65% πολυεστέρα και 35% βαμβάκι. 

Π180×Β88, Υ66cm. 599.008.00

06 KARLSTAD τριθέσιος καναπές 419€ 

Κάλυμμα: 100% βαμβάκι. Π205×Β93, Υ80cm. 

599.028.61  

07 IKEA STOCKHOLM καναπές 3,5 θέσεων 

1.149€ Κάλυμμα: βελούδο, 77% βαμβάκι και 

23% πολυεστέρα. Σχεδ.: Niels Gammelgaard. 

Π238×Β93, Υ81cm. 901.475.97   

 Αναζητήστε περισσότερα μεγέθη και 

χρώματα στο www.ΙΚΕΑ.gr.

08 EKTORP διθέσιος καναπές και σεζλόνγκ 

619€ Κάλυμμα: βαμβάκι, λινό, βισκόζη/ρε-

γιόν και πολυεστέρα. Π252×Β88/163, Υ88cm. 

Svanby σε γκρι χρώμα 298.738.36

09 νέο IKEA PS 2012 τριθέσιος καναπές 649€ 

Κάλυμμα: 56% βαμβάκι, 25% λινό και 19% 

πολυεστέρα. Π221×Β103, Υ84cm. Σε λευκό 

χρώμα/Lindö σε μπεζ χρώμα 602.148.52  

 Καθίστε, χαλαρώστε, νιώστε άνετα. 

Διαπιστώστε την ποιότητα των 

καναπέδων στο κατάστημα ΙΚΕΑ.

EKTORP διθέσιος καναπές  

και σεζλόνγκ

619€

Με αυτήν τη ψηλή πλάτη μπορείτε 

να χαλαρώνετε και να διαβάζετε με 

ησυχία το τελευταίο κεφάλαιο του 

αγαπημένου σας βιβλίου χωρίς να 

σας ενοχλεί κανείς.

KARLSTAD γωνιακός

καναπές 2+3/3+2 θέσεων

799€
02

03

09

01

05

04
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Αλλάξτε το κάλυμμα του 

καναπέ για ανανέωση. 

Κυκλοφορούν νέα καλύμματα

για τον KLIPPAN κάθε χρόνο.

«Ήθελα να σχεδιάσω έναν ανάλαφρο καναπέ

που παράλληλα να είναι και φιλικός στο περιβάλλον.  

Γι’ αυτό και χρησιμοποίησα μαξιλάρια με ελατήρια, ίδια με 

αυτά που χρησιμοποιούνται στα στρώματα. Είναι πιο εύκολο να 

ανακυκλωθούν και όσο πιο πολλά ελατήρια, τόσο μεγαλύτερη 

άνεση.»

Σχεδιαστής: Nike Karlsson 
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01 KIVIK τριθέσιος καναπές και σεζλόνγκ 

1.479€ Κάλυμμα: Βαμμένο, πορώδες, γνήσιο 

δέρμα. Grann σε μπεζ χρώμα 399.045.97 

Ανακαλύψτε την ανθεκτικότητα του 

καναπέ KIVIK στη σελίδα 146.

02 YSTAD τριθέσιος καναπές 799€ Κάλυμμα: 

Βαμμένο, πορώδες, γνήσιο δέρμα. Π226×Β92, 

Υ87cm. Grann σε σκούρο καφέ χρώμα 

101.932.39  

03 YSTAD υποπόδιο 199€ Κάλυμμα: Βαμμένο, 

πορώδες, γνήσιο δέρμα. Μ74×Π55, Υ45cm. 

Grann σε σκούρο καφέ χρώμα 601.932.51

04 IKEA STOCKHOLM τριθέσιος καναπές 

1.499€ Με εύκολης συντήρησης δέρμα που 

με το πέρασμα του χρόνου διατηρεί τη φυσική 

του εμφάνιση και ποιότητα. Κάλυμμα: βαμ-

μένο, πορώδες, γνήσιο δέρμα. Πόδια: μασίφ 

ξύλο βελανιδιάς. Π212×Β89, Υ81cm. Elegant 

σε ανοιχτό μπεζ χρώμα 401.904.42

05 IKEA STOCKHOLM υποπόδιο 259€  

Περιστρεφόμενο. Κάλυμμα: πορώδες, γνήσιο 

δέρμα με γούνα. Π60×Β51, Υ41cm. Delikat σε 

λευκό/μαύρο χρώμα 601.032.03

06 SKOGABY διθέσιος καναπές 599€ Οι 

επιφάνειες του καθίσματος και τα μπρά-

τσα είναι φτιαγμένα από μαλακό, μεγάλης 

αντοχής και εύκολης συντήρησης πορώδες, 

γνήσιο δέρμα. Π148×Β85, Υ80cm. Robust σε 

μαύρο χρώμα 702.085.82 Αγγίξτε, πιέστε, 

καθίστε. Διαπιστώστε την ποιότητα των 

καναπέδων στο κατάστημα ΙΚΕΑ.  

07 SÄTER 2,5 θέσεων καναπές 349€ Κάλυμ-

μα: βαμμένο, διαχωρισμένο, γνήσιο δέρμα. 

Π197×Β82, Υ75cm. Fräsig σε σκούρο καφέ 

χρώμα 201.194.61  

08 ÄLVROS τριθέσιος καναπές με διπλή 

λειτουργία ανάκλισης 1.069€ Κάλυμμα: 

Βαμμένο, πορώδες, γνήσιο δέρμα. Π198×Β96, 

Υ92cm. Mjuk σε ανοιχτό μπεζ χρώμα 

701.554.80

09 KARLSFORS γωνιακός καναπές 2+3/3+2 

θέσεων  1.599€ Κάλυμμα: Βαμμένο, πορώ-

δες, γνήσιο δέρμα. Π224/257×Β82, Υ73cm. 

Grann σε μαύρο χρώμα 602.275.38  

10 KIVIK σεζλόνγκ 580€ Κάλυμμα: Βαμμένο, 

πορώδες, γνήσιο δέρμα. Π90×Β163, Υ83cm. 

Grann σε μαύρο χρώμα 101.986.04

02

03

07

10

09

05

Το δέρμα καθαρίζεται εύκολα.

Απλά σκουπίστε το με ένα υγρό πανί.

ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΙ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ

01

04

08

KIVIK σεζλόνγκ

580€

06

Το δέρμα είναι ένα ανθεκτικό υλικό

που αντέχει στο χρόνο και στην καθημερινή 

χρήση. Στην πραγματικότητα όσο περισσότερο 

το χρησιμοποιείτε τόσο καλύτερο γίνεται.

IKEA STOCKHOLM

τριθέσιος καναπές

1.499€
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01 KARLSTAD τριθέσιος καναπές-κρεβάτι 

748€ Αποθηκευτικός χώρος κάτω από το 

κάθισμα για μαξιλάρια και παπλώματα για δύο 

άτομα. Π225×Β93, Υ83cm. Μέγεθος κρεβατιού 
Π140×Μ200cm. 698.756.59  

02 IKEA PS LÖVÅS διθέσιος καναπές-κρεβάτι 

349€ Επιλέξτε ανάμεσα από τρία διαφορετικά 
στρώματα και από μία ποικιλία καλυμμάτων, 
για να δημιουργήσετε ένα συνδυασμό που θα 
ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κάλυμμα: 100% 
βαμβάκι. Π163×Β111, Υ86cm. Μέγεθος

 κρεβατιού Π160×Μ205cm. 598.743.87  

03 νέο MOHEDA γωνιακός καναπές-κρεβάτι 

529€ Μετατρέπεται εύκολα σε κρεβάτι. Στα-
θερό κάλυμμα: 100% βαμβάκι. Π246×Β150, 
Υ93cm. Μέγεθος κρεβατιού Π142×Μ205cm. 
Blekinge σε καφέ χρώμα 102.139.54

04 EKTORP LÖVÅS τριθέσιος καναπές-

 κρεβάτι 749€ Με έξυπνη, κρυφή αποθήκευ-
ση στην πλάτη. Κάλυμμα: 100% βαμβάκι. 
Π221×Β103, Υ99cm. Μέγεθος κρεβατιού 
Π160×Μ198cm. Blekinge σε λευκό χρώμα 
798.495.56

05 MÅNSTAD γωνιακός καναπές-κρεβάτι με 

χώρο αποθήκευσης 499€ Σταθερό κάλυμμα: 
100% βαμβάκι. Π240×Β90/155, Υ73cm. Μέγε-
θος κρεβατιού Π140×Μ204cm. 
Gobo σε μπλε-γκρι χρώμα 201.989.72  

06 BEDDINGE LÖVÅS τριθέσιος καναπές-

κρεβάτι 199€ Επιλέξτε ανάμεσα από διαφο-
ρετικά στρώματα και από μια ποικιλία καλυμ-
μάτων, για να δημιουργήσετε το συνδυασμό 
που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Π200×Β104, 
Υ91cm. Μέγεθος κρεβατιού Π140×Μ200cm. 
Ransta σε γκρι χρώμα 598.743.73  BEDDINGE 

κουτί αποθήκευσης 25€ 100.367.20

07 KIVIK τριθέσιος καναπές-κρεβάτι 819€ 

Εύκολο να ξεδιπλωθεί και να δημιουργήσει 
ένα άνετο διπλό κρεβάτι. Η θέση ύπνου είναι 
παράλληλη με τον καναπέ. Κάλυμμα: 80% 
βαμβάκι και 20% πολυεστέρα. Π245×Β95, 
Υ83cm. Μέγεθος κρεβατιού Π143×Μ200cm. 
198.943.68

08 TIDAFORS καναπές-κρεβάτι 949€ Ξεδιπλώ-

νεται εύκολα και δημιουργεί ένα άνετο διπλό 
κρεβάτι. Η θέση ύπνου είναι παράλληλη με τον 
καναπέ. Σταθερό κάλυμμα: βαμβάκι, βισκόζη, 
πολυεστέρα και λινό. Π252×Β96, Υ97cm.  
Μέγεθος κρεβατιού Π147×Μ197cm. 
202.072.07

09 HAGALUND διθέσιος καναπές-κρεβάτι 

339€ Αποθηκευτικός χώρος κάτω από το 
κάθισμα για λευκά είδη. Κάλυμμα: 100% βαμ-
βάκι. Π150×Β86, Υ91cm. Μέγεθος κρεβατιού 
Π120×Μ196cm. 098.437.51

10 νέο SÖDERHAMN καναπές-κρεβάτι 650€ 

Μετατρέπεται εύκολα σε ένα άνετο κρεβά-

τι. Απλά αναποδογυρίστε τα μαξιλάρια και 
στρώστε το κρεβάτι. Τα μαξιλάρια καθίσματος 
είναι ραμμένα μεταξύ τους στο πίσω μέρος για 
να είναι σταθερά όταν κοιμάστε. Κάλυμμα: 
βαμβάκι, βισκόζη, πολυεστέρα, lyocell και 
λινό. Π212×Β99, Υ83cm. Μέγεθος κρεβατιού 
Π93×Μ200cm. 899.019.35  

HÄRNÖSAND πολυθρόνα-

κρεβάτι

229€

Με τα ρυθμιζόμενα 

καθίσματα μπορείτε 

να βλέπετε τηλεόραση 

ενώ ο σύντροφός σας 

παίρνει έναν υπνάκο!

11 νέο LUGNVIK καναπές-κρεβάτι με

 σεζλόνγκ 329€ Σταθερό κάλυμμα: 80% 
βαμβάκι και 20% πολυεστέρα. Π223×Β83/136, 
Υ90cm. Μέγεθος κρεβατιού Π120×Μ200cm. 
Granån σε κόκκινο χρώμα 702.237.33 

12 SOLSTA διθέσιος καναπές-κρεβάτι 139€ 

Σταθερό κάλυμμα: 100% βαμβάκι. Π137×Β78, 
Υ72cm. Μέγεθος κρεβατιού Π118×Μ205cm. 
100.871.06 

13 νέο HÄRNÖSAND πολυθρόνα-κρεβάτι 

229€ Κάλυμμα: 65%  πολυεστέρα και 35% 
βαμβάκι. Π95×Β80, Υ82cm. Μέγεθος

 κρεβατιού Π80×Μ193cm. Olstorp στο χρώμα 
της άμμου 199.026.41

ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΑ
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Ναι, ακόμα και μία 

πολυθρόνα μπορεί να 

γίνει κρεβάτι.

SOLSTA διθέσιος 

καναπές-κρεβάτι

139€
 

νέο

BEDDINGE LÖVÅS 

τριθέσιος καναπές-κρεβάτι

199€
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Αυτή η πολυθρόνα 

περιστρέφεται. Μπορείτε 

να τη δοκιμάσετε

στο κατάστημα.
Αυτή η σεζλόνγκ είναι 

αναπαυτική όσο τίποτε άλλο.

νέο

01 EKTORP MUREN πολυθρόνα 299€ Ρυθμίζε-

ται σε 3 θέσεις. Από ορθή γωνία σε αναπαυ-
τική θέση. Σταθερό κάλυμμα: 100% βαμβάκι. 
Π85×Β94, Υ97cm. Idemo σε μαύρο χρώμα 
001.849.14  

02 IKEA STOCKHOLM πολυθρόνα 1,5 θέσης 
599€ Κάλυμμα: βελούδο, 77% βαμβάκι 
και 23% πολυστέρα. Π113×Β93, Υ81cm. 
Sandbacka σε μαύρο χρώμα 501.475.37  
Δοκιμάστε όλες τις πολυθρόνες μας  
στο κατάστημα ΙΚΕΑ.

03 KIVIK σεζλόνγκ 340€ Κάλυμμα: 80% βαμ-
βάκι και 20% πολυεστέρα. Π90×Β163, Υ83cm. 
498.968.70 

04 EKTORP JENNYLUND πολυθρόνα 169€ 

Είναι διαθέσιμα και άλλα καλύμματα για ποικι-
λία και ανανέωση. Κάλυμμα: 100% βαμβάκι. 
Π78×Β85, Υ84cm. 698.948.94  Σας αρέσει η 
πολυθρόνα αλλά όχι το χρώμα; Υπάρχουν 
πολλά περισσότερα καλύμματα στο  
www.IKEA.gr. 

05 VÄRMDÖ κουνιστή πολυθρόνα 129€ Από 
μασίφ ξύλο πεύκου. Π65×Β74, Υ106cm. Σε 
μαύρο χρώμα 201.906.88  Δείτε πως η 
πολυθρόνα VÄRMDÖ μπορεί να φέρει τα 
μέσα, έξω στη σελίδα 156.

06 νέο SÖDERHAMN πολυθρόνα 360€ 

 Η πολυθρόνα SÖDERHAMN έχει βαθύ, χαμηλό 
και μαλακό κάθισμα και άνετα μαξιλάρια 
πλάτης που παρέχουν επιπλέον στήριξη. 
Κάλυμμα: 79% βαμβάκι και 21% πολυεστέρα. 
Π105×Β99, Υ83cm. Replösa σε μπεζ χρώμα 
198.994.79 

07 EKENÄS πολυθρόνα 199€ Π86×Β78, Υ90cm. 
602.073.47  

08 νέο MELLBY πολυθρόνα 249€ Κάλυμμα: 
80% βαμβάκι και 20% πολυεστέρα. Π75×Β78, 
Υ65cm. 998.943.93

09 FINNTORP πολυθρόνα 69€ Χειροποίητη.
 Με απαλή στρογγυλεμένη φόρμα και ιδιαίτερες 
λεπτομέρειες. Κάθε έπιπλο είναι μοναδικό. 
Από λακαρισμένο ρατάν. Π71×Β64, Υ85cm. 
602.016.80 

10 ARVIKA περιστρεφόμενη πολυθρόνα 399€ 

Κάλυμμα: βαμμένο, πορώδες, γνήσιο δέρμα. 
Πλαίσιο στήριξης: ατσάλι. Π84×Β85, Υ110cm. 
Grann σε μαύρο χρώμα 602.039.95

11 νέο POÄNG κουνιστή πολυθρόνα 139€ 

Σκελετός κατασκευασμένος από πολυστρωμα-
τικό ξύλο σημύδας. Ένα δυνατό υλικό μεγάλης 
αντοχής. Π68×Β94, Υ95cm. Σε σκούρο καφέ 
χρώμα/Dansbo σε βαθύ κόκκινο χρώμα 
499.009.09

12 SOLSTA OLARP πολυθρόνα 59€ Σταθερό 
κάλυμμα: 100% βαμβάκι. Π66×Β62, Υ63cm. 
Ransta σε φυσικό χρώμα 600.998.47  

13 νέο POPPTORP πολυθρόνα με μαξιλάρι 
59€ Κάλυμμα: 100% βαμβάκι. Π67×Β73, 
Υ67cm. Σε ροζ/μαύρο χρώμα 999.030.38  

14 νέο POÄNG πολυθρόνα 99€ Π68×Β82, 
Υ100cm. Με φινίρισμα από ξύλο σημύδας/
Blomstermåla πολυχρωμία 699.017.38

 Υποπόδιο 49€ Π68×Β54, Υ39cm. 799.017.52 
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EKTORP JENNYLUND 

πολυθρόνα

169€

POÄNG κουνιστή 
πολυθρόνα

139€
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01 νέο LACK τραπέζι μέσης 49€ Με ανοιχτό 

τμήμα για την αποθήκευση περιοδικών και 

τηλεχειριστηρίων. Οργανώστε τα πράγματά 

σας και αφήστε την επιφάνεια του τραπεζιού 

ελεύθερη. Με γυαλιστερό κόκκινο φινίρισμα. 

Μ119×Π42cm. 101.984.06  
02 LIATORP τραπέζι μέσης 199€ M118×Π78, 

Υ50cm. 201.730.66
03 VEJMON τραπέζι μέσης 159€ M140×Π66, 

Υ47cm. 501.366.71

04 ISALA τραπέζι μέσης 199€ Με συρτάρι 
για τηλεχειριστήρια, περιοδικά και άλλα 
μικροαντικείμενα. Με ειδικό μηχανισμό για να 
κλείνει εύκολα. Με γκρι φινίρισμα. Σχεδ.: J. 
Asshoff/H. Brogård. Ø90, Υ47cm. 202.041.76   

05 BOKSEL τραπέζι μέσης 149€ Με φινίρισμα 
από λακαρισμένο ξύλο φλαμουριάς και γυαλί 
ασφαλείας. Μ119×Π59, Υ42cm. 802.071.67

06 VITTSJÖ τραπέζι μέσης 49€ Με ρυθμι-
ζόμενα πόδια για να παραμένει σταθερό, 
ακόμη και σε ανισόπεδο δάπεδο. Ø75, Υ45cm. 
802.133.09

07 νέο IKEA PS 2012 τραπέζι μέσης 39€ 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδ.: Ola 
Wihlborg. Μ70×Π42, Υ48cm. 902.084.49  

08 TROLLSTA βοηθητικό τραπέζι 69€ Με μοβ 
φινίρισμα και κονιορτοποιημένο αλουμίνιο. 
Π38×Β38, Υ40cm. 902.007.21  

09 STRIND τραπέζι μέσης 119€ Σχεδ.: Ehlén 
Johansson. Ø75, Υ40cm 301.571.03 

 Δεν βρίσκετε ακριβώς αυτό που ψάχνετε; 

Αναζητήστε περισσότερα μεγέθη και 

χρώματα στο www.ΙΚΕΑ.gr.

10  νέο IKEA PS 2012 τραπέζια ζιγκόν 99€/
σετ 3 τεμ. Σχεδ.: J. Karlsson/N. Karlsson. 
M50×Π50, Υ42cm. 302.084.47

11 HEMNES τραπέζι μέσης 129€ Από λακαρι-
σμένο μασίφ ξύλο έλατου, που δίνει φυσικό 
στιλ. Σχεδ.: Carina Bengs. M118×Π75, Υ46cm. 
501.762.85

12 LACK βοηθητικό τραπέζι 7,99€ 
Συναρμολογείται εύκολα. Μπορεί να συνδυ-
αστεί και με άλλα έπιπλα της σειράς LACK. 
Μέγιστο βάρος 25 kg. M55×Π55, Υ45cm. 
Σε πράσινο χρώμα 502.076.87. Σε λευκό 
χρώμα 4,99€ 200.114.13. Σε μαύρο χρώμα 
4,99€ 200.114.08

13 LACK βοηθητικό τραπέζι 14,99€ Συναρ-

μολογείται εύκολα. Με γυαλιστερό κόκκινο 
φινίρισμα. M55×Π55, Υ45cm. 801.937.35  

14 SIGURD πάγκος 79€ Από μασίφ ξύλο οξιάς. 
Π114×Β43, Υ45cm. 602.012.46   

15 TOFTERYD τραπέζι μέσης 199€ Με συρτά-

ρια που ανοίγουν και κλείνουν εύκολα, για την 
αποθήκευση περιοδικών και μικροαντικειμέ-
νων. Με μαύρο φινίρισμα και επιχρωμιωμένο 
ατσάλι. M95×Π95, Υ31cm. 401.974.86  

11

13

Όταν χρειάζεστε πιο πολύ χώρο, 

τα τραπεζάκια αυτά στοιβάζονται.

Πάγκος που μπορεί

να χρησιμοποιηθεί

και σαν τραπέζι μέσης.

05

15

νέο

«Στόχος μου ήταν να δημιουργήσω 

μία λειτουργική λύση και όχι άλλο 

ένα έπιπλο. Ένα τραπέζι με ροδάκια 

μετακινείται εύκολα, αποκαλύπτοντας 

συνεχώς νέους τρόπους χρήσης. 

Χρησιμεύει σαν τραπέζι μέσης,

αλλά ακόμα και σαν βοηθητικό τραπέζι,

ή σαν βιβλιοθήκη. Εσείς μπορείτε να 

διαλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.»

Σχεδιαστής: Ola Wihlborg

07

LACK βοηθητικό

τραπέζι

14,99€

IKEA PS 2012 τραπέζι μέσης

39€

νέο

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕΣΗΣ

LIATORP
τραπέζι μέσης

199€

06

04



Συναγωνίζεται
το κρεβάτι σας.
Τα μαξιλάρια του καναπέ KIVIK είναι φτιαγμένα 

με αφρό τύπου memory. Αυτό το υλικό συνήθως 

χρησιμοποιείται στα στρώματα, γι’ αυτό ο καναπές 

KIVIK είναι πολύ αναπαυτικός.

Σχεδιαστής:

Ola Wihlborg

Σχεδιάστρια:

Kajsa Aronsson

7,99€/τεμ.

EIVOR διακοσμητικό μαξιλάρι 7,99€/τεμ.

Κάλυμμα με φερμουάρ για να μπορεί να αφαιρεθεί 

και να πλυθεί εύκολα. Από 54% λινό και 46% 

βαμβάκι. Εσωτερικό: πολυεστερικές ίνες. 

M40×Π50cm. Σε λευκό/μαύρο χρώμα 302.121.09

399€

KIVIK τριθέσιος καναπές 399€ Μία σειρά 

καναπέδων με άνετες και αναπαυτικές θέσεις που 

εξασφαλίζουν και σωστή στήριξη στην πλάτη σας. 

Κάλυμμα: 80% βαμβάκι και 20% πολυεστέρα. 

Π228×Β95, Υ83cm. Dansbo σε σκούρο γκρι χρώμα 

598.942.67
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01 EMMIE κουρτίνα με αμπράς 69€/2 τεμ. Με 

επένδυση που φιλτράρει το φως καλύτερα. 

Από 100% βαμβάκι. Π145×Μ300cm. 

Πολυχρωμία 202.168.67  
02 AINA κουρτίνα 69€/2 τεμ. Κουρτίνα που 
αφήνει να περάσει το φως αλλά εμποδίζει 
τον ήλιο. Από 100% λινό. Π145×Μ300cm. Σε 
λευκό χρώμα 702.180.91  

03 ENJE στόρι 35€ Φιλτράρει το φως, έτσι 
μειώνει τους αντικατοπτρισμούς στις οθόνες 
TV και Η/Υ. Ύφασμα: 87% πολυεστέρα και 
13% νάιλον. Π120×Μ250cm. Σε λευκό χρώμα 
000.267.07

04 KAJSAMIA κουρτίνα 39€/2 τεμ. Από 65% 
πολυεστέρα, 35% βαμβάκι. Σχεδ.: Emma 
Hagman. Π145×Μ300cm. Σε μαύρο χρώμα 
202.308.54

05 ANITA κουρτίνα με αμπράς 39€/2 τεμ. 
Από βαρύ υλικό που μειώνει τον ήχο και 
το φως του ήλιου. Από 100% πολυεστέρα. 
Π145×Μ300cm. Σε σκούρο γκρι χρώμα 
901.602.49

06 ALVINE SPETS κουρτίνα 12,99€/2 τεμ. 
Λεπτή, διαφανής κουρτίνα που αφήνει να 
περάσει το φως. Από 100% πολυεστέρα. 
Π145×Μ300cm. Σε υπόλευκο χρώμα 
800.707.63  Κάντε το υπνοδωμάτιο των 

ονείρων σας πραγματικότητα με την 

κουρτίνα ALVINE SPETS. Δείτε πώς στη 

σελίδα 70.

07 IRJA σετ κουρτινόξυλα 1,99€ Περιλαμβάνει: 
1 κουρτινόξυλο, 2 επίτοιχα εξαρτήματα και 
2 διακοσμητικά τελειώματα. Από ατσάλι και 
πλαστικό πολυπροπυλένιου. Σχεδ.: Johanna 
Jelinek. Μεγ. βάρος 2 kg. Μ140cm. Σε λευκό 
χρώμα 701.171.72  

08 VIVAN κουρτίνα 12€/2 τεμ. Από 70% 
πολυεστέρα, 30% βαμβάκι. Π145×Μ300cm. Σε 
λευκό χρώμα 002.215.63  

09 TUPPLUR στόρι 37€ Στόρι για πλήρη 
συσκότιση. Με ειδική επένδυση που δεν 
επιτρέπει να περνά καθόλου φως. Από 100% 
βαμβάκι, ακρυλικό πλαστικό. Π140×Μ195cm. 
Σε λευκό χρώμα 002.284.23  

10 RAFFIG διακοσμητικό τελείωμα 2,99€/2 
τεμ. Ταιριάζει με κουρτινόξυλα RÄCKA και 
HUGAD. Από πλαστικό πολυστυρένιου. 
Μ25mm. Σε μαύρο χρώμα 202.199.36

11 VÄSENTLIG διακοσμητικό τελείωμα 

3,99€/2 τεμ. Ταιριάζει με κουρτινόξυλα
 RÄCKA and HUGAD. Από πλαστικό 

πολυστυρένιου. Σχεδ.: Henrik Preutz. 
Μ53mm. Σε λευκό χρώμα 002.171.94  
Υπάρχουν πολλά διακοσμητικά 

τελειώματα στο κατάστημα IKEA. Ελάτε 

και επιλέξτε αυτό που σας αρέσει.

12 HÖGTIDLIG διακοσμητικό τελείωμα 

5,99€/2 τεμ. Ταιριάζει με κουρτινόξυλα
 RÄCKA and HUGAD. Από κονιορτοποιημένο 
αλουμίνιο. Σχεδ.: Helene Tiedemann. 
Μ100mm. Σε λευκό χρώμα 102.172.21  

 Μήπως τα παράθυρά σας αξίζουν κάτι 

πιο όμορφο; Βρείτε πολλές δημιουργικές 

ιδέες στη σελίδα 154.

Ο συνδυασμός 

κουρτινών EMMIE και 

AINA φιλτράρει το 

φως καλύτερα.

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

Το σωστό διακοσμητικό 

τελείωμα είναι απαραίτητο για 

να ολοκληρωθεί το σύστημα 

κουρτινών.

01

02

03
08

09

06

04

05

07

10 11 12

VIVAN κουρτίνα

12€
/2 τεμ.

KAJSAMIA κουρτίνα

39€
/2 τεμ.



178

01 FERLE κουρτίνα 19,99€/2 τεμ. Από 70% 

πολυεστέρα, 30% βαμβάκι. Σχεδ.: Paulin 

Machado. Π145×Μ300cm. Σε λευκό/γκρι 

χρώμα 402.378.78    

02 EIVOR κουρτίνα 19,99€/2 τεμ. Από 70% 

πολυεστέρα, 30% βαμβάκι. Σχεδ.: Kajsa 

Aronsson. Π145×Μ300cm. Σε λευκό/μαύρο 

χρώμα 002.109.27  

03 SANELA κουρτίνα 69€/2 τεμ. Από 100% 

βαμβάκι με βελούδινη υφή. Π145×Μ300cm.

 Σε ανοιχτό τιρκουάζ χρώμα 202.390.10  

04 JANETTE κουρτίνα 39€/2 τεμ. Από 65% 

πολυεστέρα, 35% βαμβάκι. Σχεδ.: Ida Arnfelt. 

Π145×Μ300cm. Σε γκρι χρώμα 102.215.86  

05 WERNA κουρτίνα 59€/2 τεμ. Το ύφασμα 

έχει πυκνή ύφανση για να εμποδίζει το φως. 

Από 100% πολυεστέρα. Π145×Μ300cm. Σε 

σκούρο λιλά χρώμα 702.060.45 

06 νέο MALIN FIGUR κουρτίνα 59€/2 τεμ. 

Από 56% λινό, 44% βαμβάκι. Π145×Μ300cm. 

Πολυχρωμία 002.215.82  

07 νέο MALIN TRÅD κουρτίνα 59€/2 τεμ. Από 

56% λινό, 44% πολυεστέρα. Π145×Μ300cm. 

Πολυχρωμία 002.215.77    

08 VIVAN κουρτίνα 12€/2 τεμ. Από 70% 

πολυεστέρα, 30% βαμβάκι. Π145×Μ300cm.

 Σε γκρι χρώμα 202.215.62

09 LAPPLJUNG RAND φύλλο κουρτίνας 

12,99€/τεμ. Από 85% χαρτί, 15% 

πολυεστέρα. Π60×Μ300cm. Πολυχρωμία 

202.316.60

«Εμπνευστήκαμε από το στιλ της δεκαετίας 

του ‘50 και του ‘60 και προτιμήσαμε 

να ράψουμε τις ιδέες μας, αντί να τις 

σχεδιάσουμε στον υπολογιστή.»

Σχεδιαστές: Barbara Bendix Becker και 

Mette Bache

Το βαμβάκι με βελούδινη υφή  

έχει αρκετό πάχος για να μειώνει  

το θόρυβο. 

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

EIVOR κουρτίνα

19,99€
/2 τεμ.

VIVAN κουρτίνα

12€
/2 τεμ.

νέο

νέο

01

02

07

06

09

03

04

05

08

Τα ρυθμιζόμενα κουρτινόξυλα 

αξιοποιούν κάθε γωνία του χώρου.
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Δημιουργήστε με υφάσματα. Με μία 

ραπτομηχανή μπορείτε να μετατρέψετε 

οποιοδήποτε ύφασμα σε κάλυμμα κρεβατιού 

ή μαξιλαριού, ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε 

 να φανταστείτε.

«Ήθελα να συνεχίσω την παράδοση της 

ΙΚΕΑ για το απλό και παιχνιδιάρικο στιλ. 

Έτσι όλα τα υφάσματα που δημιούργησα 

έχουν κουκίδες. Πιστεύω ότι οι κουκίδες 

αποπνέουν ενέργεια και χαρά.» 

Σχεδιάστρια: Maria Vinka

Κόψτε τα φύλλα, ενώστε τα, ράψτε 

τα και προσθέστε το εσωτερικό 

υλικό. Δημιουργήστε τα δικά σας 

διακοσμητικά μαξιλάρια.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ

07

09

04
05

01

02

06

03

08

12

11

10

01 νέο IKEA PS 2012 ύφασμα 10€/m Από 

100% πολυεστέρα. Σχεδ.: Maria Vinka. 
Π150cm. Μπλε 402.226.69  

02 νέο MALIN VÅG ύφασμα 7€/m Από 100% 
βαμβάκι. Σχεδ.: B. B. Becker/M. Bache. 

Π150cm. Πολυχρωμία 602.249.69  
03 JANETTE ύφασμα 8,50€/m Από 100% 

βαμβάκι. Σχεδ.: Ida Arnfelt. Π150cm. Σε γκρι 

χρώμα 702.237.14

04 EMMIE RAND ύφασμα 9€/m Με βαμμένο 

νήμα, έτσι ώστε το σχέδιο να φαίνεται και από 

τις δύο πλευρές. Από 100% βαμβάκι. Π150cm. 

Σε μπλε χρώμα 602.179.16  
05 BERTA RUTA ύφασμα 9,50€/m Με βαμμένο 

νήμα, έτσι ώστε το σχέδιο να φαίνεται και από 

τις δύο πλευρές. Από 100% βαμβάκι. Π150cm. 

Μικρό καρό σε γκρι χρώμα 702.237.28  
06 TRÅDKLÖVER ύφασμα 8,50€/m Από 100% 

βαμβάκι. Σχεδ.: Anna Salander. Π150cm. Σε 

λευκό/μαύρο χρώμα 502.388.15    
07 EMMIE RAND ύφασμα 9€/m Με βαμμένο 

νήμα, έτσι ώστε το σχέδιο να φαίνεται και από 

τις δύο πλευρές. Από 100% βαμβάκι. Π150cm. 

Ροζ 802.179.15  
08 SOLRUN ύφασμα 8€/m Απο 100% βαμβάκι. 

Σχεδ.: Malin Åkerblom. Π150cm. Πολυχρωμία 

502.043.68  
09 SOFIA ύφασμα 7,50€/m Διατίθεται σε ποικι-

λία σχεδίων. Απο 100% βαμβάκι. Π150cm. Σε 

μαύρο/λευκό χρώμα 901.600.27  
10 EMMIE ROS ύφασμα 7,50€/m Από 100% 

βαμβάκι. Π150cm. Πολυχρωμία 502.179.12  
11 GURINE ύφασμα 6,50€/m Απο 100% βαμ-

βάκι. Σχεδ.: S. Edholm/L. Ullenius. Π150cm. 

Πολυχρωμία 102.294.17  
12 EIVOR LEVA ύφασμα 9€/m Από 100% 

βαμβάκι. Σχεδ.: Kajsa Aronsson. Π150cm. 

Πολυχρωμία 402.179.17    

 Δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε 
τρεις λύσεις σε ένα χώρο στη σελίδα 144.

EMMIE RAND
ύφασμα

9€/m

EMMIE ROS
ύφασμα

7,50€
/m
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06 LAPPLJUNG RUTA χαλί 69€ Πέλος: 100% 

πολυπροπυλένιο. Σχεδ.: Anna Efverlund. 

Π200×M200cm. 402.279.02  

07 νέο IKEA PS 2012 χαλί 49€ Με λάτεξ στο 

πίσω μέρος για να σταθεροποιείται το χαλί. 

Επιφάνεια χρήσης: 100% πολυπροπυλέ-

νιο. Πίσω μέρος: λάτεξ. Σχεδ.: Maria Vinka. 

Π98×Μ242cm. Σε μπλε χρώμα 502.216.93  

Όλα στο πράσινο. Δείτε σελίδα 248.

08 HAMPEN χαλί 79€ Με ψηλό πέλος. Από θερ-

μοστατικό πολυπροπυλένιο που κάνει το χαλί 

πολύ απαλό. Πέλος: 100% πολυπροπυλένιο. 

Π160×M230cm. Σε κόκκινο χρώμα 601.468.15

09 TEJN τεχνητό δέρμα προβάτου 9,99€ Από 

80% μοντακρυλικό, 20% πολυεστέρα. Σε 

λευκό χρώμα 302.290.77

10 TRÅDKLÖVER χαλί 79€ Πέλος: 100% 

πολυπροπυλένιο. Π200×Μ200cm. Σχεδ.: Anna 

Salander. Πολυχρωμία 002.389.69

11 BISLEV χαλί 39€ Με σχέδιο σε επίπεδη πλέξη 

που φαίνεται και από τις δύο πλευρές. Από 

100% βαμβάκι. Π80×Μ200cm. Σχεδ.: Anna 

Efverlund. Πολυχρωμία 801.966.30  

12 SÖFTEN χαλί 29€ Από 100% βαμβάκι. 

Π80×Μ150cm. Σχεδ.: Anna Svanfeldt Hillervik. 

Σε μαύρο/λευκό χρώμα 402.255.02

01 VEMB χαλί 269€ Συνδυάσαμε νάιλον με μαλλί 

και κατασκευάσαμε ένα μαλακό και ανθεκτι-

κό χαλί. Πέλος: 80% μαλλί και 20% νάιλον. 

Π193×M193cm. Πολυχρωμία 201.991.32  

02 SKARUM χαλί 39€ Πέλος: 100% πολυπροπυ-

λένιο. Σχεδ.: Cilla Ramnek. Π133×M195cm. Σε 

μαύρο χρώμα/πολυχρωμία 502.267.23

 Διαπιστώστε την ποιότητα των χαλιών

 στο κατάστημα ΙΚΕΑ.

03 νέο MALIN FIGUR χαλί 89€ Το χαλί είναι 

χειροποίητο. Από 80% μαλλί, 20% νάιλον. 

Π97×Μ115cm. Σχεδ.: B. B. Becker/M. Bache. 

Σε τιρκουάζ χρώμα 002.287.91  

04 BÄLUM χαλί 79€ Το πυκνό, παχύ πέλος του 

δημιουργεί μία απαλή επιφάνεια και μειώνει 

το θόρυβο. Πέλος: 70% πολυπροπυλένιο και 

30% πολυεστέρα. Ø130cm. Σε μπλε χρώμα 

201.982.60

05 FERLE χαλί 49€ Από θερμοστατικό πολυ-

προπυλένιο που κάνει το χαλί πολύ απαλό. 

Πέλος: 100% πολυπροπυλένιο. Σχεδ.: Paulin 

Machado. Π133×M195cm. Σε σκούρο μπλε/

λευκό χρώμα 802.255.24  

Συνδυάστε όποιο χαλί 

διαλέξετε με ασορτί 

διακοσμητικά μαξιλάρια 

και λευκά είδη στη σελίδα 

288.

SKARUM χαλί

39€

IKEA PS χαλί

49€

νέο

νέο
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Προσθέστε ένα πολύ έντονο

χρώμα για να ζωντανέψει

κάθε δωμάτιο.

VEMB χαλί

269€
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Η παράδοση συναντά το σύγχρονο στιλ.

Βρείτε το χαλί που ταιριάζει στις δικές  

σας ανάγκες στο κατάστημα ΙΚΕΑ.

ΧΑΛΙΑ

01 MORUM χαλί 79€ Π160×M230cm. 202.035.63  

02 HERRUP χαλί 69€ Πέλος: 100% πολυπροπυ-

λένιο. Π160×M230cm. 401.982.97  

03 VALBY RUTA χαλί 89€ Πέλος: 100% πολυ-

προπυλένιο. Π170×M230cm. 101.004.95  

04 PERSISK GABBEH χαλί 429€ Με ψηλό 

πέλος και σχέδιο σε σχήμα Γ. Περίπου 

Π110×Μ175cm. 502.182.66 

05 EIVOR CIRKEL χαλί 129€ Πέλος: 100%

 πολυπροπυλένιο. Π200×M200cm. 202.254.09  

06 ÅDUM χαλί 159€ Με ψηλό πέλος. 

Π170×M240cm. 701.887.82 

07 PERSISK HAMADAN χαλί 479€ Περίπου 

Π140×Μ200cm. 702.170.58

08 EMMIE PÄRLA χαλί 269€ Με ανάγλυφο χει-

ροποίητο σχέδιο που δίνει διάσταση στο χαλί. 

170×M240cm. 802.179.58

09 PERSISK KELIM GASHGAI χαλί 79€ 

Περίπου Π55×Μ200cm. 102.182.30  

10 Δείτε νούμερο 04.

 Διαπιστώστε την ποιότητα των χαλιών

 στο κατάστημα ΙΚΕΑ.

11 PERSISK KELIM GASHGAI χαλί 279€ 

Περίπου Π170×Μ250cm. 702.170.63  

12 Δείτε νούμερο 09.

 Χαλιά PERSISK που παρουσιάζονται εδώ: 

 Κάθε χαλί είναι φτιαγμένο από 100% 

μαλλί, έχει μοναδικό σχεδιασμό, χρώμα, 

ποιότητα και μέγεθος. Είναι χειροποίητο από 

εξειδικευμένους τεχνίτες και συνδυάζει την 

παράδοση με το προσωπικό γούστο του κάθε 

τεχνίτη. Όλα τα μεγέθη είναι ξεχωριστά και 

κυμαίνονται από 70 μέχρι 130cm σε πλάτος 

και από 140 μέχρι 300cm σε μήκος.

01

07

02

04

03

08

06

EMMIE PÄRLA χαλί

269€

PERSISK KEMLIM GASHGAI 

χαλί

79€

09

10
11

12

Κάθε περσικό χαλί ΙΚΕΑ 

είναι χειροποίητο

και μοναδικό.

05

EIVOR CIRCEL χαλί

129€



14,99€

LACK βοηθητικό τραπέζι 14,99€ Συναρμολο-

γείται εύκολα. Με χρωματιστό φινίρισμα. Μέγιστο 

βάρος 25 kg. M55×Π55, Υ45cm. Σε γυαλιστερό γκρι 

χρώμα 101.937.34  Διαθέσιμο ακόμα σε: Γυαλιστερό 

κόκκινο 801.937.35  Γυαλιστερό λευκό 601.937.36

Σχεδιάστρια:

Gunnel Sahlin
129€

EIVOR CIRKEL χαλί 129€ Το πυκνό, παχύ πέλος 

του δημιουργεί μία απαλή επιφάνεια και 

μειώνει το θόρυβο. Πέλος: 100% πολυπροπυλένιο. 

Π200×M200cm. Σε λευκό/μπλε χρώμα 202.103.56  

Διαθέσιμο ακόμα σε: Λευκό/κόκκινο 202.254.09
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01 BESTÅ ραφιέρα με πόρτα 55€/τεμ.
 Με ρυθμιζόμενο ράφι. Π60×Β40, Υ64cm.

 Σε λευκό χρώμα 499.238.83  Σε σκούρο καφέ 

χρώμα 599.256.50 Το σύστημα BESTÅ έχει 
και άλλες δυνατότητες. Ελάτε στην IKEA 
για περισσότερες ιδέες.

02 BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης 330€ 

Οι σκελετοί σε διαφορετικά μεγέθη, 

αξιοποιούν  στο έπακρο το διαθέσιμο χώρο 

σας. Με λευκό/σχέδιο μπαμπού/γυαλιστερό/

καφέ φινίρισμα. Π180×Β40, Υ74/202cm. 
599.078.11

 Δείτε πως μία σύνθεση BESTÅ οργανώνει 
ένα δωμάτιο στη σελίδα 24. 

03 GRUNDTAL καθρέφτης 35€ Ø70cm. 
400.478.83

04 BESTÅ ραφιέρα με πόρτα 40€/τεμ. Με 
ρυθμιζόμενα ράφια. Προσαρμόστε το χώρο 
ανάμεσα στα ράφια ανάλογα με τις ανάγκες 
σας. Με λευκό/γκρι-τιρκουάζ φινίρισμα. 
Π60×Β40, Υ38cm. 799.245.22  599.174.95

Δημιουργήστε μία καλύτερη 
καθημερινή ζωή τακτοποιώντας
τα πράγματά σας.
Η αποθήκευση είναι κάτι προσωπικό. Τουλάχιστον έτσι το βλέπουμε 
εμείς. Γι’ αυτό σχεδιάζουμε λύσεις αποθήκευσης, για να μπορείτε 
να τις προσαρμόσετε στις ανάγκες σας, στο σπίτι σας και στα 
πράγματά σας. Μία από αυτές, είναι το ευέλικτο σύστημα αποθήκευσης 
BESTÅ. Με αυτό το σύστημα δημιουργείτε μονάδες αποθήκευσης 
ψηλές ή χαμηλές, στενές ή πλατιές με ντουλάπια ή γυάλινες πόρτες 
και με αξεσουάρ για να προσαρμόσετε το εσωτερικό τους στις δικές 
σας ανάγκες. Ελάτε στο κατάστημα και δημιουργήστε τη δική σας λύση 

ή διαλέξτε μία από τις διαθέσιμες. 

02

01

04

BESTÅ σύνθεση

αποθήκευσης

330€

BESTÅ μονάδα

αποθήκευσης με πόρτα

55€
/τεμ.

03



01 BESTÅ σύνθεση TV/αποθήκευσης με συ-

ρόμενες πόρτες 510€ Οι συρόμενες πόρτες 

εξοικονομούν χώρο όταν είναι ανοιχτές. Εσείς 

αποφασίζετε αν θέλετε να αναδείξετε 

τα πράγματά σας ή να τα κρύψετε. Με λευκό/

γυαλιστερό κόκκινο φινίρισμα και επιχρωμι-

ωμένο ατσάλι. Πάγκος Π240×Β40, Υ48cm. 

Επίτοιχο ντουλάπι Π240×Β40, Υ38cm. 

399.077.27

02 BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης TV 440€ 

Επιλέξτε σύνθεση με πόρτες ή χωρίς. Κρύψτε 

ή αναδείξτε τα πράγματά σας ανάλογα με 

τις ανάγκες σας. Με σκούρο καφέ φινίρισμα, 

αλουμίνιο και γυαλί ασφαλείας. Π300×Β40, 

Υ192cm. 498.949.89  

03 BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης με γυάλινες 

πόρτες 250€ Με ρυθμιζόμενα ράφια που 

προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

Με λευκό/γκρι-τιρκουάζ φινίρισμα και γυαλί 

ασφαλείας. Επίτοιχο ντουλάπι Π60×Β40, 

Υ128cm. 099.077.76

04 BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης με γυάλινες 

πόρτες 420€ Οι γυάλινες πόρτες προστα-

τεύουν τα αγαπημένα σας αντικείμενα από τη 

σκόνη και ταυτόχρονα τα αναδεικνύουν.

 Με λευκό φινίρισμα και γυαλί ασφαλείας. 

Π180×Β40, Υ192cm. 899.078.19

05 BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης 270€ Με 

ρυθμιζόμενα ράφια. Προσαρμόστε το χώρο 

μεταξύ των ραφιών ανάλογα με τις ανάγκες 

σας. Με λευκό/γυαλιστερό κόκκινο φινίρισμα. 

Π120×Β40, Υ192cm. 399.077.65 Τα κουτιά για 

τα παπούτσια SKUBB πωλούνται χωριστά. 

06 BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης TV 385€ 

Με πόρτες για να προστατεύετε από τη σκόνη 

τα DVD και τα υπόλοιπα αξεσουάρ σας.  

Με λευκό/λιλά φινίρισμα. Πάγκος Π240×Β40, 

Υ64/128cm. Επίτοιχο ντουλάπι Π240×Β40, 

Υ38cm. 399.076.33

190 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χρησιμοποιήστε μία τέτοια 

σύνθεση για να αξιοποιήσετε 

το χώρο του διαδρόμου.

Δείτε τηλεόραση, φυλάξτε τα ποτήρια 

και ό,τι άλλο χρειάζεται για μία βραδιά 

με φίλους, ή απλά διακοσμήστε.

01

05

BESTÅ σύνθεση  

αποθήκευσης TV

440€

02

04

06

BESTÅ σύνθεση

αποθήκευσης TV

385€

03



02

06
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Για τους φορητούς Η/Υ 
που παίρνουν τη θέση 
της τηλεόρασης.

Δεν προορίζονται μόνο 
για τηλεόραση. Οι συνθέσεις 
BESTÅ λειτουργούν και χωρίς.

03

01

04

09

Ένα χαμηλό έπιπλο αφήνει 
ελεύθερο χώρο από πάνω 
για να προβάλλετε μία ταινία 
στον τοίχο.

BENNO έπιπλο TV

99€

07

10

12

11

07 BORGSJÖ έπιπλο TV 59€ Με ρυθμιζόμενα 

ράφια. Προσαρμόστε το χώρο μεταξύ των 

ραφιών ανάλογα με τις ανάγκες σας. Με λευκό 

φινίρισμα. Μεγ. μέγεθος επίπεδης οθόνης TV 

60". Π150×Β42, Υ51cm. 002.209.69

08 BRÄDA στήριγμα για φορητό Η/Υ 12,99€ 

Τα πόδια ανοίγουν και δημιουργείται μία

 επιφάνεια με κλίση, για να δουλεύετε με

 σωστή στάση. Π42×Β30, Υ21cm. 401.486.22

09 VALLVIK έπιπλο TV/τραπέζι μέσης 89€ 

Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο πεύκου. Μέγιστο 

βάρος 45 kg. Μεγ. μέγεθος επίπεδης οθόνης 

TV 40". Π118×Β45, Υ47cm. 601.936.56 
10 HEMNES έπιπλο TV 149€ Από λακαρι-

σμένο μασίφ ξύλο πεύκου. Μέγιστο βάρος 

45 kg. Π110×Β47, Υ57cm. Σε λευκό χρώμα 

001.775.55 

11 BENNO έπιπλο TV 99€ Με λακαρισμένο

 φινίρισμα σημύδας. Μέγιστο βάρος 50 kg. 

Μεγ. μέγεθος επίπεδης οθόνης TV 46". 

Π120×Β39, Υ42cm. 902.016.88

12 LIATORP έπιπλο TV 219€ Με λευκό

 φινίρισμα. Σχεδ.: Carina Bengs. Μέγιστο

 βάρος 100 kg. Μεγ. μέγεθος επίπεδης οθόνης 

TV 42". Π145×Β49, Υ45cm. 801.166.00

02 LACK γωνιακό έπιπλο TV 59€ Με λακαρι-

σμένο σκούρο καφέ φινίρισμα. Μέγιστο βάρος 

65 kg. Μεγ. μέγεθος επίπεδης οθόνης TV 32". 

Π100×Β55, Υ35cm. 601.053.39

03 TOFTERYD έπιπλο TV 149€ Με γυαλι-

στερό λευκό φινίρισμα και επιχρωμιωμένο 

ατσάλι. Μεγ. μέγεθος επίπεδης οθόνης TV 50". 

Π140×Β47, Υ31cm. 201.975.00

04 BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης με γυάλινες 
πόρτες 150€ Π60×Β40, Υ128cm. 499.076.56

05 BESTÅ BURS έπιπλο TV 299€ Με γυα-

λιστερό κόκκινο φινίρισμα. Σχεδ.: Mikael 

Warnhammar. Μέγιστο βάρος 100 kg. Μεγ. 

μέγεθος επίπεδης οθόνης TV 60". Π180×Β41, 

Υ49cm. 901.037.58  

06 νέο VITTSJÖ έπιπλο TV 59€ Από 

κονιορτοποιημένο ατσάλι, γυαλί ασφαλείας 

και σκούρο καφέ φινίρισμα. Σχεδ.: Johan 

Kroon. Μεγ. μέγεθος επίπεδης οθόνης TV 55". 

Π150×Β40, Υ33cm. 402.133.11

05

01 νέο IKEA PS 2012 έπιπλο TV 179€ Με 2 

ρυθμιζόμενα ράφια. Προσαρμόστε το χώρο 

μεταξύ των ραφιών ανάλογα με τις ανάγκες 

σας. Με κίτρινο φινίρισμα. Σχεδ.: L. Widén/A. 

Wallin Irinarchos. Μεγ. μέγεθος επίπεδης 

οθόνης TV 55". Π150×Β48, Υ41cm. 102.105.35  

Δείτε στη σελίδα 148 πως το έπιπλο TV 
ΙΚΕΑ PS αναβαθμίζει το παιχνίδι σας.

08

ΕΠΙΠΛΑ TV & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
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01 BENNO πύργος DVD 25€ Με ρυθμιζόμενα 

ράφια. Προσαρμόστε το χώρο μεταξύ των 

ραφιών ανάλογα με τις ανάγκες σας. Με λευκό  

φινίρισμα. Π20×Β17, Υ202cm.  073.053.10  

EKBY JÄRPEN/EKBY STILIG επίτοιχο ράφι 

16,50€/τεμ. Με λευκό φινίρισμα και μασίφ 

ξύλο. Π119×Β28, Υ34cm. 198.703.48  BENNO 
τροχήλατο έπιπλο TV 49€ Με ροδάκια. 

Μετακινείται εύκολα εκεί που επιθυμείτε. 

Με λευκό φινίρισμα. Μέγιστο βάρος 30 

kg. Μεγ. μέγεθος επίπεδης οθόνης TV 42”. 

Π118×Β38/42, Υ51cm. 502.031.04  BILLY 
βιβλιοθήκη 35€/τεμ. Με ρυθμιζόμενα ράφια. 

Προσαρμόστε το χώρο μεταξύ των ραφιών 

ανάλογα με τις ανάγκες σας. Με λευκό φινίρι-

σμα. Π40×Β28, Υ202cm. 400.857.14  

02 BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης με πόρτες/
συρτάρια 383€ Με συρτάρια που ανοί-
γουν και κλείνουν εύκολα. Με γυαλιστερό 

λευκό φινίρισμα και επιχρωμιωμένο ατσάλι. 

Πάγκος Π240×Β40, Υ48cm. Επίτοιχο ντουλάπι 

Π120×Β20, Υ64cm. 698.945.54

03 HEMNES σύνθεση επίπλου TV 686€ Από 

μασίφ ξύλο με φυσικό στιλ. Από λακαρισμένο 

μασίφ ξύλο έλατου, γυαλί ασφαλείας. Σχεδ.: 

Carina Bengs. Π288×Β37/47, Υ197cm. Σε γκρι-

καφέ χρώμα 999.055.08  

04 DAVE τραπέζι φορητού Η/Υ 25€ Το ύψος 
και η κλίση της επιφάνειας εργασίας ρυθμίζο-

νται. Προσαρμόστε ανάλογα με τις ανάγκες 

σας. Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και κόκκινο 

φινίρισμα. Σχεδ.: Karl Malmvall. Μέγιστο βά-

ρος 6 kg. Π60×Β50, Υ52–81cm. 101.518.14

05 EXPEDIT σύνθεση επίπλου TV 179€ Τα 
ράφια μπορούν να τοποθετηθούν δεξιά ή 

αριστερά, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μεγ. 

μέγεθος επίπεδης οθόνης TV 55”. Π185×Β39, 

Υ149cm. 199.178.69 Τα κουτιά LEKMAN 

πωλούνται χωριστά.

06 VITTSJÖ έπιπλο TV 39€ Από κονιορτοποι-

ημένο ατσάλι, γυαλί ασφαλείας και σκούρο 

καφέ φινίρισμα. Σχεδ.: Johan Kroon. Μέγιστο 

βάρος 40 kg. Μεγ. μέγεθος επίπεδης οθόνης 

TV 40”. Π100×Β40, Υ33cm. 902.175.66

ΕΠΙΠΛΑ TV & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
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Ένας χώρος οργάνωσης  

(και αναδιοργάνωσης)  

των DVD, CD και των περιοδικών.

Αναβαθμίστε την οργάνωση 

των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

και περάστε στο επόμενο επίπεδο.  

BENNO τροχήλατο έπιπλο TV

49€

EXPEDIT σύνθεση 
επίπλου TV

179€



01 BESTÅ ραφιέρα με πόρτα 40€/τεμ. Με 

λευκό/γκρι-τιρκουάζ φινίρισμα. Π60×Β40, 
Υ38cm. 599.174.95  

02 BESTÅ ραφιέρα με πόρτα 55€/τεμ. Με 
πόρτες για να κρύβετε τα πράγματά σας και 
να τα προστατεύετε από τη σκόνη. Με λευκό/
γκρι-τιρκουάζ φινίρισμα. Π60×Β40, Υ64cm. 
399.174.96

03 FÖRHÖJA επίτοιχο ντουλάπι 14,99€/τεμ. 

Με λακαρισμένο λευκό φινίρισμα. Π30×Β25, 
Υ30cm. 701.771.99

04 VALLVIK βιβλιοθήκη 99€ Από μασίφ ξύλο, 
ένα φυσικό υλικό μεγάλης αντοχής. Π80×Β30, 
Υ190cm. 801.936.55

05 LIATORP μπουφές 259€ Με έξοδο για να 
συγκεντρώνονται τα καλώδια στο πίσω μέρος. 
Π145×Β48, Υ87cm. 801.165.96

06 JOSEF ντουλάπι 39€ Κατάλληλο και για 
εσωτερική και για εξωτερική χρήση. Από 
κονιορτοποιημένο/γαλβανισμένο ατσάλι. 
Π40×Β35, Υ86cm. 001.689.90
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07 TROLLSTA μπουφές 229€ Με βαθιά ράφια 
που παρέχουν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. 
Με λιλά φινίρισμα και κονιορτοποιημένο ατσά-
λι. Σχεδ.: Hanna Brogård. Π120×Β50, Υ76cm. 
702.007.17  

08 ISALA ντουλάπι 199€ Με δύο ρυθμιζόμενα 
ράφια. Προσαρμόστε το χώρο μεταξύ των 
ραφιών ανάλογα με τις ανάγκες σας. Με λιλά 
φινίρισμα. Σχεδ.: J. Asshoff/H. Brogård. 
Π75×Β44, Υ131cm.  102.041.72

09 BILLY βιβλιοθήκη 79€ Με βαθιά ράφια 
που δημιουργούν χώρο για μεγάλα βιβλία.  
Με λευκό φινίρισμα. Π80×Β39, Υ202cm. 
102.084.67 Συνδυάστε διαφορετικούς 

τρόπους αποθήκευσης με τη βιβλιοθήκη 

BILLY. Δείτε πώς στη σελίδα 30.

10 IKEA STOCKHOLM ντουλάπι-βιτρίνα 369€ 

Πόρτες με μηχανισμό αθόρυβου κλεισίματος, 
για να κλείνουν αργά, μαλακά και αθόρυβα.  
Με λακαρισμένο φινίρισμα από ξύλο βελανιδιάς, 
γυαλί ασφαλείας. Π75×Β37, Υ174cm. 001.037.91

«Εμπνευστήκαμε γι’ αυτό

το έπιπλο όταν είδαμε ένα 

τοίχο με διαφορετικού 

μεγέθους κορνίζες. Κάθε 

τμήμα έχει σχεδιαστεί σαν να 

είναι μια όμορφη κορνίζα που 

πλαισιώνει όλα τα αγαπημένα 

σας πράγματα.» 

Σχεδιάστριες: Wis design,  

Anna Wallin Irinarchos och 

Lisa Widén

Συνδυάστε αυτές τις μεμονωμένες 

μονάδες αποθήκευσης  

με όποιο τρόπο θέλετε.
IkeA ps 2012

ντουλάπι-βιτρίνα

399€
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11 νέο IkeA ps 2012 ντουλάπι-βιτρίνα 399€ 

Πλαισιώνει, αναδεικνύει και προστατεύει
 τα αγαπημένα σας αντικείμενα. Με λευκό 
φινίρισμα και γυαλί ασφαλείας. Π73×Β41, 
Υ200cm. 702.084.45  

12 EXPEDIT μονάδα αποθήκευσης 174€ Με 
κόκκινο φινίρισμα. Σχεδ.: Tord Björklund. 
Π79×Β39, Υ149cm. 299.174.92  

13  EXPEDIT ραφιέρα 29,99€ Μπορεί να στερε-
ωθεί στον τοίχο ή να τοποθετηθεί στο δάπεδο. 
Επιλέξτε αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα 
τις ανάγκες σας. Με λακαρισμένο φινίρισμα 
σημύδας. Σχεδ.: Tord Björklund. Π79×Β39, 
Υ79cm. 801.352.98  Τα κουτιά για τις ραφιέρες 
EXPEDIT πωλούνται χωριστά.

 Σημείωση! Όλες οι βιβλιοθήκες,  

τα ντουλάπια και οι ραφιέρες  

που παρουσιάζονται εδώ πρέπει  

να στερεώνονται στον τοίχο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12
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01

LIATORP μπουφές

259€

EXPEDIT

ραφιέρα

29€
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01 VITTSJÖ ραφιέρα 69€ Το γυαλί ασφαλείας 

και το μέταλλο είναι υλικά μεγάλης αντοχής 

που δίνουν όμως ανάλαφρο αποτέλεσμα. Από 

κονιορτοποιημένο ατσάλι, γυαλί ασφαλείας και 

σκούρο καφέ φινίρισμα. Σχεδ.: Johan Kroon. 

Π100×Β36, Υ175cm. 202.133.12

02 BILLY σύνθεση βιβλιοθήκης 147€ Με

 ρυθμιζόμενα ράφια. Προσαρμόστε το χώρο

 μεταξύ των ραφιών ανάλογα με τις ανάγκες 

σας. Με φινίρισμα από λακαρισμένο ξύλο 

σημύδας. Π160×Β28, Υ106/202cm. 899.077.15  

03 EXPEDIT ραφιέρα με πόρτες 234€ 

 Τα ένθετα για τις ραφιέρες EXPEDIT έχουν 

διαφορετικά χρώματα και φινιρίσματα. 

Αναμίξτε τα όπως θέλετε και δημιουργήστε 

την δική σας ραφιέρα EXPEDIT. Σχεδ: Tord 

Björklund. Π185×Β39, Υ185cm. Σε λευκό/

πράσινο χρώμα 999.081.87  Δείτε την 

EXPEDIT σε χρήση στο κατάστημα ΙΚΕΑ.

04 BORGSJÖ βιβλιοθήκη με γυάλινες πόρτες 

108€ Πόρτες με μηχανισμό αθόρυβου κλει-

σίματος, για να κλείνουν αργά, μαλακά και 

αθόρυβα. Με φινίρισμα και γυαλί ασφαλείας. 

Σχεδ.: Carina Bengs. Π75×Β32, Υ181cm. 

799.077.25  

05 HEMNES σύνθεση αποθήκευσης με γυάλι-

νες πόρτες 547€ Με εξόδο στο κάτω μέρος 

για να συγκεντρώνονται τα καλώδια και να 

είναι εύκολα προσβάσιμα. Από λακαρισμένο 

μασίφ ξύλο έλατου, γυαλί ασφαλείας. Σχεδ.: 

Carina Bengs. Π147×Β37, Υ197cm. 099.077.00  

06 BESTÅ σύνθεση επίπλων αποθήκευσης 

305€ Με ρυθμιζόμενα ράφια. Προσαρμόστε

 το χώρο μεταξύ των ραφιών ανάλογα με τις

 ανάγκες σας. Με λευκό/λιλά φινίρισμα. 

Π240×Β40, Υ166cm. 299.078.17 

07 IVAR 3 τμήματα/ράφια/ντουλάπι 

373€ Από μασίφ ξύλο πεύκου. Π262×Β50, 

Υ124/179/226cm. 999.076.92  

08 LIATORP βιβλιοθήκη με γυάλινες πόρτες 

418€ Η σύνθεση ξύλου και γυάλινης πόρτας 

προστατεύει τα αγαπημένα σας αντικείμενα 

από τη σκόνη και ταυτόχρονα τα κρύβει και τα 

αναδεικνύει. Με λευκό φινίρισμα, γυαλί ασφα-

λείας. Π96×Β37, Υ214cm. 298.426.23  

 Όλες οι βιβλιοθήκες και οι μονάδες 

αποθήκευσης που παρουσιάζονται εδώ 

πρέπει να στερεώνονται στον τοίχο.

02

04

08

01
06

03

05

BESTÅ σύνθεση

αποθήκευσης

305€

Οι μονάδες IVAR είναι από ακατέργαστο 

ξύλο πεύκου και μπορούν εύκολα  

να βαφτούν σε οποιοδήποτε χρώμα.

VITTSJÖ

ραφιέρα

69€
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01 SKUBB κουτί 11,99€/3 τεμ. Με λαβή στη 

μία πλευρά για να το τραβήξετε προς τα έξω 

εύκολα. Π31×Β34, Υ33cm. 602.070.31  

02 KNODD κάδος απορριμμάτων με καπάκι 

18,99€ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον 

κάδο οπουδήποτε στο σπίτι σας, ακόμα και σε 

χώρο με υγρασία. 40l. 600.456.56  

03 KNODD κάδος απορριμμάτων με καπάκι 

9,99€ Με χερούλι στο καπάκι του κάδου, για 

να τον γεμίζετε και να τον αδειάζετε εύκολα. 

16l. 902.189.24

04 KASSETT χάρτινο κουτί με καπάκι 5,99€/

 2 τεμ. Αυτό το κουτί είναι κατάλληλο για 

να αποθηκεύσετε εφημερίδες, περιοδικά, 

φωτογραφίες ή άλλα αναμνηστικά. Π27×Β35, 

Υ18cm. 202.242.83

05 KVARNVIK χάρτινο κουτί με καπάκι 12€ 

Αυτό το κουτί είναι ιδανικό για να αποθηκεύ-

σετε CD, παιχνίδια, φορτιστές ή αξεσουάρ 

γραφείου. Π16×Β29, Υ15cm. 301.967.36  

06 KVARNVIK χάρτινο κουτί με καπάκι 

19,99€ Π32×Β35, Υ30cm. 301.967.41

07 KOTTEBO καλάθι 19,99€ Από λακαρισμένα 

φύλλα φοίνικα. Π32×Β34, Υ32cm. 001.094.77  

08 PLUGGIS κουτί με καπάκι 6,99€ Αυτό το 

κουτί είναι κατάλληλο για να αποθηκεύσετε 

εφημερίδες, περιοδικά, φωτογραφίες ή άλλα 

αναμνηστικά. Από πλαστικό PET. Π36×Β29, 

Υ18cm. Σε λευκό χρώμα 802.346.94

09 BLADIS κουτί με καπάκι 14,99€/σετ 4 τεμ. 

Σε μαύρο χρώμα 302.193.61

10 LEKMAN κουτί 11,99€ Από πλαστικό. Σχεδ.: 

Tord Björklund. Π33×Β37, Υ33cm. Σε κόκκινο 

χρώμα 701.384.00  

11 νέο IKEA PS 2012 συρτάρι 39€/σετ 4 τεμ. 

Αυτά τα κουτιά είναι ιδανικά για να αποθη-

κεύσετε αξεσουάρ γραφείου, κοκαλάκια, 

κοσμήματα ή άλλα μικρά αντικείμενα. Από 

μπαμπού και πλαστικό PET. Σχεδ.: Sarah 

Fager. 602.065.45   

12 PINGLA χάρτινο κουτί με καπάκι 2,99€ 

/2 τεμ. Από λακαρισμένο χαρτόνι. Π28×Β37, 

Υ18cm. Σε μπλε χρώμα 402.222.97  

13 SAMLA κουτί με καπάκι 3,50€/τεμ. Το

 καπάκι προστατεύει το περιεχόμενο και 

χρησιμοποιείται για να στοιβάζονται τα κουτιά 

εύκολα. Από πλαστικό πολυπροπυλένιου. 

Σχεδ.: Mia Gammelgaard. Π39×Β28, Υ14cm. 

Σε μαύρο χρώμα 599.030.16   

14 KASSETT χάρτινο κουτί με καπάκι 4,99€/

 2 τεμ. Αυτό το κουτί είναι ιδανικό για να 

αποθηκεύσετε CD, παιχνίδια, φορτιστές ή 

αξεσουάρ γραφείου. Από χρωματιστό χαρτόνι. 

Π16×Β26, Υ15cm. Σε σκούρο ροζ χρώμα 

402.243.19

15 KVISSLE κουτί με καπάκι 12€/σετ 4 τεμ. 

Ιδανικό για στιλό, μπλοκ σημειώσεων και 

επαγγελματικές κάρτες. Μεγέθη: 3 τεμ. 11x11 

cm και 1 τεμ. 33x11,5 cm. Από κονιορτοποι-

ημένο ατσάλι και φελλό. Σε λευκό χρώμα 

401.980.23  

16 KUPOL μονάδα αποθήκευσης με αποσπώ-

μενα κουτιά 7,99€ Από πλαστικό πολυπρο-

πυλένιου. Π27×Β18, Υ16cm. Σε λευκό χρώμα 

001.980.39  

 Μήπως χρειάζεστε ένα σπίτι για όλα τα 

μικροαντικείμενα; Έχουμε τη λύση στο 

κατάστημα ΙΚΕΑ.

04

0201

03

PINGLA χάρτινο

κουτί με καπάκι

2,99€
/2 τεμ.

Επιτραπέζια ή επίτοιχα, όπως 

και να τα τοποθετήσετε, 

δημιουργούν μία μονάδα 

αποθήκευσης.

Φανταστικό από μόνο του, 

αλλά φτιαγμένο και για 

να ταιριάζει απόλυτα στις 

ραφιέρες EXPEDIT.

Απαλλαχτείτε από αυτά

που δεν θέλετε.

06

05

07

12

13

08

09

15

16

10
11

14

ΚΟΥΤΙΑ

vέo

PLUGGIS κουτί

με καπάκι

6,99€

vέo

KUPOL μονάδα αποθήκευσης 

με αποσπώμενα κουτιά

7,99€
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04

08 VIKA AMON/VIKA ALEX γραφείο 160€ 
Με πράσινο φινίρισμα και κονιορτοποιημένο 

ατσάλι. Σχεδ.: Johanna Asshoff. Μ120×Π75, 

Υ105cm. 399.048.42 

09 MICKE γωνιακό γραφείο 139€ Το πάνω 

ράφι διαθέτει έξοδο για τα καλώδια για να 

διευκολύνει την τοποθέτηση εκτυπωτή και 

άλλων συσκευών. Με ανάγλυφο σχέδιο, καφέ 

φινίρισμα και κονιορτοποιημένο ατσάλι. 

Π100×Β100, Υ151cm. 401.800.61   

10 VIKA GLASHOLM/VIKA ADILS γραφείο 

49€ Με επιφάνεια εργασίας από γυαλί ασφα-

λείας, δεν λεκιάζει εύκολα και είναι εύκολο να 

καθαριστεί. Μέγιστο βάρος 50 kg. Μ99×Π52, 

Υ71cm. 099.037.83  

11 MALM γραφείο με συρόμενη επιφάνεια 

129€ Με συρόμενη επιφάνεια που παρέχει 

επιπλέον χώρο εργασίας. Με λευκό φινίρισμα. 

Π160×Β65, Υ72cm. 702.141.92

12 VITTSJÖ γραφείο για φορητό Η/Υ 29€ Τα 
ρυθμιζόμενα πόδια κάνουν το τραπέζι σταθερό 

ακόμη και σε ανισόπεδα δάπεδα. Π100×Β36, 

Υ72cm. 802.213.52  
13 ISALA γραφείο για φορητό Η/Υ 179€ 

Διαθέτει άνοιγμα στο πίσω μέρος για εύκολη 

οργάνωση των καλωδίων. Με μοβ φινίρι-

σμα. Π80×Β45, Υ74cm. 302.041.85  Δεν 

βλέπετε το δικό σας γραφείο; Ελάτε στο 

κατάστημα ΙΚΕΑ και θα το βρείτε.

01 GALANT γωνιακό γραφείο αριστερό 195€ 
Κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. 

Είναι μελετημένο για σκληρή καθημερινή 

χρήση. Π160×Β120, Υ60–82cm. 698.521.15 

Με 10 χρόνια εγγύηση. Δείτε περισσότερα στη 

σελίδα 310.  

02 GALANT τροχήλατη συρταριέρα 149€ 
Με πράσινο φινίρισμα. Π45×Β60, Υ55cm. 

502.116.13  
03  ALEX τροχήλατη συρταριέρα 99€ Με μαύρο 

φινίρισμα. Π67×Β48, Υ66cm. 501.671.58

04 LIATORP γραφείο 319€ Το πίσω μέρος είναι 

επεξεργασμένο για να μπορεί να τοποθετηθεί 

και στη μέση ενός δωματίου. Με λευκό

 φινίρισμα. Π145×Β65, Υ73cm. 301.036.76  
05 BORGSJÖ γραφείο 39€ Με ράφι για την 

οργάνωση καλωδίων στην επιφάνεια εργασίας, 

για να κρύβει τις πρίζες και τα καλώδια και να 

αφήνει την επιφάνεια εργασίας τακτοποιημέ-

νη. Π90×Β52, Υ73cm. 602.209.71

06 MICKE τροχήλατη συρταριέρα 49€ Το πίσω 

μέρος είναι επεξεργασμένο για να μπορεί να 

τοποθετηθεί και στη μέση ενός δωματίου. 

Π35×Β50, Υ75cm. 202.216.18  

07 MICKE γραφείο 49€ Με εξόδους για να 

κρύβονται τα καλώδια και να είναι εύκολα 

προσβάσιμα. Π73×Β50, Υ75cm. 602.216.16  

ΓΡΑΦΕΙΑ

01

06 07

Μετατρέψτε κάθε 

τραπέζι σε γραφείο, 

προσθέτωντας 

μία μικρή μονάδα 

αποθήκευσης.

02

05

03

VITTSJÖ γραφείο

για φορητό Η/Υ

29€

Φυλάξτε το φορητό 

Η/Υ όταν χρειάζεστε 

περισσότερο χώρο

στο γραφείο.

08

11

12

09

13

10

Γωνιακό γραφείο κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. 

Η ποιότητά του είναι μελετημένη για σκληρή καθημερινή 

χρήση. 

Μέσα στο συρτάρι 

του γραφείου ISALA 

υπάρχει θέση για 

το φορητό Η/Υ από 

διάτρητο μέταλλο. 

Έτσι, μπορείτε να 

το φορτίζετε στο 

συρτάρι χωρίς να  

υπερθερμαίνεται.

MICKE γωνιακό

γραφείο

139€

BORGSJÖ γραφείο

39€
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02

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

01 MARKUS περιστρεφόμενη καρέκλα 169€ 

Με ρυθμιζόμενη λειτουργία ανάκλισης που 

κλειδώνει, για αυξημένη σταθερότητα και 

έλεγχο στις διάφορες θέσεις. Κάλυμμα: 

100% μαλλί. Σχεδ.: Henrik Preutz. Κάθι-

σμα Π53×Β47, Υ40–57cm. 501.788.59 Με 

10 χρόνια εγγύηση. Δείτε περισσότερα στη 

σελίδα 310.  

02 ALRIK περιστρεφόμενη καρέκλα 25€ Με 
ρυθμιζόμενο ύψος για να κάθεστε αναπαυτικά. 

Αυτή η καρέκλα είναι κατάλληλη για οικιακή 

χρήση. Κάθισμα: πλαστικό πολυπροπυλένιου. 

Κάθισμα Π39×Β37, Υ40–51cm. 402.141.17

03 GREGOR περιστρεφόμενη καρέκλα 89€ 
Το μαξιλαράκι καθαρίζεται εύκολα γιατί έχει 

αφαιρούμενο κάλυμμα που πλένεται στο 

πλυντήριο. Αυτή η καρέκλα είναι κατάλληλη 

για οικιακή χρήση. Από 40% βαμβάκι, 20% 

λινό, 20% βισκόζη/ρεγιόν, 20% πολυεστέρα. 

Κάθισμα Π45×Β47, Υ42–53cm. 801.931.94  
04 VILGOT περιστρεφόμενη καρέκλα 79€ Με 
ενσωματωμένο στήριγμα μέσης, που προσφέ-

ρει επιπλέον στήριξη και ξεκούραση. Αυτή η 

καρέκλα είναι κατάλληλη για επαγγελματική 

χρήση. Κάλυμμα: 100% πολυεστέρα. Κάθισμα 

Π47×Β48, Υ47–60cm. 601.931.85

05 FINGAL περιστρεφόμενη καρέκλα 49€ 
Με ρυθμιζόμενο ύψος που προσαρμόζεται 

ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αυτή η καρέκλα 

είναι κατάλληλη για οικιακή χρήση. Κάλυμμα: 

βαμβάκι επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη/

πολυεστέρα. Κάθισμα Π49×Β42, Υ38–50cm. 

901.965.97  
 Καθίστε, στριφογυρίστε, ξαπλώστε. 

Διαπιστώστε την ποιότητα των προϊόντων
 στο κατάστημα IKEA.

06 TORBJÖRN περιστρεφόμενη καρέκλα 39€ 
Το επικλινές κάθισμα παρέχει μία άνετη θέση 

όταν κάθεστε. Κάθισμα/πλάτη: 100% πολυ-

εστέρα. Σχεδ.: J. Jelinek. Κάθισμα Π40×Β43, 

Υ42–50cm. 502.179.07  

07 SKRUVSTA περιστρεφόμενη καρέκλα 
119€ Με ρυθμιζόμενο ύψος για να κάθεστε 

αναπαυτικά. Κάλυμμα: ακρυλικό/βαμβάκι 

επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη/πολυεστέρα. 

Κάθισμα Π48×Β45, Υ47–55cm. Idhult σε λευκό 

χρώμα 400.731.79

08 SNILLE περιστρεφόμενη καρέκλα 19,99€ 
Με ρυθμιζόμενο ύψος για να κάθεστε αναπαυ-

τικά. Κάθισμα: πλαστικό πολυπροπυλένιου. 

Κάθισμα Π45×Β39, Υ39–51cm. 798.982.69 
09 MALKOLM περιστρεφόμενη καρέκλα 99€ 

Ροδάκια με πλαστική επικάλυψη, που κυλούν 

ομαλά σε κάθε τύπο δαπέδου. Αυτή η καρέκλα 

είναι κατάλληλη για οικιακή χρήση. Κάλυμμα: 

βαμβάκι επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη/

πολυεστέρα. Σχεδ.: Ola Wihlborg. Κάθισμα 

Π52×Β45, Υ45–58cm. 501.968.01

10 TORKEL περιστρεφόμενη καρέκλα 69€ Με 
ρυθμιζόμενο ύψος για να κάθεστε αναπαυ-

τικά. Αυτή η καρέκλα είναι κατάλληλη για 

οικιακή χρήση. Κάλυμμα: βαμβάκι επενδεδυ-

μένο με πολυουρεθάνη/πολυεστέρα. Κάθισμα 

Π49×Β42, Υ40–52cm. 002.124.84 

07

06

08

09

MARKUS περιστρεφόμενη 
καρέκλα

169€

Μία ιδανική καρέκλα

για επαγγελματική χρήση,

με ενσωματωμένο στήριγμα μέσης. 

Έτσι, κάθεστε αναπαυτικά χωρίς

να έχει σημασία αν δουλεύετε

ή παίζετε παιχνίδια Η/Υ.

03

01

04

05
10

Αυτή η καρέκλα είναι φτιαγμένη για να 

ταιριάζει με τα χρώματα των επιφανειών 

και ποδιών VIKA. Δείτε περισσότερα

στο www.IKEA.gr

FINGAL περιστρεφόμενη
καρέκλα

49€ TORKEL περιστρεφόμενη
καρέκλα

69€



Σχεδιαστής: 
Jon Karlsson

39€

TORBJÖRN περιστρεφόμενη καρέκλα 39€ Με 
ρυθμιζόμενο ύψος για να κάθεστε 

αναπαυτικά. Κάθισμα/πλάτη: 100% πολυεστέρα. 

Σχεδ.: J. Jelinek. Μέγιστο βάρος 110 kg. Κάθισμα 

Π40×Β43, Υ42–50cm. Σε μπλε χρώμα 402.178.99  
Διαθέσιμο και σε: Μαύρο 202.247.54  Πράσινο 

402.179.03  Ροζ 502.179.07

6,99€

VARMLUFT/HEMMA φωτιστικό οροφής 6,99€ 
Από χαρτί. Σε υπόλευκο χρώμα 799.038.74
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02

03 νέο IKEA PS 2012 επίτοιχο φωτιστικό 

LED 39€ Με LED που χρησιμοποιούν 85% 

λιγότερη ενέργεια και διαρκούν 20 φορές 

περισσότερο από τους λαμπτήρες πυρά-

κτωσης. Μεγ. Μ90cm. 602.116.98

04 VIKT επίτοιχο φωτιστικό LED 29€ Από 

κονιορτοποιημένο αλουμίνιο και πλαστικό. 

Π9,5×Υ11,5cm. 101.906.17  

05 νέο SOLKULLEN φωτιστικό οροφής LED 

39€  402.047.69  

01 νέο IKEA PS 2012 φωτιστικό οροφής 

LED 89€ Με εστίαση της δέσμης του 

φωτός, που είναι ιδανική για φωτισμό 

των τραπεζιών της τραπεζαρίας και του 

καθιστικού. Henrik Preutz. Ø45, Υ15cm. 

602.117.83

02 νέο  IKEA PS 2012 φωτιστικό δαπέδου 

LED 89€ Εμπνευσμένο από το μπαλέτο, με 

πλούσιο ύφασμα που προσφέρει φινέτσα 

στο χώρο ακόμα και αν είναι κλειστό. Ø70, 

Υ155cm. 802.077.61

06 νέο KLOR φωτιστικό οροφής LED 89€ 

301.806.84  

07 TISDAG φωτιστικό γραφείου LED 49€ Ο 

φωτισμός LED είναι ενσωματωμένος στον 

πολύ λεπτό επίπεδο δίσκο του φωτιστικού 

οροφής. Ομοιόμορφος σχεδιασμός και 

ποιοτικός φωτισμός, όλα σε ένα φωτιστικό. 

Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και πλαστι-

κό. Υ58cm. 101.968.60  

08 TIVED φωτιστικό δαπέδου LED 69€ 

Με ρυθμιζόμενο βραχίονα. 001.809.68

09 νέο VÄSTER φωτιστικό οροφής LED 

59€ Από πλαστικό και ατσάλι. Σχεδ.: K. 

Hagberg/M. Hagberg. 202.087.06

10 IKEA STOCKHOLM φωτιστικό 

δαπέδου/διαβάσματος LED 69€ Από 

επινικελωμένο ατσάλι. Σχεδ.: Ehlén Jo-

hansson. Υ140cm. 701.660.11

 Ελάτε στο κατάστημα ΙΚΕΑ και δείτε 

όλα τα φωτιστικά. Θα βρείτε το δικό 

σας ανάμεσα από τη μεγάλη ποικιλία 

που διαθέτουμε.
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Σχεδιασμός χωρίς όρια.
Τα πλεονεκτήματα του φωτισμού LED είναι ότι οι δίοδοι είναι μικρές, 

δεν σπάνε, δεν χρειάζονται αντικατάσταση και παράγουν πολύ λίγη 

θερμότητα. Όλα τα παραπάνω, αλλά και το γεγονός ότι ο φωτισμός LED 

είναι πιο φιλικός στο περιβάλλον από άλλα είδη, ήταν αρκετά, 

για να προκαλέσουν νέες δημιουργικές ιδέες στους σχεδιαστές μας. 

Ξαφνικά, δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν μικρότερα φωτιστικά, 

που διαχέουν το φως ομοιόμορφα και αναβαθμίζουν το φωτισμό σε χώρους 

που πριν δεν ήταν δυνατόν. Απλά, ρίξτε μια ματιά στα φωτιστικά σε αυτές 

τις δύο σελίδες. Το ένα από αυτά είναι εμπνευσμένο από μία κεφαλή 

ντους από το Χονγκ Κονγκ και το άλλο από ένα υπερευρυγώνιο φακό 

φωτογραφικής μηχανής. Ο φωτισμός LED επιτρέπει το σχεδιασμό 

και τη δημιουργικότητα χωρίς όρια.

Αυτό το φωτιστικό είναι φτιαγμένο από 

ένα ενιαίο κομμάτι χαρτιού και με LED 

που είναι φιλικά στο περιβάλλον. Ακόμα, 

προσθέτει όμορφα διακοσμητικά σχέδια.

Η έξυπνη σχεδίαση στο 

εσωτερικό, διαχέει το φως LED 

και δημιουργεί μια ζεστή λάμψη 

στο πάνω μέρος.

Με επίπεδο καπέλο 

και ρυθμιζόμενο σώμα, 

αυτό το φωτιστικό 

χωράει παντού.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

νέο

νέο

νέο

TISDAG

φωτιστικό γραφείου LED

49€

01

03

08

09

06

07

10

IKEA PS 2012

φωτιστικό δαπέδου LED

89€

νέο

νέο

04
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04 STRANNE επιτραπέζιο φωτιστικό LED  
49€ Με βραχίονες που λυγίζουν, για να 

μπορείτε να ρυθμίζετε το σχήμα του φωτι-

στικού. Υ77cm. 101.736.70  

05 TIVED φωτιστικό γραφείου LED 25€/
τεμ. Με ευέλικτο βραχίονα για να μπορείτε 

να κατευθύνετε το φως ανάλογα με τις 

ανάγκες σας. Υ60cm. 001.809.49

06 ARÖD φωτιστικό δαπέδου/

διαβάσματος 49€ Ø15, Υ126cm. 

501.477.83 

07 νέο LYRIK φωτιστικό δαπέδου 49€ Σαν 

γλυπτό αυτό το φωτιστικό προσφέρει στο 

χώρο έναν απαλό φωτισμό. Από κονιορτο-

ποιημένο ατσάλι και 100% βαμβάκι. Ø35, 

Υ142cm. 901.959.70

08 TUVE φωτιστικό δαπέδου 49€ Το 

ύφασμα του καπέλου εξασφαλίζει διάχυτο 

και ατμοσφαιρικό φωτισμό. Ø54, Υ150cm. 

701.928.64

09 SÖRE φωτιστικό δαπέδου 25€ Προσφέ-

ρει στο χώρο έναν απαλό φωτισμό. Ø30, 

Υ100cm. 402.044.82

10 IKEA 365+ BRASA φωτιστικό δαπέ-
δου/διαβάσματος 69€ Με δύο διαφο-

ρετικά επίπεδα φωτισμού. Ø13, Υ131cm. 

201.488.21  

11 HOLMÖ φωτιστικό δαπέδου 7,99€ Ø22, 

Υ117cm. 301.841.68

12 KVART σποτ με κλιπ/επίτοιχο 4,99€ 
Μπορεί να τοποθετηθεί με δύο τρόπους. 

Περιλαμβάνεται ο σφιγκτήρας και το 

εξάρτημα στερέωσης στον τοίχο. Ø8,5cm. 

601.524.44

01 ONSJÖ πολυέλαιος LED 45€ Οι σωλήνες 

με τα LED δημιουργούν συναρπαστικά εφέ 

φωτισμού και μοιάζουν με την πορεία των 

πυγολαμπίδων που πετούν στον αέρα. 
902.112.63

02 HÄGGÅS φωτιστικό οροφής LED 49€ Τα 
LED λάμπουν στην άκρη του κάθε βραχίο-

να. Ø60, Υ50cm. 402.077.44  

03 JANSJÖ σποτ με κλιπ LED 15€/τεμ.  
Από ατσάλι, αλουμίνιο και πολυκαρβονικό 

πλαστικό. Υ40cm. 102.372.57

09

Οι λαμπτήρες LED διαρκούν

25.000 ώρες και χρησιμοποιούν 

85% λιγότερη ενέργεια από τους 

λαμπτήρες πυράκτωσης.

Τα καπέλα προσφέρουν 

ένα όμορφο, απαλό 

φως, χωρίς να ξοδέψετε 

πολλά.

νέο

01
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07
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12

HOLMÖ  
φωτιστικό δαπέδου

7,99€

TIVED φωτιστικό

γραφείου LED

25€
/τεμ.



Αλλάξτε το καπέλο και ανανεώστε 

εύκολα το σπίτι σας.
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01
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01 νέο LYRIK επιτραπέζιο φωτιστικό 29€ 
Προσφέρει στο χώρο έναν απαλό φωτισμό. 

Ø24, Υ52cm. 601.959.76

02 ÅRSTID επιτραπέζιο φωτιστικό 25€ Το 

ύφασμα του καπέλου εξασφαλίζει διάχυτο 

και ατμοσφαιρικό φωτισμό. Ø9cm. Υ56cm. 

101.638.69  

03 TRÅL φωτιστικό γραφείου 25€ Με ρυθ-

μιζόμενο βραχίονα και κεφαλή για εύκολη 

εστίαση της δέσμης του φωτός. Ø9cm. 

Υ64cm. 701.585.39 

04 νέο VIDJA επιτραπέζιο φωτιστικό 
14,99€ Το ύφασμα του καπέλου εξασφα-

λίζει διάχυτο και ατμοσφαιρικό φωτισμό. 

Ø19, Υ48cm. 202.235.56  

05 LAMPAN επιτραπέζιο φωτιστικό 3,99€ 
Από πλαστικό.  Ø19cm. Υ29cm. 100.960.97  

06 VÄTE επιτραπέζιο φωτιστικό 5,99€ 
Προσφέρει στο χώρο έναν απαλό φωτισμό.  

Ø22cm. Υ26cm. 101.615.54  

07 BRÅN βάση επιτραπέζιου φωτιστικού 
25€ Από χειροποίητο γυαλί. Κάθε φωτι-

στικό είναι μοναδικό. Υ40cm. 101.841.45  

SKEBY καπέλο 4,99€ Ø23cm. 002.270.89  

08 KLABB επιτραπέζιο φωτιστικό 29€ Το 

ύφασμα του καπέλου εξασφαλίζει διάχυτο 

και ατμοσφαιρικό φωτισμό. Π24×Β13, 

Υ44cm. 302.150.18

09 NYFORS φωτιστικό γραφείου 35€ Με 
ρυθμιζόμενο βραχίονα και κεφαλή για την 

εύκολη εστίαση της δέσμης του φωτός. Πε-

ριλαμβάνεται ο λαμπτήρας. Από επινικελω-

μένο ατσάλι, 65% πολυαιθυλένιο και 35% 

πολυεστέρα. Ø14cm. Υ83cm. 401.245.84  

10 FILLSTA επιτραπέζιο φωτιστικό 19€ 
Προσφέρει στο χώρο έναν απαλό φωτισμό. 

Από πλαστικό και αλουμίνιο. Ø27, Υ31cm. 

201.544.16  

11 νέο GAVIK επιτραπέζιο φωτιστικό 12€ 
Από γυαλί. Ø18, Υ21cm. 002.133.08

νέο

NYFORS φωτιστικό γραφείου

35€

νέο
Συσκευάσαμε έξυπνα αυτό 

το φωτιστικό μειώσαμε τα έξοδα 

μετακίνησης και έτσι εξασφαλίσαμε 

την εξαιρετική τιμή.

«Ήθελα να δώσω σε ένα κλασικό φωτιστικό 

ένα μοντέρνο στιλ, χρησιμοποιώντας σχεδόν 

αποκλειστικά γυαλί. Όταν το γυαλί του 

καπέλου και της βάσης καλύπτεται, το φως 

διαθλάται και δημιουργεί σκιές.»

Σχεδιάστρια: Helena Svensson

LAMPAN 
επιτραπέζιο 
φωτιστικό

3,99€



νέο
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01 TORNA φωτιστικό οροφής 49€ Εστιάζει 

αλλά και διαχέει τη δέσμη του φωτός. 

Ιδανικό για το φωτισμό της τραπεζαρίας. 

Με φινίρισμα από ξύλο σημύδας και πλα-

στικό πολυπροπυλένιου. Ehlén Johansson. 

Ø27, Υ56cm. 901.366.12  

02 MELODI φωτιστικό οροφής 4,99€ Με 
εστίαση της δέσμης του φωτός, που είναι 

ιδανική για φωτισμό της τραπεζαρίας ή των 

επιφανειών του μπαρ. Monika Mulder. Ø28, 

Υ26cm. 000.379.80

03 νέο LYRIK καπέλο 14,99€ Το ύφασμα 

του καπέλου εξασφαλίζει διάχυτο και 

ατμοσφαιρικό φωτισμό. Από κονιορτοποι-

ημένο ατσάλι και 100% βαμβάκι. Σχεδ.: 

Sissa Sundling. Ø36cm. 501.959.72    
 HEMMA καλώδιο και ντουί 3€ Μ1,8m. 

Σε λευκό χρώμα 000.678.54

04 HEKTAR φωτιστικό οροφής 59€ Με 
εστίαση της δέσμης του φωτός, που είναι 

ιδανική για φωτισμό της τραπεζαρίας ή 

των επιφανειών του μπαρ. Από ατσάλι και 

αλουμίνιο. Σχεδ.: Ola Wihlborg. Ø47cm. 

602.152.05  

05 FOTO φωτιστικό οροφής 14,99€ Με 
εστίαση της δέσμης του φωτός, που είναι 

ιδανική για φωτισμό της τραπεζαρίας ή 

των επιφανειών του μπαρ. Από αλουμίνιο. 

Ø38cm. 801.258.12  

06 JÄRA καπέλο 12€ Το ύφασμα του καπέ-

λου εξασφαλίζει διάχυτο και ατμοσφαιρικό 

φωτισμό. Η βάση της λάμπας και το σετ του 

καλωδίου πωλούνται χωριστά. Από 100% 

βαμβάκι και πλαστικό. Ø45, Υ29,5cm. Σε 

γκρι χρώμα 202.286.29  HEMMA καλώδιο 

και ντουί 3€ Μ1,8m. Σε λευκό χρώμα 

000.678.54  
07 VÄTE φωτιστικό οροφής 19,99€ Από 

ριζόχαρτο, ατσάλι και πλαστικό. Σχεδ.: 

Maria Vinka. Ø72, Υ27cm. Σε λευκό χρώμα 

401.760.59  

08 IKEA 365+ BRASA φωτιστικό οροφής 
49€ Με εστίαση της δέσμης του φωτός, 

που είναι ιδανική για φωτισμό των τραπε-

ζιών της τραπεζαρίας και του καθιστικού.

 A. Nilsson/H. Preutz/T. Eliasson. Ø45, 

Υ22cm. 801.384.14  

09 SÖDER πολυέλαιος με 7 βραχίονες 69€ 
Προσφέρει στο χώρο έναν απαλό φωτισμό. 

Από γυαλί και ατσάλι. P. Amsell/B. Berlin. 

Ø72, Υ80cm. 501.956.89  

10 SÖDER φωτιστικό οροφής 29€ Από 

γυαλί και ατσάλι. Σχεδ.: P. Amsell/B. 

Berlin. Ø14, Υ190cm. 701.956.93  

 Αναζητήστε περισσότερα μεγέθη και 

χρώματα στο www.IKEA.gr.

Τα φωτιστικά δίνουν με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο νέα πνοή 

στο σπίτι σας. Δοκιμάστε να 

τοποθετήσετε μερικά φωτιστικά 

σε νέα σημεία στο χώρο σας και 

θα νιώσετε αμέσως τη διαφορά.

JÄRA καπέλο

12€

MELODI
φωτιστικό οροφής

4,99€
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01 STORNÄS τραπέζι 359€ Με ένα φύλλο προ-

έκτασης για 4-6 άτομα. Το μέγεθος του τρα-

πεζιού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με 

τις ανάγκες σας. Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο 

πεύκου. Σχεδ.: Carina Bengs. Μ147/204×Β95, 

Υ74cm. 401.768.46  

02 TORSBY τραπέζι 99€ Από λακαρισμένο ξύλο 

φλαμουριάς/επιχρωμιωμένο ατσάλι. M85×Π85, 

Υ75cm. 898.897.35

03 DOCKSTA τραπέζι 169€ Για 4 άτομα.
 Με λευκό φινίρισμα. Ø105, Υ75cm. 400.636.32
04 NORDEN πτυσσόμενο τραπέζι 199€ Με 

πτυσσόμενα φύλλα για 2-4 άτομα. Το μέγεθος 

του τραπεζιού μπορεί να προσαρμοστεί  

ανάλογα με τις ανάγκες σας. Από λακαρισμέ-

νο μασίφ ξύλο σημύδας. Μ26/89/152×Π80, 
Υ74cm. 201.047.18 

05 νέο INGATORP τραπέζι 269€ Με ένα φύλλο 
προέκτασης για 4-6 άτομα. Το μέγεθος του 

τραπεζιού μπορεί να προσαρμοστεί  

ανάλογα με τις ανάγκες σας. Με λευκό φινί-
ρισμα. Σχεδ.: Carina Bengs.Μ155/215×Π87, 
Υ74cm. 702.214.23 

06 νέο IKEA PS 2012 τραπέζι 129€ Για 2-4 

άτομα. Από μπαμπού και αλουμίνιο. Σχεδ.: 
Jon Karlsson. Μ74/106/138×Π80, Υ74cm. 
202.068.06  

07 BJURSTA επίτοιχο πτυσσόμενο τραπέζι 

34€ Γίνεται ένα πρακτικό ράφι για μικρά 

αντικείμενα όταν διπλώνεται. Με φινίρισμα 
από λακαρισμένο ξύλο φλαμουριάς και ατσάλι. 
Π90×Β50cm. 802.175.24  

08 TRANETORP τραπέζι 259€ Με ένα φύλλο 
προέκτασης για 4-6 άτομα. Το μέγεθος του 

τραπεζιού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα 

με τις ανάγκες σας. Μ143/203×Π90, Υ74cm. 
602.066.11

09 TORSBY τραπέζι 129€ Για 4 άτομα. Από 

επιχρωμιωμένο ατσάλι και γυαλί ασφαλείας. 
Σχεδ.: Carl Öjerstam. M135×Π85, Υ74cm. 
598.929.37

10 MELLTORP τραπέζι 25€ Για 2 άτομα. Με 
φινίρισμα από μελαμίνη και ατσάλι. Σχεδ.: Lisa 
Norinder. M75×Π75, Υ74cm. 598.499.77 

 Δεν βρίσκετε ακριβώς αυτό που ψάχνετε; 

Αναζητήστε περισσότερα μεγέθη και 

χρώματα στο www.ΙΚΕΑ.gr.

11 BJURSTA τραπέζι 179€ Με δύο φύλλα 
προέκτασης για 4-8 άτομα. Το μέγεθος του 

τραπεζιού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλο-

γα με τις ανάγκες σας. Μ140/180/220×Β84, 
Υ74cm. 301.162.64 

12 MUDDUS τραπέζι με πτυσσόμενο φύλλο 

45€ Με ένα συρόμενο και πτυσσόμενο φύλλο 

για 1-2 άτομα. Το μέγεθος του τραπεζιού  

μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανά-

γκες σας. Μ48/92×Π60, Υ74cm. 101.600.74 

TRANETORP  

τραπέζι

259€

STORNÄS τραπέζι

359€

νέο

08

04

03
09

11

07

02

06

01

05

10

12

Ανοίγει για να πάρετε

το γεύμα σας και κλείνει 

όταν τελειώσετε.

Αυτό το τραπέζι είναι φτιαγμένο 

από μπαμπού, που είναι ένα 

πολύ ανθεκτικό και γρήγορα 

αναπτυσσόμενο υλικό.

Σύρετε προς τα έξω τα πόδια, προσθέστε 

ένα επιπλέον φύλλο στο τραπέζι INGA-

TORP και καλέστε περισσότερους φίλους

για φαγητό.

IKEA PS 2012 τραπέζι

129€

νέο

TORSBY τραπέζι

129€
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01 VILMAR καρέκλα 39€ Σχεδ.: Johanna 

Jelinek. Π52×Β55, Υ89cm. Σε λευκό χρώμα 

198.897.48

02 νέο IKEA PS 2012 σκαμπό 29€/τεμ. Σχεδ.: 

Lisa Norinder. Κάθισμα Ø35cm, Υ65cm. Σε 

μπλε χρώμα 202.067.88  Σε μαύρο χρώμα 

602.067.86  Σε κίτρινο χρώμα 402.067.92

03 NORRNÄS καρέκλα 79€ Από μασίφ ξύλο 

σημύδας, ένα φυσικό υλικό μεγάλης αντο-

χής με σκληρή επιφάνεια. Σχεδ.: Mikael 

Warnhammar. Π42×Β53, Υ94cm. Σε γκρι 

χρώμα 601.775.00 

04 νέο IKEA PS 2012 καρέκλα με μπράτσα και 

ψηλή πλάτη 69€ Από μασίφ ξύλο σημύδας 

και ατσάλι. Π58×Β58, Υ97cm. 002.067.94 

05 INGOLF καρέκλα 59€ Από λακαρισμένο ξύλο 

καουτσούκ. Π43×Β52, Υ91cm. 701.032.50

06 REIDAR καρέκλα 49€ Από αλουμίνιο. 

Π49×Β50, Υ78cm. 101.775.07  

07 TOBIAS καρέκλα 69€ Με εύκαμπτο κάθισμα 

και πλάτη, που εξασφαλίζει άνεση όταν κάθε-

στε. Από επιχρωμιωμένο ατσάλι και πλαστικό. 

Π55×Β56, Υ82cm. 901.853.20

08 MARIUS σκαμπό 4,99€/τεμ. Στοιβάζεται, 

για να εξοικονομείται χώρος όταν δεν χρη-

σιμοποιείται. Ø32, Υ45cm. Σε μαύρο χρώμα 

101.356.59  Σε μπλε χρώμα 002.182.40  

Σε λευκό χρώμα 901.840.47 Δείτε πως 

το σκαμπό MARIUS σας βοηθάει να 

απολαύσετε ένα ποτήρι κρασί στην 

μπανιέρα στη σελίδα 122.

09 TERJE πτυσσόμενη καρέκλα 13,99€/τεμ. 

Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο οξιάς. Π44×Β51, 

Υ77cm. Σε κόκκινο χρώμα 402.256.77

10 HENRIKSDAL καρέκλα 65€ Από λακαρισμέ-

νο μασίφ ξύλο βελανιδιάς και 100% βαμβάκι. 

Π51×Β58, Υ97cm. 498.500.61

11 ELMER καρέκλα 59€ Από πολυανθρακικό 

πλαστικό και ατσάλι. Σχεδ.: K. Hagberg/M. 

Hagberg. Π50×Β46, Υ70cm. 901.964.89

12 BÖRJE καρέκλα 45€ Από λακαρισμέ-

νο μασίφ ξύλο οξιάς και 100% βαμβάκι. 

Π44×Β55, Υ100cm. 301.168.48 Δεν είναι 

ακριβώς αυτό που ψάχνετε; Υπάρχουν 

περισσότερα μεγέθη και χρώματα στο 

www.ΙΚΕΑ.gr.

13 SIGURD καρέκλα 59€ Από λακαρισμένο 

μασίφ ξύλο βελανιδιάς και φινίρισμα από 

λακαρισμένο ξύλο βελανιδιάς σε λευκό χρώμα. 

Π46×Β46, Υ78cm. 402.011.48

14 νέο IKEA PS 2012 πολυθρόνα 69€ Από σύν-

θετο υλικό ξύλου-πλαστικού. Σχεδ.: Marcus 

Arvonen. Π52×Β46, Υ76cm. Σε μαύρο χρώμα 

702.068.04

15 νέο PREBEN καρέκλα 79€ Κάθισμα και 

πλάτη με βάτα για μεγαλύτερη άνεση όταν 

κάθεστε. Σταθερό κάλυμμα: Από συνθετικές 

ίνες/βαμβάκι και μαλλί. Σχεδ.: C. Halskov/H. 

Dalsgaard. Π45×Β51, Υ90cm. 602.013.31 

16  URBAN παιδική καρέκλα 39€ Καθαρίζεται 

εύκολα. Από ενισχυμένο πλαστικό πολυπροπυ-

λένιου. Π45×Β48, Υ79cm. 502.070.36 

17 KAUSTBY καρέκλα 59€ Από λακαρισμένο 

μασίφ ξύλο πεύκου. Π44×Β48, Υ103cm. Σε 

γκρι-καφέ χρώμα 801.822.42  

18 BERNHARD καρέκλα 109€ Από επιχρωμι-

ωμένο ατσάλι και δέρμα. Π45×Β50, Υ77cm. 

402.038.78   

19 NILS καρέκλα με μπράτσα 75€ Καθαρίζεται 

εύκολα γιατί έχει αφαιρούμενο κάλυμμα που 

πλένεται στο πλυντήριο. Από 100% βαμβάκι. 

Π60×Β57, Υ80cm. 498.487.04 Δείτε πως 

με την καρέκλα NILS απολαμβάνετε το 

γεύμα σας καλύτερα, στη σελίδα 118.

Μερικά στοιβαζόμενα σκαμπό 

είναι πάντα χρήσιμα όταν ξαφνικά 

μαζεύονται πολλοί φίλοι.

«Διαλέξαμε τα δύο πιο καλά στοιχεία 

από τον κόσμο των συνθετικών υλικών 

και τον κόσμο των φυσικών υλικών, για 

να δημιουργήσουμε αυτή την καρέκλα 

από σύνθετο υλικό ξύλου-πλαστικού. Το 

πλαστικό προσφέρει ευελιξία στη σχεδίαση, 

και το μίγμα ξύλου συνεισφέρει στη μείωση 

των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.»

Σχεδιαστής: Marcus Arvonen

Ψηλώσαμε την πλάτη σε αυτή

την καρέκλα, για να κάθεστε

πιο άνετα.
Αρκετά ψηλή για μία θέση 

στο τραπέζι των μεγάλων!

νέο

νέο
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ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ

11

12

16
18

BÖRJE καρέκλα

45€
VILMAR καρέκλα

39€



69€

TOBIAS καρέκλα 69€ Ευέλικτη καρέκλα 

που εξασφαλίζει άνεση όταν κάθεστε. Από 
επιχρωμιωμένο ατσάλι και πλαστικό. Π55×Β56, 
Υ82cm. 201.150.38   

Σχεδιαστής:
Carl Öjerstam

0,99€
/τεμ.

SKOJA ποτήρι 0,99€/τεμ. Από γυαλί. Σχεδ.: 
Henrik Preutz. 31cl. Σε λιλά χρώμα 801.872.54  

Σε μπλε χρώμα 202.407.68  Σε τιρκουάζ χρώμα 
002.407.69
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IKEA 365+ πιατέλα
σερβιρίσματος
με τρία επίπεδα

12€

09 IKEA 365+ πιατέλα σερβιρίσματος με τρία 
επίπεδα 12€ Με αποσπώμενα πιάτα, για να 

μπορείτε να τα συνδυάσετε και να αλλάξετε 

το ύψος τους ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

Από γυαλί και ανοξείδωτο ατσάλι. Σχεδ.: 

Lovisa Wattman. Μ31×Π27, Υ34cm. 

401.017.33.   
10 TRYGG μπολ σερβιρίσματος 1,99€/τεμ. 

Από γυαλί. Σχεδ.: K. Hagberg/M. Hagberg. 

Ø28cm. 201.324.53 

11 IKEA 365+ φλυτζάνι και πιατάκι τσαγιού 
3,50€ Από πορσελάνη. Σχεδ.: Susan Pryke. 

36cl. Σε λευκό χρώμα 863.210.10  
12 TRIVSAM μπολ 1,99€/τεμ. Από κεραμικό. 

Σχεδ.: Jon Eliason. Ø17cm. Σε λευκό χρώμα 

001.873.71  
13 TRIVSAM πιάτο 3,99€/τεμ. Από κεραμικό. 

Σχεδ.: Jon Eliason. Ø32cm. Σε λευκό χρώμα 

901.874.18     
14 POKAL ποτήρι 1,99€/6 τεμ. Κατάλληλο και 

για τα ζεστά ποτά. Από γυαλί. 15cl. 600.817.34  

01 IKEA 365+ πιάτο 8,99€/τεμ. Από

 πορσελάνη. Σχεδ.: Susan Pryke. Μ31×Π26cm. 

Σε λευκό χρώμα 263.128.10  
02 IKEA 365+ βοηθητικό πιάτο 2,99€/
τεμ. Από πορσελάνη. Σχεδ.: Susan Pryke. 

Μ18×Π18cm. Σε μπεζ χρώμα 000.301.96  
03 BRUKBAR ποτήρι 1,49€/τεμ. Από γυαλί. 

Σχεδ.: Maria Vinka. 27cl. Σε πράσινο χρώμα 

102.333.39  

04 IKEA 365+ μπολ 1,99€/τεμ. Από

 πορσελάνη. Σχεδ.: Susan Pryke. Ø13cm. 

Σε λευκό χρώμα 901.334.87  
05 νέο ÖVERENS πιάτο 5,99€/τεμ. Από

 κεραμικό. Σχεδ.: M. Vinka/S. Edholm/L. 

Ullenius. Ø31cm. Σε πράσινο/λευκό χρώμα 

402.097.24  
06 νέο ÖVERENS πιάτο 5,99€/τεμ. Από κερα-

μικό. Σχεδ.: M. Vinka/S. Edholm/L. Ullenius. 

Ø27cm. Σε λευκό/πράσινο χρώμα 102.097.25  

07 νέο ÖVERENS μπολ 3,99€/τεμ. Από

 κεραμικό. Σχεδ.: M. Vinka/S. Edholm/L. 

Ullenius. Ø16cm. Σε λευκό/πράσινο χρώμα 

502.097.28  
08 TRYGG μπολ σερβιρίσματος 0,99€/τεμ. 

Από γυαλί. Σχεδ.: K. Hagberg/M. Hagberg. 

Ø17cm. 502.161.06  

15 IKEA 365+ πιατέλα 7,99€ Από μασίφ ξύλο 

σημύδας. Μ42×Π22cm. 601.017.32 
16 IKEA 365+ πιατέλα 9,99€ Εύκολη στην 

αποθήκευση χωρίς να πιάνει χώρο. Τα μπολ 

μικρών διαστάσεων της ίδιας σειράς,

 μπορούν να αποθηκευτούν μέσα σε αυτά 

των μεγαλύτερων διαστάσεων. Από πορσελά-

νη. Μ36×Π20cm. 801.013.35  

 Στρώστε το τέλειο τραπέζι. Βρείτε ιδέες 
στο κατάστημα ΙΚΕΑ.
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Είναι εύκολο να 

δημιουργήσετε τις δικές 

σας πετσέτες παίρνοντας 

υφάσματα με το μέτρο.

ÖVERENS μπολ

3,99€
/τεμ.

νέο

IKEA 365+ πιάτο

8,99€
/τεμ.
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FRASERA

ποτήρι ουίσκι

1,49€/τεμ.

νέο

07

«Σχεδίασα αυτό το ποτήρι ουίσκι

για να υπάρχει χώρος για να κινούνται

τα παγάκια και να δημιουργούν 

όμορφους ήχους. Και το ποτήρι λάμπει 

όταν πέφτει πάνω του φως.»

Σχεδιάστρια: Sarah Fager

12 FÄRGRIK βοηθητικό πιάτο 1,99€/τεμ. 
Από κεραμικό. Σχεδ.: Maria Vinka. Ø21cm. Σε 

σκούρο λιλά χρώμα 401.316.45  
13 νέο FRASERA ποτήρι ουίσκι 1,49€/
τεμ. Από γυαλί. Σχεδ.: Sarah Fager. 30cl. 

002.087.88  
14 FÄRGRIK μπολ 1,99€/τεμ. Από κεραμικό. 

Σχεδ.: Maria Vinka. Ø16cm. Σε σκούρο λιλά 

χρώμα 801.316.53  

15 FORSLA βαθύ πιάτο 3,99€/τεμ. Με
 διαφορετικές αποχρώσεις στην πορσελάνη, 

που προσφέρουν στο κάθε κομμάτι ζωντάνια. 

Ø20cm. 201.966.09  
16 FORSLA πιατέλα 6,99€/τεμ. Με διαφο-

ρετικές αποχρώσεις στην πορσελάνη, που 

προσφέρουν στο κάθε κομμάτι ζωντάνια. Από 

κεραμικό. Ø35cm. 201.875.63  

17 FABULÖS ποτήρι 1,99€/τεμ. Από χειροποί-

ητο γυαλί. Κάθε ποτήρι είναι μοναδικό. 30cl. 

001.869.51  

18 FORSLA μπολ 2,99€/τεμ. Με διαφορετικές 

αποχρώσεις στην πορσελάνη, που προσφέ-

ρουν στο κάθε κομμάτι ζωντάνια. Από

 κεραμικό. Σχεδ.: Ebba Strandmark. Ø13cm.

 Σε λιλά χρώμα 401.875.62  

19 NÄRHET ποτήρι για κόκκινο κρασί 
2,99€/τεμ. Από φυσητό χειροποίητο γυαλί 

κάθε ποτήρι είναι μοναδικό. Σχεδ.: Gunnel 

Sahlin. 28cl. 801.545.12  Ένα όμορφα 
διακοσμημένο τραπέζι κάνει τη διαφορά. 
Βρείτε ιδέες στο κατάστημα ΙΚΕΑ.

01 ARV βαθύ πιάτο 2,99€/τεμ. Από κεραμικό. 

Σχεδ.: Sissa Sundling. Ø26cm. Σε λευκό χρώ-

μα 601.878.58  
02 HEDERLIG ποτήρι για λευκό κρασί 
 1,99€/τεμ. Από γυαλί. Σχεδ.: Anne Nilsson. 

36cl. 801.548.71  
03 ARV πιάτο 1,99€/τεμ. Από κεραμικό. Σχεδ.: 

Sissa Sundling. Ø22cm. Σε λευκό χρώμα 

401.878.64  

04 ARV πιάτο 3,99€/τεμ. Από κεραμικό. Σχεδ.: 

Sissa Sundling. Ø32cm. Σε λευκό χρώμα 

601.882.64  
05 ARV πιάτο 2,99€/τεμ. Από κεραμικό. 

Σχεδ.: Sissa Sundling. Ø28cm. Σε ροζ χρώμα 

702.096.52  
06 LÖNSAM καράφα 1,99€/τεμ. Από γυαλί. 

Σχεδ.: Henrik Preutz. 1l. 202.135.43  
07 GODTA μπολ 1,99€/τεμ. Από γυαλί

 ασφαλείας. Σχεδ.: S. Sundling/S. Edholm/L. 

Ullenius. Ø11cm. Σε λιλά χρώμα 302.195.68  

08 IDEELL μπολ 1,99€/τεμ. Από γυαλί ασφαλεί-

ας. Σχεδ.: S. Sundling/S. Edholm/L. Ullenius. 

Ø11cm. Σε ροζ/πράσινο χρώμα 102.126.43  
09 ARV μπολ 1,99€/τεμ. Από κεραμικό. 

Σχεδ.: Sissa Sundling. Ø15cm. Σε ροζ χρώμα 

602.229.70  
10 ARV πιάτο 1,99€/τεμ. Από κεραμικό. 

Σχεδ.: Sissa Sundling. Ø22cm. Σε ροζ χρώμα 

102.096.45  

11 ARV πιάτο 2,99€/τεμ. Από κεραμικό. Σχεδ.: 

Sissa Sundling. Ø28cm. Σε λευκό χρώμα 

201.878.60 
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LÖNSAM καράφα

1,99€/τεμ.

FABULÖS ποτήρι

1,99€/τεμ.
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01 POKAL κούπα 1,50€/τεμ. Από ανθεκτικό 

γυαλί. 25cl. Σε λευκό χρώμα 602.161.01  
02 BÄRBAR δίσκος 4,99€ Με πολυστρωματι-

κή χάρτινη επιφάνεια. Σχεδ.: S. Edholm/L. 

Ullenius. Μ33×Π33cm. Πουλί 801.497.85  
03 GODTA κούπα 2,29€/τεμ. Από γυαλί

 ασφαλείας. Σχεδ.: S. Sundling/S. Edholm/L. 

Ullenius. 21cl. Σε τιρκουάζ χρώμα 402.195.63  

04 GODTA βαθύ πιάτο 2,99€ Από γυαλί 

ασφαλείας. Σχεδ.: Sissa Sundling. Ø25cm. Σε 

τιρκουάζ χρώμα 302.160.27  
05 IKEA 365+ μπολ 2,99€ Από πορσελάνη. 

Σχεδ.: Susan Pryke. Ø16cm. Σε λευκό χρώμα 

801.334.83  
06 GODTA πιάτο 2,99€ Από γυαλί ασφαλείας. 

Σχεδ.: Sissa Sundling. Ø27cm. Σε τιρκουάζ 

χρώμα 502.160.31  

07 IKEA 365+ βοηθητικό πιάτο 2,99€ Από  

πορσελάνη. Σχεδ.: Susan Pryke. Ø21cm. Σε 

λευκό χρώμα 001.334.77  
08 BRUKBAR ποτήρι 1,49€/τεμ. Από γυαλί. 

Σχεδ.: Maria Vinka. 27cl. 902.333.40  
09 IKEA 365+ βαθύ πιάτο 5,99€ Από

 πορσελάνη. Σχεδ.: Susan Pryke. Ø30cm. Σε 

λευκό χρώμα 201.161.70 

10 FABULÖS ποτήρι 1,49€/τεμ. Από φυσητό 

χειροποίητο γυαλί κάθε ποτήρι είναι μοναδικό. 

Σχεδ.: Gunnel Sahlin. 30cl. Σε τιρκουάζ χρώμα 

001.869.51  
11 LEENDE καράφα 5,99€/τεμ. Από φυσητό 

χειροποίητο γυαλί κάθε καράφα είναι μοναδι-

κή. Σχεδ.: Anne Nilsson. 1,2l. Σε λευκό χρώμα 

301.872.42     
12 HEDERLIG ποτήρι σαμπάνιας 1,99€/
τεμ. Από γυαλί. Σχεδ.: Anne Nilsson. 22cl. 

401.548.73  

13 IKEA 365+ φλυτζάνι και πιατάκι εσπρέσο 
1,99€/τεμ. Από πορσελάνη. Σχεδ.: Susan 

Pryke. 5cl. Σε ανοιχτό τιρκουάζ χρώμα 

301.694.60  
14 IKEA 365+ μπολ 2,99€ Από πορσελάνη. 

Σχεδ.: Susan Pryke. Ø13cm. Σε ανοιχτό τιρ-

κουάζ χρώμα 301.334.90 
15 IKEA 365+ πιάτο 7,99€ Από πορσελάνη 

Feldspar. Σχεδ.: Susan Pryke. Ø32cm. Σε λευ-

κό/ανοιχτό τιρκουάζ χρώμα 401.334.75  

16 IKEA 365+ πιάτο 3,99€ Από πορσελάνη. 

Σχεδ.: Susan Pryke. Ø27cm. Σε λευκό χρώμα 

862.871.10  
17 IKEA 365+ μπολ 3,99€ Από πορσελάνη 

Feldspar. Σχεδ.: Susan Pryke. Ø16cm. Σε ανοι-

χτό τιρκουάζ χρώμα 101.334.72 
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GODTA βαθύ πιάτο

2,99€
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FABULÖS ποτήρι

1,49€/τεμ.

Τα ποτήρια FABULÖS είναι φτιαγμένα
από φυσητό χειροποίητο γυαλί
και ζωγραφισμένα στο χέρι,
κάνοντάς τα μοναδικά.
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01 IKEA 365+ GUNSTIG πετσέτα κουζίνας 
4,99€/2 τεμ. Με μίγμα βαμβακερού/λινού 

που προσφέρει μεγάλη απορροφητικότητα. 

Από 55% βαμβάκι, 45% λινό. Σχεδ.: Marcus 

Arvonen. Π50×Μ70cm. Σε λευκό χρώμα 

901.821.28   

02 IKEA 365+ κατσαρόλα με καπάκι 14,99€/
τεμ. Κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες εστιών 

και επαγωγική. Από ανοξείδωτο ατσάλι. 2l. 

601.011.57 

03 IKEA 365+ τηγάνι γουόκ 25€ Κατάλληλο 
για όλες τις επιφάνειες εστιών και επαγωγική. 
Από ανοξείδωτο ατσάλι με επένδυση Teflon® 
Platinum+. Ø28cm. 902.070.96 

04 IKEA 365+ GUNSTIG μαγνητική βάση 
σκεύους 3,99€/τεμ. Από λάστιχο σιλικόνης 
και μαγνήτη από νεοδύμιο. Σχεδ.: Marcus 
Arvonen. Μ21×Π18cm. Σε κόκκινο/σκούρο 
γκρι χρώμα 501.752.76  

05 IKEA 365+ IHÄRDIG βάζο για μπαχαρικά 
2,99€/4 τεμ. Με δύο διαφορετικά ανοίγμα-
τα στο καπάκι, ένα πλήρες άνοιγμα και ένα 
άνοιγμα για ελεγχόμενη ροή. Από γυαλί και 
πλαστικό. Ø6,5, Υ8,5cm. 15cl. 201.528.70  

06 IKEA 365+ GNISTRA μαχαίρι μαγειρι-
κής 10,99€ Ο σχεδιασμός και το υλικό της 
λαβής εξασφαλίζουν ευκολία στη χρήση. Από 
ανοξείδωτο ατσάλι μολυβδενίου/βαναδίου και 
λάστιχο. Σχεδ.: Håkan Olsson. Λεπίδα Μ20cm. 
601.493.24

07 IKEA 365+ VÄRDEFULL πρέσα σκόρδου 
7,99€/τεμ. Κατάλληλη και για ακαθάριστες 
σκελίδες. Μ17cm. 201.521.58   

08 IKEA 365+ κατσαρόλα με καπάκι 16,99€ 
Από ανοξείδωτο ατσάλι. 5l. 001.011.55 

09 IKEA 365+ HJÄLTE σπάτουλα για γουόκ 
3,99€ Το χερούλι της σπάτουλας είναι έτσι 
φτιαγμένο ώστε να μην γλιστράει. M34cm. 
501.494.66  

10 IKEA 365+ HJÄLTE κουτάλα ζυμαρικών 
3,99€ Ο σχεδιασμός και το υλικό της λαβής 
προσφέρουν ευκολία στη χρήση. M34cm. 
102.024.27     

11 IKEA 365+ HJÄLTE αναδευτήρας 3,99€ 
 Κατάλληλο για τις κατσαρόλες και τα τη-

γάνια με αντικολλητική επένδυση. M34cm. 
301.586.78  

12 IKEA 365+ τηγάνι 16,99€ Από ανοξείδωτο 
ατσάλι με επένδυση Teflon® Platinum+ 
Ø28cm. 101.012.06

13 IKEA 365+ κατσαρόλα με καπάκι 45€ 
Από ανοξείδωτο ατσάλι/Teflon® Platinum+ 
και γυαλί κατάλληλο για το φούρνο. 5l. 
701.011.66  Μαγειρική, σερβίρισμα, 
αποθήκευση. Η σειρά ΙΚΕΑ 365+ 
καλύπτει όλες τις ανάγκες σας στην 
κουζίνα. Δείτε όλη τη σειρά στο 
κατάστημα IKEA.

Οι βάσεις για τα μαγειρικά 

σκεύη είναι μαγνητικές. 

Κολλάνε πάνω στα σκεύη 

ακόμα και όταν σερβίρετε.

Το καπάκι που είναι κατάλληλο 

και για φούρνο, μπορείτε να το 

χρησιμοποιήσετε και σαν πιατέλα.

IKEA 365+ κατσαρόλα
με καπάκι

16,99€
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Κατασκευάζεται με τρεις 

στρώσεις μετάλλου. Έτσι το 

φαγητό δεν κολλάει και δεν 

καίγεται.

IKEA 365+
τηγάνι γουόκ

25€
Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, η κατσαρόλα 

αυτή θα παραμείνει σαν καινούργια για πολλά χρόνια. 

Είναι κατάλληλη και για επαγωγικές εστίες.

13

IKEA 365+ GNISTRA
μαχαίρι μαγειρικής

10,99€
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01 FAVORIT τηγάνι σωταρίσματος με καπάκι 

39€ Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες εστιών 

και επαγωγική. Από ανοξείδωτο ατσάλι/

 αλουμίνιο/επένδυση με Teflon® Professional. 

Σχεδ.: Halskov/Dalsgaard. 3l. 200.834.57    

02 SMARTA σκεύος τάρτας 6,99€/τεμ. Από 

κεραμικό. Σχεδ.: Magnus Elebäck. Ø29cm. Σε 

λευκό χρώμα 201.329.19 

03 IKEA 365+ κατσαρόλα με καπάκι 16,99€ 

Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες εστιών 

και επαγωγική. Από ανοξείδωτο ατσάλι. 5l. 

001.011.55

04 KAVALKAD τηγάνι 8,99€/σετ 2 τεμ. 

Διαστάσεις: Ø 20cm και 26cm. Από αλουμίνιο 

επενδεδυμένο με Teflon® Classic. Σε μαύρο 

χρώμα 401.393.21  

05 IDENTISK τηγάνι γουόκ με καπάκι 19,99€ 

Διαχέει γρήγορα τη θερμότητα και διευκολύνει 

στη ρύθμιση της θερμοκρασίας

 του μαγειρέματος, έτσι ώστε το φαγητό

 να μην καίγεται ή κολλάει. Από αλουμίνιο 

 επενδεδυμένο με Teflon® Select

 και ανοξείδωτο ατσάλι. Σχεδ.: Nicolas 

Cortolezzis. Ø32, Υ10cm. Σε σκούρο γκρι 

χρώμα 601.491.97

06 SMARTA σκεύος φούρνου/σερβιρίσματος 

14,99€ Από κεραμικό. Σχεδ.: Magnus Elebäck. 

M41×Π26cm. Σε λευκό χρώμα 301.329.14  

07 SKÄNKA κατσαρόλα με καπάκι 17,99€ Από 

αλουμίνιο επενδεδυμένο με Teflon® Select και 

ανοξείδωτο ατσάλι. Σχεδ.: Henrik Preutz. 5l. 

Σε γκρι χρώμα 401.294.59  

08 SKÄNKA κατσαρόλα 7,99€ Από αλουμίνιο 

με επένδυση Teflon® Select. Σχεδ.: Henrik 

Preutz. 1l. Σε γκρι χρώμα 201.294.60  

09 GRILLA τηγάνι grill 12€ Από αλουμίνιο

 επενδεδυμένο με Teflon® Classic. 

Μ36×Π26cm. Σε μαύρο χρώμα 500.550.85  

10 FAVORIT κατσαρόλα με καπάκι 49€ 

Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες εστιών και 

επαγωγική. Από ανοξείδωτο ατσάλι με πυρήνα 

αλουμινίου. Σχεδ.: Halskov/Dalsgaard. 8l. 

100.877.00

11 STABIL ένθετο εξάρτημα για βράσιμο 

4,99€ Εξοικονομεί ενέργεια, αφού βράζετε 

ταυτόχρονα διαφορετικά φαγητά σε ένα

 σκεύος. Από ανοξείδωτο ατσάλι. 1l. 

501.523.45  

12 FAVORIT κατσαρόλα με καπάκι 25€ 

Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες εστιών και 

επαγωγική. 2l. 000.834.63
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ΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

GRILLA τηγάνι grill

12€

IDENTISK τηγάνι

γουόκ με καπάκι 

19,99€

04

07

Το καπάκι χρησιμοποιείται και σαν σουρωτήρι. 

Άλλο ένα παράδειγμα της εμμονής μας

για πολυλειτουργικές λύσεις.

Μπορείτε να μετρήσετε απευθείας 

στην κατσαρόλα, αφού έχει ενδείξεις 

μετρητή εσωτερικά.

Το τηγάνι σωταρίσματος είναι κατασκευασμένο με δύο 

στρώσεις από ανοξείδωτο ατσάλι και μία ενδιάμεση από 

αλουμίνιο, για να θερμαίνεται γρήγορα και ομοιόμορφα 

και για να μπορείτε να ελέγχετε εύκολα τη θερμοκρασία.

SKÄNKA κατσαρόλα

με καπάκι

17,99€



10 DÅTID HW570 απορροφητήρας 469€ 

Ταχύτητα απορρόφησης: 572 m³/h. Επίπεδο 

θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα απορρόφησης: 

67 dB (A). Ισχύς κινητήρα: 175W. Π80×Β48, 

Υ99–154cm. 001.515.55 

11 NUTID HF560 απορροφητήρας 599€ 

Δυνατότητα απορρόφησης: 560 m³/h. Επίπεδο 

θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα απορρόφησης: 

66 dB (A). Ισχύς κινητήρα: 175W. Π79,8×Β37, 

Υ81–109,5cm. 701.238.56  

12 LUFTIG BF325 απορροφητήρας 99€ 

Ένταση απορρόφησης: 325 m³/h. Επίπεδο 

θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα απορρόφησης: 

64 dB (A). Ισχύς κινητήρα: 2x120W. 

Π59,8×Β27,5/43, Υ17,3cm. 600.793.02

13 NUTID OV9 φούρνος ενισχυμένου 
αέρα με λειτουργία πυρόλυσης 599€ 

Ενεργειακή κλάση: A (αφορά συμβατική 

μέθοδο θέρμανσης) σε κλίμακα από το A (πιο 

αποδοτική) μέχρι το G (λιγότερο αποδοτική). 

Κατανάλωση ενέργειας με κανονικό φορτίο, 

πάνω και κάτω αντίσταση: 0,90 kWh. 

Κατανάλωση ενέργειας με κανονικό φορτίο, 

ενισχυμένου αέρα: 0,79 kWh. Χωρητικότητα: 

60 λίτρα. Μέγεθος φούρνου: Μεσαίο, 35 l <= 

χωρητικότητα < 65 l. Επίπεδο θορύβου: 51 dB 

(A). Π59,5×Β56,4, Υ59,5cm. 002.181.79

01 FÖRKYLD εντοιχιζόμενο δίπορτο 

ψυγείο A++ 399€ Ενεργειακή κλάση: Α++. 

Κατανάλωση ενέργειας: 175 kWh/έτος. 

Χωρητικότητα ψυγείου: 175 l. Χωρητικότητα 

καταψύκτη: 18 l. Ψυγείο 4 αστέρων. Κλιματική 

κατηγορία: SN/N/ST/T. Επίπεδο θορύβου: 

36 dB (A). Π54×Β54,5, Υ121,6cm. 302.227.16

02 FROSTIG BCF201/65 εντοιχιζόμενος 

ψυγειοκαταψύκτης 599€ Ενεργειακή 

κλάση: A+. Κατανάλωση ενέργειας: 285 

kWh/έτος. Χωρητικότητα ψυγείου: 201 l. 

Χωρητικότητα καταψύκτη: 65 l. Ψυγείο 

4 αστέρων. Κλιματική κατηγορία: SN/ST. 

Επίπεδο θορύβου: 37 dB (A). Π54×Β54,5, 

Υ177cm. 601.824.84

03 NUTID MW6 φούρνος μικροκυμάτων 549€ 

Ισχύς: 1000W. Ισχύς grill: 800W. 8 επίπεδα 

ισχύος. Χωρητικότητα 31 λίτρα. Π59,5×Β46,8, 

Υ42cm. 901.825.76

04 FRAMTID MW3 φούρνος μικροκυμάτων 
299€ Ισχύς φούρνου μικροκυμάτων: 750 W. 

4 επίπεδα ισχύος. Χωρητικότητα 22 λίτρα. 

Π59,5×Β31,4, Υ34,7cm. 001.825.66

05 HJÄLPSAM εντοιχιζόμενο πλυντή-

ριο πιάτων Α 299€ Ενεργειακή κλάση: 

Α. Χωρητικότητα: 9 χώροι τοποθέτησης. 

Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση νερού (280 

πλύσεις): 249 KWh/3640 λίτρα. Απόδοση 

στεγνώματος: A. Επίπεδο θορύβου (IEC): 

50 dB (A). Π44,6×Β55,5, Υ81,8cm. 102.224.25

06 SkINANDe εντοιχιζόμενο πλυντήριο 
πιάτων 399€ Χωρητικότητα: 12 χώροι 

τοποθέτησης. Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση 

νερού (280 πλύσεις): 311 kWh/3360 λίτρα. 

Απόδοση στεγνώματος: A. Επίπεδο θορύβου: 

45 dB (A). Π59,6×Β55,5, Υ81,8cm. 502.224.33

07 TYDLIG επαγωγική εστία με booster 549€ 

Οι ζώνες επαγωγής μεταφέρουν θερμότητα 

απευθείας στη βάση του σκεύους και του 

περιεχομένου του και ψύχονται γρήγορα 

μετά την απομάκρυνσή τους. Π59×Β52cm. 

602.228.28  

08 FRAMTID HGA4k εστία υγραερίου 199€ 

Θερμαίνεται γρήγορα και αντιδρά γρήγορα και 

με ακρίβεια όταν ρυθμίζετε τη θερμοκρασία. 

Προσαρμόστε τη θερμοκρασία ανάλογα με 

το φαγητό που μαγειρεύετε. 701.234.70  

09 MÖJLIG κεραμική εστία domino 159€ Οι 

εστίες domino είναι μικρές και εύχρηστες ενώ 

μπορείτε να τις συνδυάσετε για να ταιριάζουν 

στις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να 

συνδυάσετε μία εστία υγραερίου ή κεραμική 

εστία και να δημιουργήσετε την επιφάνεια 

μαγειρέματος των ονείρων σας. Π29×Β52cm. 

502.371.37

01
02

03

13

08

14

12

05

06

07

09

10

11

04

14 FRAMTID OV5 φούρνος 259€ Ενεργειακή 

κλάση: Α. Κατανάλωση ενέργειας με κανονικό 

φορτίο, πάνω και κάτω αντίσταση: 0,79 

kWh. Κατανάλωση ενέργειας με κανονικό 

φορτίο, λειτουργία για γλυκά: 0,93 kWh. 

Χωρητικότητα: 60 λίτρα. Μέγεθος φούρνου: 

Μεσαίο, 35 l <= χωρητικότητα < 65 l. Επίπεδο 

θορύβου: 51 dB (A). Π59,5×Β56,4, Υ59,5cm. 

702.181.71

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ232

FRAMTID OV5  
φούρνος

259€

NUTID MW6 φούρνος 
μικροκυμάτων

549€
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10 TRIPP μεταλλικό κουτί με καπάκι 3,99€/

σετ 3 τεμ. Μεγέθη: 1 τεμ. 7x6x12cm (0,4l), 1 
τεμ. 10x7x16cm (0,9l) και 1 τεμ. 12x8x18cm 
(1,4l). Από ατσάλι. Σχεδ.: S. Edholm/L. 
Ullenius. Σε μαύρο/λευκό χρώμα 202.083.44

11 PRUTA δοχείο τροφίμων 4,50€/σετ 17 τεμ. 

Περιλαμβάνει: 17 τάπερ σε διαστάσεις από 
9x9x4cm μέχρι 23x16x8cm. Από πλαστικό. Σε 
διαφανές/πράσινο χρώμα 601.496.73

12 IKEA 365+ δοχείο με καπάκι 2,99€ 

 Αφαιρέστε εντελώς το καπάκι για να γεμίσετε 
το δοχείο και ανοίξτε το στο μισό για να 
το αδειάσετε. Από πλαστικό. Σχεδ.: Håkan 
Olsson. Μ17×Π8, Υ18cm. Χωρητικότητα 1,3l. 
Σε διαφανές/λευκό χρώμα 800.667.23

13 IKEA 365+ δοχείο με καπάκι 1,50€

 Αφαιρέστε εντελώς το καπάκι για να γεμίσετε 
το δοχείο και ανοίξτε το στο μισό για να 
το αδειάσετε. Από πλαστικό. Σχεδ.: Håkan 
Olsson. Μ17×Π8, Υ6cm. Χωρητικότητα 0,3l. 

 Σε διαφανές/λευκό χρώμα 800.667.18

01 νέο IKEA PS 2012 σκεύος φούρνου/σερ-

βίτσιο 25€/6 τεμ. Από γυαλί, ατσάλι και 
συνθετικό λάστιχο. 202.092.87  

02 INRE μεταλλικό κουτί με καπάκι 4,99€/

σετ 2 τεμ. Μεγέθη: 0,7l (Υ10 cm, Ø 10,5 cm) 
και 1,2l (Υ12 cm, Ø 12,5 cm). Από ατσάλι και 
πλαστικό. 501.889.00  

03 LJUST δοχείο με καπάκι 4,99€ Στοιβάζεται 
για να εξοικονομείται χώρος στα ντουλάπια. 
Από πλαστικό. Σχεδ.: Henrik Preutz. Ø21, 
Υ7,5cm. Χωρητικότητα 1,8l. Σε κόκκινο/διαφα-
νές χρώμα 901.933.63 

04 LJUST δοχείο με καπάκι 3,99€ Από πλαστι-
κό. Σχεδ.: Henrik Preutz. Ø14, Υ15cm. Χω-

ρητικότητα 1,5l. Σε κόκκινο/διαφανές χρώμα 
301.933.61   

05 LJUST δοχείο με καπάκι 1,99€/τεμ.

 Κατάλληλο για την αποθήκευση και το σερ-
βίρισμα κρεάτων και τυριών σε φέτες. Από 
πλαστικό. Σχεδ.: Henrik Preutz. Ø14, Υ3,5cm. 
Χωρητικότητα 0,3l. Σε κόκκινο/διαφανές

 χρώμα 101.933.57  

06 CHOSIGT τρίφτης με δοχείο 3,99€

 Περιλαμβάνει: κουτί τροφίμων με καπάκι 
17x12x7 cm και 2 τρίφτες. Από ανοξείδωτο 
ατσάλι και πλαστικό. Σχεδ.: Susan Pryke. Σε 
μπλε χρώμα 501.531.80  

07 IKEA 365+ δοχείο τροφίμων 2,99€ Το 
καπάκι κλείνει ερμητικά για να προστατεύει 
σωστά το περιεχόμενο και για να προλαμβάνει 
τις διαρροές. Μ17×Π17, Υ12cm. Χωρητικότητα 
1,6l. 600.667.24  

08 IKEA 365+ δοχείο τροφίμων 1,99€/τεμ. 

Με άνοιγμα στο καπάκι και στρογγυλεμένες 
γωνίες, οι οποίες εξασφαλίζουν αποτελεσμα-
τικό και ομοιόμορφο ζέσταμα στο φούρνο 
μικροκυμάτων. Μ17×Π17, Υ6cm. Χωρητικότητα 
0,7l. 900.667.13  

09 IKEA 365+ δοχείο τροφίμων 2,99€ 

Μ25×Π17, Υ9cm. Χωρητικότητα 1,7l. 
001.285.84  
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IKEA PS 2012 σκεύος

φούρνου/σερβίτσιο

25€/6 τεμ.

Τρίψιμο, σερβίρισμα, 

κατανάλωση, 

αποθήκευση!

CHOSIGT

τρίφτης με δοχείο

3,99€

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια το σερβίτσιο 

και το καπάκι από σιλικόνη στο φούρνο, στο φούρνο 

μικροκυμάτων, στο ψυγείο και στο πλυντήριο πιάτων.

03

01

IKEA 365+ δοχείο

με καπάκι

1,50€



2,99€

BOHOLMEN σουρωτήρι 2,99€ Από πλαστικό 

πολυπροπυλένιου. Μ44×Π15, Υ8cm. Σε μαύρο 
χρώμα 302.025.44

Σχεδιαστής:
Marcus Arvonen

Σχεδιαστής: 
Jon Karlsson

Το χρησιμοποιείτε οπουδήποτε. 
Από την κατάψυξη μέχρι 
το φούρνο μικροκυμάτων.
Ιδανικό για χρήση στο φούρνο μικροκυμάτων, αφού έχει άνοιγμα 
στο καπάκι. Το καπάκι κλείνει ερμητικά και διατηρεί το περιεχόμενο 

φρέσκο και προστατευμένο στο ψυγείο ή στην κατάψυξη. 

1,99€

IKEA 365+ δοχείο τροφίμων 1,99€ 

Από πλαστικό. Μ17×Π17, Υ6cm. Χωρητικότητα 0,7l. 
Σε λευκό/κόκκινο χρώμα 900.667.13

Σχεδιαστής:
Håkan Olsson
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Γραφιστικό.
Φωτεινά χρώματα, ανοιχτόχρωμο ξύλο και υφάσματα 

με γραφιστικές παραστάσεις συνθέτουν το σκανδιναβικό 

γραφιστικό στιλ. Ένα στιλ που εξυμνεί την πρακτικότητα  

και τη λειτουργικότητα με καινοτόμα σχεδιασμένα έπιπλα,  

πάντα σε χαρούμενα παιχνιδιάρικα χρώματα.

Ένα σχέδιο ζωγραφισμένο

στο χέρι μετατρέπει ένα χαλί

σε έργο τέχνης για το πάτωμα.νέο

νέο
03

07

01 IKEA PS 2012 φωτιστικό οροφής LED 89€ 
Από ατσάλι. Σχεδ.: Henrik Preutz. Σε μαύρο 

χρώμα 302.077.68

02 LACK επίτοιχη ραφιέρα 49€ Με μαύρο 
φινίρισμα. Σχεδ.: C. Halskov/H. Dalsgaard. 

Μέγιστο βάρος 25 kg. Π30×Β28, Υ190cm. 

201.637.79

03 νέο FÖRHÖJA κουτί 15€/σετ 4 τεμ. Από 

λακαρισμένο μασίφ ξύλο σημύδας. Σχεδ.: H. 

Preutz/N. Karlsson. 702.256.85

04 KLIPPAN διθέσιος καναπές 199€ Είναι 

διαθέσιμα και άλλα καλύμματα για ποικιλία 

και ανανέωση. Κάλυμμα: 100% βαμβάκι. 

Π180×Β88, Υ66cm. Leaby σε κίτρινο χρώμα 

298.940.18  

05 EIVOR ριχτάρι 19,99€ Από 100%

 ακρυλικό. Π125×M170cm. Σε μαύρο/λευκό 

χρώμα 102.121.29

06 EIVOR FÅGEL διακοσμητικό μαξιλάρι 
4,99€/τεμ. ’Υφασμα: 100% βαμβάκι.

 Εσωτερικό: πολυεστέρα/βαμβάκι/βισκόζη. 

Σχεδ.: Niina Aalto. M30×Π60cm. Σε κόκκινο 

χρώμα 002.231.90  

07 νέο IKEA PS 2012 τραπέζια ζιγκόν 99€/ 
σετ 3 τεμ. Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο οξιάς, 

φινίρισμα από ξύλο οξιάς και ατσάλι. Σχεδ.: J. 

Karlsson/N. Karlsson. M50×Π50, Υ42cm. Σε 

κόκκινο χρώμα 802.140.83

08 SKARUM χαλί 39€ Πέλος: 100% πολυπροπυ-

λένιο. Σχεδ.: Cilla Ramnek. Π133×M195cm.

 Σε μαύρο χρώμα/πολυχρωμία 502.267.23

05
Δοκιμάστε ένα 

χαλί σε απαλά, 

γήινα χρώματα.
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Φυσικό.
Η απλότητα, η πρακτικότητα και η ποιότητα συνοψίζουν  

αυτό το φυσικό, ανοιχτόχρωμο σκανδιναβικό στιλ. Τα έπιπλα  

έχουν λειτουργικές φόρμες και έξυπνο σχεδιασμό. Τα υφάσματα  

έχουν σχέδια εμπνευσμένα από τη φύση αποτυπωμένα όμως 

με γεωμετρικά σχήματα. Αυτό το στιλ είναι πάντα απλό,  

αλλά ποτέ συνηθισμένο, μπορούμε να πούμε διαχρονικό.

09 POÄNG κουνιστή πολυθρόνα 139€
 Κάλυμμα: 85% βαμβάκι και 15% πολυεστέρα. 

Σχεδ.: Noboru Nakamura. Π68×Β94, Υ95cm. 

Με φινίρισμα σημύδας/Korndal σε σκούρο γκρι 

χρώμα 998.896.88

10 MERETE κουρτίνα 49€/2 τεμ. Από 100% 

βαμβάκι. Π145×M300cm. Σε υπόλευκο χρώμα 

900.468.43

11 TVÅBLAD CIRKEL παπλωματοθήκη και 
μαξιλαροθήκη 25€ Από 100% βαμβάκι. 

Παπλωματοθήκη Π150×Μ200cm.

 Μαξιλαροθήκη Μ50×Π60cm. Σε λευκό/μαύρο 

χρώμα 101.898.50

12 RITVA κάλυμμα μαξιλαριού 7,99€
 Κατάλληλο για τα εσωτερικά μαξιλάρια 50x50 

cm. Από 100% βαμβάκι. M50×Π50cm. Σε μπεζ 

χρώμα 401.516.95

13 IKEA STOCKHOLM επιτραπέζιο φωτιστικό 
79€ Με κρύσταλλο που διαχέει ομοιόμορφα 

το φως. Σχεδ.: Anne Nilsson. Ø26, Υ60cm. 

401.668.90  

14 LEENDE καράφα 5,99€ Από φυσητό

 χειροποίητο γυαλί κάθε κομμάτι είναι

 μοναδικό. Σχεδ.: Anne Nilsson. 1,2l.

 Σε λευκό χρώμα 301.872.42

15 SEKIN μπολ σερβιρίσματος 7,99€ Από

 μασίφ ξύλο σημύδας. Ø28, Υ13cm. 200.784.51  

16 DIOD ποτήρι 0,99€/τεμ. Από φυσητό 

χειροποίητο γυαλί κάθε ποτήρι είναι μοναδικό. 

Σχεδ.: Anne Nilsson. 25cl. Σε μπλε χρώμα 

801.869.47  

17 EIVOR CIRKEL χαλί 129€
 Από θερμοστατικό πολυπροπυλένιο που 

κάνει το χαλί πολύ απαλό. Σχεδ.: Gunnel 

Sahlin. Π200×M200cm. Σε λευκό/μπλε χρώμα 

202.103.56  

10
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Ζεστό.
Από το αποικιακό μέχρι το μποέμ παριζιάνικο στιλ, το σκούρο 

καφέ και το γκρι-καφέ αποτελούν τα βασικά χρώματα  

σε αυτό το στιλ. Ακόμα μερικές πινελιές από συμπληρωματικά 

χρώματα, όπως λιλά και μπλε, συντήνουν στη ζεστασιά 

και στη φωτεινότητα του χώρου. Είναι άνετο και οικείο.

Απλά ζεστό.

ΣΤΙΛ
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Ένα κλασικό καρό 

ριχτάρι είναι βασικό 

στοιχείο αυτού 

του στιλ.

01 YSTAD πολυθρόνα 499€ Οι επιφάνει-

ες του καθίσματος και τα μπράτσα είναι 

φτιαγμένα από μεγάλης αντοχής και εύκο-

λης συντήρησης πορώδες, γνήσιο δέρμα. 

Π110×Β92, Υ87cm. 501.932.56  

02 BENZY LAND διακοσμητικό
	 μαξιλάρι 14,99€ Από 100% ραμί. 

Μ50×Π50cm. 202.133.74  

 Δώστε	νέα	αίσθηση	στο	χώρο	

σας.	Αλλά	πρώτα	επισκεφτείτε	το	

κατάστημα	ΙΚΕΑ.

03 BENZY παπλωματοθήκη	και
	 μαξιλαροθήκη 29€ Από 100%

 βαμβάκι. Παπλωματοθήκη Π150×Μ200cm. 

Μαξιλαροθήκη Μ50×Π60cm. Σε μπλε

 χρώμα 102.117.71 

04 HERMINE ριχτάρι 17,99€ Από 80% 

ακρυλικό, 20% μαλλί. Π120×Μ180cm. 

202.121.62

05 BENZY διακοσμητικό	μαξιλάρι 17,99€ 
Συνδυάζεται με άλλα προϊόντα της σειράς 

BENZY. Κάλυμμα: 100% βαμβάκι. Εσωτε-

ρικό: πολυεστερικές ίνες. Μ50×Π60cm. Σε 

καφέ χρώμα 002.133.51

06 MARBY επιτραπέζιο	φωτιστικό 15€ Από 

γυαλί και 100% πολυεστέρα. Σχεδ.: Sarah 

Fager.  Ø18cm. Υ35cm. 601.801.78

07 PERSISK BELUTCH χαλί 249€/τεμ. 
Κάθε χαλί έχει ένα μοναδικό, παραδο-

σιακό περσικό σχέδιο. Από 100% μαλ-

λί. Π100×Μ200cm. Σε διάφορα σχέδια 

202.170.65  Δείτε σελίδα 184.  

08 SKÖR μπολ 9,99€ Από ανοξείδωτο

 ατσάλι. Ø26, Υ6cm. Σε ασημί χρώμα 

602.125.51  

06

Κομψό.
Υλικά όπως το βελούδο, το μετάξι, το δέρμα, το σατέν και το σκουρόχρωμο ξύλο 

αποτελούν τη βάση για το μοντέρνο-κλασικό στιλ. Ένα στιλ που εξασφαλίζει  

την άνεση με ποιοτικό τρόπο. Με ευρωπαϊκές καταβολές αλλά με σύγχρονη 

απόδοση, αυτό το στιλ χαρακτηρίζεται από την κομψότητα στην πιο

εκλεπτυσμένη μορφή της.
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Μαξιλάρια με απαλά μοτίβα 

ανήκουν σε αυτό το στιλ.

09 BESTÅ σύνθεση	αποθήκευσης	με	γυάλινες	
πόρτες	115€ Με σκούρο καφέ φινίρισμα 

και γυαλί ασφαλείας. Π60×Β40, Υ128cm.  

699.103.75

10 DAGNY κουρτίνα	69€/2	τεμ. Από 100% 

πολυεστέρα. Π145×M300cm. Σε ανοιχτό μπεζ 

χρώμα 801.963.43  

11 HALLARYD κάδρο	με	πόστερ	99€ Σχεδ.: 
Bridges. Από πλαστικό και 100% βαμβά-

κι. Π100×Υ100cm. Σχέδιο: White blossom 

502.048.77

12 PREBEN καρέκλα	79€ Κάθισμα και πλάτη 

με βάτα για μεγαλύτερη άνεση όταν κάθεστε. 

Σχεδ.: C. Halskov/H. Dalsgaard. Π45×Β51, 

Υ90cm. 602.013.31  

13 DAGNY διακοσμητικό	μαξιλάρι	15,99€/
τεμ. Από 56% πολυεστέρα και 44% με-

τάξι. Εσωτερικό: ίνες από πολυεστέρα. 

M30×Π50cm. 001.903.16

14 DAGNY διακοσμητικό	μαξιλάρι	14,99€ Κά-

λυμμα: 100% πολυεστέρα. Εσωτερικό: φτερά 

υδρόβιων πτηνών. M45×Π45cm. 101.903.11  

15 HENRIKA ριχτάρι	17,99€ Από 88% ακρυ-

λικό, 12% πολυεστέρα. Π120×M180cm. 

401.903.81  

16 NYFORS επιτραπέζιο	φωτιστικό	49€ Με 
λειτουργία ντίμερ. Ρυθμίστε την ένταση 

του φωτισμού ανάλογα με τις ανάγκες σας.  

Ø33cm. Υ78,5cm. 701.239.41

17 ANGENÄM μπολ	19,99€/τεμ. Από

 λακαρισμένο αλουμίνιο. Μ30×Π23, Υ16cm. 

001.865.69

10
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Βιομηχανικό.
Γκρι-καφέ χρώμα, ακατέργαστο ξύλο πεύκου, μέταλλο με 

ξεθωριασμένο χρώμα, λινό και φυσικές ίνες είναι μερικά στοιχεία 

που συνθέτουν το βιομηχανικό στιλ και τον απλό τρόπο διαβίωσης. 

Εμπνευσμένο από παλιά αγροκτήματα, εργοστάσια, σχολεία και 

νοσοκομεία, είναι απλό, ειλικρινές και πολύ λειτουργικό.

ΣΤΙΛ

Διαλέξτε ένα τρόλεϊ  

βιομηχανικού στιλ

με δεκάδες χρήσεις.

01 HEKTAR φωτιστικό οροφής 59€ Με
 εστίαση της δέσμης του φωτός, που είναι 

ιδανική για φωτισμό της τραπεζαρίας ή των 

επιφανειών μπαρ. Από ατσάλι και αλουμίνιο. 

Σχεδ.: Ola Wihlborg. Ø47cm. 602.152.05

02 BRAVUR ρολόι τοίχου 39€ Από ατσάλι και 

γυαλί. Ø57cm. Σε μαύρο χρώμα 600.989.75  

03 BRÄCKE βάση για κερί ρεσό 4,99€/τεμ. 
Από γυαλί και γαλβανισμένο ατσάλι. Υ10cm. 

101.673.39

04 URSULA ριχτάρι 29€ Από 100% βαμβά-

κι. Π120×M180cm. Σε υπόλευκο χρώμα 

302.006.96  

05 IVAR ντουλάπι 99€ Το ακατέργαστο μασίφ 

ξύλο πεύκου είναι ένα ανθεκτικό φυσικό υλικό 

που μπορεί να επεξεργαστεί με λούστρο, λάδι, 

ή χρώμα ανάλογα με αυτό που προτιμάτε. 

Π80×Β50, Υ83cm. 700.337.66 

06 RÅSKOG τρόλεϊ κουζίνας 49€ Από

 κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδ.: Nike 

Karlsson. M35×Π45, Υ78cm. Σε τιρκουάζ

 χρώμα 302.165.36

07 URSULA κάλυμμα μαξιλαριού 15,99€ Από 

ραμί, ένα πολύ γυαλιστερό ύφασμα μεγάλης 

αντοχής σε τραχιά ποιότητα. M65×Π65cm. Σε 

υπόλευκο χρώμα 402.006.91 

 Εκφραστείτε. Βρείτε το δικό σας στιλ στο 

κατάστημα ΙΚΕΑ.
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09
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08 LYRIK καπέλο 14,99€ Το ύφασμα του 
καπέλου εξασφαλίζει διάχυτο και ατμοσφαι-

ρικό φωτισμό. Το καλώδιο HEMMA πωλείται 

χωριστά. Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και 

100% βαμβάκι. Σχεδ.: Sissa Sundling. Ø36cm. 

501.959.72  

09 SOCKERÄRT βάζο 11,99€/τεμ. Μπορεί επί-

σης να χρησιμοποιηθεί και ως κανάτα.

 Από εμαγιέ ατσάλι. Σχεδ.: Sigga Heimis. 

Υ22cm. Σε λευκό χρώμα 801.484.65  

10 BERTA RUTA ύφασμα 9,50€/m Με βαμμένο 

νήμα, έτσι ώστε το σχέδιο φαίνεται και από τις 

δύο πλευρές. Από 100% βαμβάκι. Π150cm.

 Σε μαύρο χρώμα 502.237.29 

11 HEMNES συρταριέρα με 3 συρτάρια 139€ 
Από μασίφ ξύλο, ένα φυσικό υλικό

 μεγάλης αντοχής. Από λακαρισμένο μασίφ 

ξύλο πεύκου. Σχεδ.: K. Hagberg/M. Hagberg. 

Π110×Β51, Υ97cm. Σε σκούρο καφέ χρώμα 

901.595.71  

12 DEKAD ρολόι/ξυπνητήρι 5,99€/τεμ. Από 

ατσάλι και γυαλί. Π10×Υ14cm. Σε μαύρο

 χρώμα 501.875.66  

13 ALVINE RÄFFLA κάλυμμα μαξιλαριού 

7,99€/τεμ. Με βαμμένο νήμα που διατηρεί το 

χρώμα του μετά από πολλά πλυσίματα. Από 

100% βαμβάκι. M65×Π65cm. 301.599.13

14 HEMNES κομοδίνο 49€ Από λακαρισμένο 

μασίφ ξύλο πεύκου. Σχεδ.: Nike Karlsson. 

Π46×Β35, Υ70cm. Σε κόκκινο χρώμα 

501.241.59

Εξοχικό.
Εμπνευσμένο από τη σουηδική εξοχή, αυτό το απλό και 

ταπεινό στιλ εξασφαλίζει την άνεση. Συνδυάζοντας καρό με 

ρίγες και παραδοσιακές πινελιές δίνετε φιλόξενη αίσθηση στο 

σπίτι. Παραδοσιακή και απλή προσέγγιση μαζί με χειροποίητη 

δεξιοτεχνία.

11

Κρεμάστε ένα χειροποίητο 

φωτιστικό για να τονίσετε 

την αίσθηση 

του παραδοσιακού.

12
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01 FILLSTA επιτραπέζιο φωτιστικό 19€/
τεμ. Προσφέρει ατμοσφαιρικό φωτισμό. Από 

πλαστικό και αλουμίνιο. Σχεδ.: Gunner Jensen. 

Ø27, Υ31cm. 201.544.16

02 MALM κρεβάτι 109€ Οι τάβλες, το στρώμα 

και τα λευκά είδη πωλούνται χωριστά. Με 

λευκό φινίρισμα. Π107×Μ211, Υ77cm. Μέγε-

θος στρώματος 90×200cm. 702.145.40  

03 MALM συρταριέρα με 3 συρτάρια 69€ Με 
γκρι-τιρκουάζ φινίρισμα. Π80×Β48, Υ78cm. 

302.253.81  

04 BERNHARD καρέκλα 109€ Με ελαστικότητα 
στο κάθισμα, που προσφέρει επιπλέον άνεση 

όταν κάθεστε. Από επιχρωμιωμένο ατσάλι και 

δέρμα. Π45×Β50, Υ77cm. 201.530.68  

05 MALIN FIGUR παπλωματοθήκη και μαξιλα-
ροθήκη 39€ Από 100% lyocell σατέν. Σχεδ.: 

B. B. Becker/M. Bache. Παπλωματοθήκη 

Π150×Μ200cm. Μαξιλαροθήκη Μ50×Π60cm. 

602.247.47

06 MALIN BLAD παπλωματοθήκη και 

μαξιλαροθήκη 12€ Από 100% βαμβάκι. 

Σχεδ.: Michiko Nakata. Παπλωματοθήκη 

Π150×Μ200cm. Μαξιλαροθήκη Μ50×Π60cm. 

Σε τιρκουάζ χρώμα 802.249.49

07 MALIN BAND ριχτάρι 19,99€ Από 100%

 ακρυλικό. Π120×M180cm. Πολυχρωμία 

602.265.72  

08 ÖRSTED χαλί 699€ Με ψηλό πέλος. Το αγνό 

παρθένο μαλλί απωθεί φυσικά τους λεκέδες 

και είναι ανθεκτικό. Π170×M240cm.

 Πολυχρωμία 102.116.72

Αστικό.
Το κομψό αποτέλεσμα σε ένα χώρο επιτυγχάνεται συνήθως με τη 

χρήση μίας παλέτας χρώματος. Με διαφορετικούς τόνους του ίδιου 

χρώματος και με επιρροές από τη μόδα και τις νέες τάσεις, αυτό το 

στιλ δημιουργεί αίσθηση ηρεμίας. Μερικά από τα βασικά στοιχεία 

αυτού του στιλ είναι τα απλά σχήματα, η δημιουργική χρήση των 

υλικών και οι οργανικές φόρμες στα υφάσματα.

ΣΤΙΛ

01
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Δοκιμάστε ένα απαλό 

ριχτάρι με ήσυχο 

σχέδιο.

07

Ρομαντικό.
Λευκό λουστραρισμένο ξύλο, ρατάν και απαλά παστέλ χρώματα 

με έμπνευση από την αγγλική εξοχή του 19ου αιώνα. Αυτό το 

πιο ρομαντικό και θηλυκό στιλ, χρησιμοποιεί μία παλέτα απαλών 

χρωμάτων, πολλά διακοσμητικά στοιχεία, όπως περίτεχνα 

διακοσμητικά από γυαλί, λουλουδάτα σχέδια, πλούσια υφάσματα 

και φίνα πορσελάνη και ασήμι.

Ανανεώστε το χώρο σας

με διακοσμητικά μαξιλάρια 

με λουλουδάτο μοτίβο.
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09 ASPELUND συρταριέρα με 3 συρτάρια 99€ 
Με επιπλέον συρτάρι στο εσωτερικό, για να 

αποθηκεύετε εύκολα ζώνες, κασκόλ ή κάλ-

τσες. Με λευκό φινίρισμα. Π88×Β44, Υ110cm.  

801.598.35

10 EKNE παραβάν 49€ Από κονιορτοποιημένο 

ατσάλι, 65% πολυεστέρα και 35% βαμβάκι. 

Σχεδ.: Ebba Strandmark. Π135×Υ161cm. Σε 

γκρι/λευκό χρώμα 801.930.66

11 EMMIE BLOM καπέλο 9,99€ Το ύφασμα του 
καπέλου εξασφαλίζει διάχυτο και ατμοσφαιρι-

κό φωτισμό. Από 100% βαμβάκι, πλαστικό και 

ατσάλι. Ø29cm. 002.241.04  

12 DRÖMLIK αρωματικό κερί σε βάζο 5,99€/
 2 τεμ. Από κεραμικό και αρωματική παραφίνη/

φυτικό κερί. Ø10, Υ5cm. 001.869.08  

13 EMMIE STRÅ διακοσμητικό μαξιλάρι 

19,99€ Με διπλή όψη, που έχει διαφορε-

τικό σχέδιο στην κάθε πλευρά. Κάλυμμα: 

100% βαμβάκι. Εσωτερικό: φτερά πάπιας. 

M50×Π60cm. 102.174.19

14 EKTORP πολυθρόνα 279€ Κάλυμμα: 100%  

πολυεστέρα. Π105×Β90, Υ88cm. 399.027.20   

15 EMMIE LAND κάλυμμα μαξιλαριού 4,99€/
τεμ. Κάλυμμα με φερμουάρ για να μπορεί να 

αφαιρεθεί και να πλυθεί εύκολα. 74% βαμβάκι, 

26% πολυεστέρα. M50×Π50cm. Σε λευκό/

μπλε χρώμα 102.174.38  

16 HERMINE ριχτάρι 17,99€ Από 80% 

ακρυλικό, 20% μαλλί. Σχεδ.: Océane 

Delain. Π120×M180cm. Σε ροζ/μπεζ χρώμα 

402.121.61
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08 MERETE κουρτίνα 49€/2 τεμ.

 Ρελιάζεται εύκολα στο επιθυμητό μήκος με 

τη θερμαινόμενη λωρίδα ρελιάσματος που 

περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Από 100% 

βαμβάκι. Π145×M300cm. Σε υπόλευκο χρώμα 

900.468.43  

09 JÄRA καπέλο 12€/τεμ. Το ύφασμα του 

καπέλου εξασφαλίζει διάχυτο και ατμοσφαι-

ρικό φωτισμό. Από 100% βαμβάκι, πλαστικό 

και ατσάλι. Ø45, Υ29,5cm. Σε λευκό χρώμα 

302.062.12

10 ALEX συρταριέρα με 9 συρτάρια 119€/τεμ. 

Ψηλή μονάδα με μεγάλο χώρο αποθήκευσης 

που όμως δεν καταλαμβάνει μεγάλο χώρο από 

το δάπεδο. Με λευκό φινίρισμα. Π36×Β48, 

Υ115cm. 501.928.22

11 HENRIKSDAL καρέκλα 49€/τεμ. Κάθισμα 

με βάτα και με ψηλή πλάτη για μεγαλύτερη 

άνεση όταν κάθεστε. Από μασίφ ξύλο σημύδας 

και 100% βαμβάκι. Π51×Β58, Υ97cm. Gobo σε 

λευκό χρώμα 098.050.23 

12 BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης  

με συρόμενες πόρτες 80€ Με λευκό φινίρι-

σμα και γυαλί ασφαλείας. Π120×Β20, Υ64cm.  

798.859.69  

13 IKEA 365+ πιάτο 6,99€/τεμ. Από πορσελά-

νη Feldspar. Σχεδ.: Susan Pryke. Ø32cm. 

Σε λευκό χρώμα 701.334.93  

14 EKTORP JENNYLUND πολυθρόνα 149€

 Καθαρίζεται εύκολα γιατί έχει αφαιρούμε-

νο κάλυμμα που πλένεται στο πλυντήριο. 

Κάλυμμα: 100% βαμβάκι. Π78×Β85, Υ84cm. 

Blekinge σε λευκό χρώμα 098.304.90

01 VIVAN κουρτίνα 12€/2 τεμ. Από 

70% πολυεστέρα και 30% βαμβάκι. 

Π145×Μ300cm. 002.215.58

02 RITVA κάλυμμα μαξιλαριού 7,99€/τεμ. 

Κάλυμμα με φερμουάρ για να μπορεί να 

αφαιρεθεί και να πλυθεί εύκολα. Από 100% 

βαμβάκι. Μ50×Π50cm. 801.141.54 

 Σε λευκό χρώμα 701.141.59  

03 KAUSTBY καρέκλα 59€/τεμ.

 Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο πεύκου. 

Π44×Β48, Υ103cm. 401.822.44

04 IKEA 365+ BRASA φωτιστικό δαπέ-

δου/διαβάσματος 69€/τεμ. Με ρυθμι-

ζόμενο ύψος σε δύο διαφορετικά επίπεδα. 

Προσαρμόστε ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

Από ατσάλι και αλουμίνιο. Υ131cm. Σε 

μαύρο χρώμα 201.488.21

05 HEMNES κομοδίνο 49€ Με συρτάρι που 

ανοίγει και κλείνει εύκολα. Από λακαρισμέ-

νο μασίφ ξύλο πεύκου. Π46×Β35, Υ70cm. 

Σε σκούρο καφέ χρώμα 901.212.34

06 EXPEDIT ραφιέρα 109€ Οι γυαλιστε-

ρές επιφάνειες αντανακλούν το φως και 

προσφέρουν δυναμικό στιλ. Με γυαλι-

στερό γκρι φινίρισμα. Π79×Β39, Υ149cm. 

101.964.31  

07 KARLSTAD υποπόδιο 119€ Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν βοηθητικό κάθισμα 

ή σαν υποπόδιο. Κάλυμμα: 92% βαμβάκι 

και 8% πολυεστέρα. Μ80×Π63, Υ46cm. 

098.403.52

ΣΤΙΛ

08

09

10

11

12

13

Βασικά, διαχρονικά.
Το μαύρο και το λευκό είναι πάντα μία καλή βάση,

για να δώσετε στο σπίτι σας το προσωπικό σας ύφος.

Tα έπιπλα σε μαύρο και λευκό μπορεί να γίνουν

η βάση της διακόσμησής σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

αφού συνδυάζονται εύκολα με πολλά διαφορετικά χρώματα

και στιλ. Ακόμα και αν οι εποχές και οι τάσεις αλλάζουν, το 

μαύρο και το λευκό θα είναι πάντα διαχρονικά.

Ένα κλασικό λευκό σερβίτσιο,

είναι πάντα στη μόδα.
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Βάλτε τη φύση στο σπίτι σας.
Είναι φυσικό να αισθανόμαστε άνετα όταν βρισκόμαστε 

σε χώρους με φυσικά υλικά και πράσινο χρώμα, γιατί μας 

υπενθυμίζει τη φύση μας. Χρησιμοποιώντας ρατάν, μπαμπού, 

ακατέργαστο ξύλο πεύκου, οργανικά σχήματα και πράσινο χρώμα 

αισθανόμαστε πιο άνετα στο σπίτι μας και είμαστε πιο ήρεμοι.

01 VÄTE φωτιστικό οροφής με καπέλο 5,99€/
τεμ. Προσφέρει διάχυτο φωτισμό και είναι 

κατάλληλο για γενικό φωτισμό. Μπορεί να 

συνδυαστεί με το σετ καλωδίου HEMMA. Από 

ριζόχαρτο και ατσάλι. Σχεδ.: Maria Vinka. Ø55, 

Υ26cm. 901.757.69 

02 νέο IKEA PS 2012 συρταριέρα με 5 συρ-
τάρια 279€ Από μασίφ ξύλο, ένα φυσικό 

υλικό μεγάλης αντοχής. Από λακαρισμένο 

μασίφ ξύλο πεύκου. Σχεδ.: Ehlén Johansson. 

Π130×Β48, Υ86cm. 102.194.56

03 KNIPSA καλάθι 16,99€/τεμ. Αυτό το καλάθι 

είναι κατάλληλο για να αποθηκεύσετε εφημε-

ρίδες, περιοδικά, φωτογραφίες ή άλλα ανα-

μνηστικά. Από λακαρισμένα φύκια. Π32×Β33, 

Υ32cm. 201.105.40

04 BLANDA MATT μπολ σερβιρίσματος 9,99€/
τεμ. Από μπαμπού. Σχεδ.: Anne Nilsson. 

Ø20cm. 202.143.40

05 BEKVÄM σκάλα με 3 σκαλιά 29€ Από μασίφ 

ξύλο οξιάς. Μέγιστο βάρος 100 kg. Υ63cm. 

901.904.11

06 TÅRNBY χαλί 119€ Το χαλί είναι χειροποίητο. 

Από 100% γιούτα. Π180×M250cm. Σε φυσικό 

χρώμα 600.501.72

07 URSULA κάλυμμα μαξιλαριού 15,99€ 
Κατάλληλο για τα εσωτερικά μαξιλάρια 65×65 

cm. Από 100% ραμί. M65×Π65cm. Σε μπεζ 

χρώμα 002.006.93

08 SENIOR σετ εργαλείων κουζίνας 5,99€/
 3 τεμ. Κατάλληλο για τις κατσαρόλες και τα 

τηγάνια με αντικολλητική επένδυση. Από 

μασίφ ξύλο οξιάς. Σχεδ.: Johanna Jelinek. 

701.493.28

09 IKEA PS 2012 χαλί 119€ Με λάτεξ στο 

πίσω μέρος για να σταθεροποιείται το χαλί. 

Επιφάνεια χρήσης: 100% πολυπροπυλένιο. 

Πίσω μέρος: λάτεξ. Σχεδ.: Maria Vinka. 

Π186×Μ300cm. 202.116.62

10 TORVA λούτρινο παιχνίδι 9,99€ Μ50cm. 

301.957.46

11 HÄREN πετσέτα μπάνιου 8,99€/τεμ. 

801.635.64

12 DVALA μαξιλαροθήκη 3,99€/2 τεμ. Από 

100% βαμβάκι. Μ50×Π60cm. 001.899.16

13 STUVA σύνθεση αποθήκευσης με

 συρτάρια 104€ Π60×Β50, Υ64cm. 

898.887.07

14 νέο IKEA PS 2012 πολυθρόνα 149€ Από 

κονιορτοποιημένο ατσάλι. Wiebke Braasch. 

Π75×Β84, Υ112cm. 502.049.00

 Βρείτε ότι χρειάζεστε στο κατάστημα 

ΙΚΕΑ.

15 GURLI ριχτάρι 12,99€/τεμ. Από 

70% ακρυλικό, 30% πολυεστέρα. 

Π120×Μ180cm. 002.049.07

16 νέο IKEA PS 2012 μπολ 9,99€/τεμ. Από 

σύνθετο υλικό ξύλου-πλαστικού. Σχεδ.: 

Marcus Arvonen. Ø39. Υ7cm. 802.060.40

17 SKOJIG φωτιστικό γραφείου 25€/τεμ. 

Κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

τα μικρά παιδιά να μην έχουν πρόσβαση 

στο λαμπτήρα. Από ατσάλι και πλαστικό. 

Υ40cm. 001.518.62

Σχέδιο ευγενική προσφορά της 

μητέρας φύσης: Οι ρόζοι φαίνονται 

και δημιουργούν ένα ενδιαφέρον 

μοτίβο πάνω στο μασίφ ξύλο πεύκου.
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νέο

ΣΤΙΛ

Όταν δεν μπορείτε να φέρετε τη φύση 

μέσα στο σπίτι, πηγαίνετε εσείς. Αυτή 

η καρέκλα είναι κατάλληλη και για 

εσωτερικούς και για εξωτερικούς 

χώρους.
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Έκρηξη χρώματος.
Φωτεινά και πολύχρωμα αντικείμενα μπορούν να δώσουν νέα 

πνοή σε οποιοδήποτε δωμάτιο. Πολλές φορές είναι αρκετό με ένα

ή δύο κομμάτια σε έντονο χρώμα να δώσετε νέα διάσταση στο 

χώρο. Μην φοβηθείτε να χρησιμοποιήσετε χρώμα παντού. Αν 

αντιπροσωπεύει εσάς, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος.

Δεν είναι μόνο μία πολυθρόνα γεμάτη 

χρώμα, κάτω από το κάθισμα έχει

μία θήκη για να αποθηκεύετε ό,τι θέλετε.

ΣΤΙΛ

09 VALBORG κάλυμμα μαξιλαριού 7,99€/

τεμ. Από 100% βαμβάκι. Μ40×Π60cm.  Σε 
κόκκινο-λιλά/πορτοκαλί χρώμα 202.052.08

10 νέο KASSETT χάρτινο κουτί με καπάκι 
4,99€ /2 τεμ. Από βαμμένο χαρτόνι. 
Π16×Β26, Υ15cm. Σε σκούρο ροζ χρώμα 
402.243.19  

11 LACK επίτοιχο ράφι 25€ Με κόκκινο 
φινίρισμα. Μ110×Β26cm. 501.937.32  

12 VÄNNERNA LÄPPAR διακοσμητικό  
μαξιλάρι 9,99€ Ύφασμα: 100% πολυε-
στέρα. Εσωτερικό: πολυεστερικές ίνες. 
Μ60cm. Σε ροζ χρώμα 002.231.66  

13 POPPTORP πολυθρόνα με μαξιλάρι 
59€/τεμ. Κάλυμμα: 100% βαμβάκι. Σχεδ.: 
K. Hagberg/M. Hagberg. Π67×Β73, Υ67cm. 
999.030.38  

14 LACK βοηθητικό τραπέζι 14,99€ Οι γυα-
λιστερές επιφάνειες αντανακλούν το φως 
και προσφέρουν δυναμικό στιλ. Σε κόκκινο 
χρώμα 801.937.35

15 LAMPAN επιτραπέζιο φωτιστικό 3,99€/
τεμ. Από πλαστικό. Σχεδ.: C. Öjerstam/M. 
Elebäck. Ø19cm. Υ29cm. Σε κόκκινο χρώμα 
100.960.97

16 GISLEV χαλί 19,99€ Πέλος: 100% πολυ-
προπυλένιο. Π133×Μ195cm. Σε κόκκινο 
χρώμα 902.254.01  

 Έχετε το δικό σας στιλ. Στο κατάστημα 
ΙΚΕΑ έχουμε ό,τι χρειάζεστε για να το 
εκφράσετε.

01 IKEA PS FÅNGST κρεμαστή θήκη αποθή-
κευσης με 6 θήκες 2,50€/τεμ. Από 100% 
πολυεστέρα. Σχεδ.: A. Huldén/S. Dahlman. 
Ø29, Μ168cm. Σε τιρκουάζ χρώμα 900.961.64  

02 IKEA PS 2012 φωτιστικό οροφής LED 
89€/τεμ. Από ατσάλι. Σχεδ.: Henrik Preutz. 
Ø45, Υ15cm. Σε μπλε χρώμα 002.117.81  

03 PREMIÄR κάδρο 159€ Σχεδ.: Mark A. 
Johnson. Από καμβά. Π200×Υ140cm. Σχέδιο: 
Waves, Hawai 101.858.28  

04 SLÄTTHULT διακοσμητικά αυτοκόλλητα 
9,99€ Σχεδ.: Atelier LZC. Από πλαστικό και 
χαρτί. Σχέδιο: Folklore 902.089.82  

05 νέο IKEA PS 2012 πάγκος/ράφι 
παπουτσιών 45€/τεμ. Μπορείτε να

 τοποθετήσετε αρκετούς πάγκους είτε  
πάνω-κάτω, είτε δίπλα-δίπλα, ανάλογα με τις 
ανάγκες σας. Από μασίφ ξύλο πεύκου. Σχεδ.: 
Francis Cayouette. Π52×Β33, Υ65cm. Σε μπλε 
χρώμα 002.067.46  

06 VALBORG κάλυμμα μαξιλαριού 7,99€/τεμ. 
Από 100% βαμβάκι. M40×Π60cm. 302.052.03 

07 MALIN BLAD χαλί 49€ Από 100%  
πολυπροπυλένιο. Σχεδ.: Michiko Nakata. 
Π133×M195cm. Σε τιρκουάζ χρώμα 
402.255.16  

08 SPÖKA φωτιστικό νύχτας 15€ Το φως 
ανάβει και σβήνει πιέζοντας το κεφάλι του 
φαντάσματος. Από πλαστικό πολυπροπυλένιου 
και λάστιχο σιλικόνης. Σχεδ.: Bodrul Khalique. 
Υ10cm. 701.509.82
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

07 FÖRSÖKA αρωματικό κερί 6,99€/
 3 τεμ. Από αρωματική παραφίνη/φυτικό κερί. 

Υ10cm. Σε μπεζ χρώμα 902.258.06  

08 BLADET βάζο 9,99€ Από γυαλί. Σχεδ.: Anne 

Nilsson. Υ30cm. 601.505.53

09 CYLINDER βάζο/μπολ 16,99€/σετ 3 τεμ. 
Περιλαμβάνει: 1 βάζο (Υ20 cm, Ø18 cm), 1 

βάζο (Υ15 cm, Ø14 cm) και 1 μπολ (Υ9 cm 

Ø22 cm). Από γυαλί. Σχεδ.: Anne Nilsson. 

801.750.91

10 νέο VINÄGER μπολ 5,99€/τεμ. Από

 λακαρισμένο μπαμπού. Σχεδ.: Nicolas 

Cortolezzis. Ø23, Υ10cm. Σε μαύρο χρώμα 

001.865.50

11 HULTET ξύλινη πιατέλα 4,99€ Από

 λακαρισμένο μπαμπού. Ø30, Υ5cm. 

400.651.60

12 NEGLINGE κηροπήγιο/βάση για κερί ρεσό 

0,49€/τεμ. Από γυαλί. Σχεδ.: K. Hagberg/M. 

Hagberg. Υ5cm. 901.520.94

 Μία βόλτα στο κατάστημα ΙΚΕΑ θα σας 

δώσει χιλιάδες ιδέες διακόσμησης.

01 νέο VARLIG κηροπήγιο 9,99€ Η μία πλευρά 

του κηροπήγιου είναι για μικρότερα κεριά και 

η άλλη πλευρά για μεγαλύτερα. Από γυαλί, 

κονιορτοποιημένο ατσάλι και χαρτί. Σχεδ.: 

Maria Vinka. Υ30cm. 602.188.26

02 MÅTTFULL αρωματικό κερί σε ποτήρι 

0,79€/τεμ. Από γυαλί και αρωματική

 παραφίνη/φυτικό κερί. Υ6cm. Σε λευκό χρώμα 

502.096.10

03 ANGENÄM πιάτο 17,99€/τεμ. Από

 λακαρισμένο αλουμίνιο. Σχεδ.: Nike Karlsson. 

Ø45cm. Σε σκούρο καφέ χρώμα 801.865.70  

04 νέο VINÄGER διακοσμητικό βάζο 14,99€ 
Από λακαρισμένο μπαμπού. Σχεδ.: Nicolas 

Cortolezzis. Υ48cm. Σε λευκό χρώμα 

801.865.46  

05 νέο VARLIG βάση για κερί ρεσό 3,99€/
 2 τεμ. Η μία πλευρά του κηροπήγιου είναι για 

ρεσό και η άλλη πλευρά για μεγαλύτερα κεριά. 

Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και χαρτί. Σχεδ.: 

Maria Vinka. Υ6cm. 102.098.86 

06 ANGENÄM μπολ 19,99€ Από λακαρισμένο 

αλουμίνιο. Σχεδ.: Nike Karlsson. Μ30×Π23, 

Υ16cm. Σε σκούρο καφέ χρώμα 001.865.69 
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09

Εξοικονομήστε χώρο

με το στοιβαζόμενο

σετ από βάζα.

«Παρακολουθώ πολύ τη μόδα, έτσι η 

έμπνευσή μου για αυτά τα κηροπήγια 

προήλθε από τυπικά σχέδια κουστουμιών, 

όπως το ριγέ και το pied de poule. Ήταν 

συναρπαστικό να χρησιμοποιείς αυτά

τα κλασικά σχέδια με ένα νέο τρόπο.»

Σχεδιάστρια: Maria Vinka

06
νέο

10 11

νέο

Δύο λειτουργίες σε ένα 

κηροπήγιο. Αναποδογυρίστε

το για να τοποθετήσετε

είτε ένα κερί, είτε ένα ρεσό.

12

05 NEGLINGΕ κηροπήγιο/

βάση για κερί ρεσό

0 ,49€/τεμ.

MÅTTFULL αρωματικό

κερί σε ποτήρι

0,79€
/τεμ.
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06 GLANSIG βάση για κερί ρεσό 0,99€/τεμ. 
Από γυαλί, ακρυλικό. Σχεδ.: Gunnel Sahlin. 

Υ8cm. Σε μπλε χρώμα 402.097.81
07 VÅRLIKT βάζο 14,99€ Από λακαρισμένο 

γυαλί. Σχεδ.: Gunnel Sahlin. Υ30cm. Σε
 σκούρο λιλά χρώμα 901.751.04
08 SMYCKA τεχνητό λουλούδι 1,99€ Από
 πλαστικό και 100% πολυεστέρα. Υ43cm. 
 Σε διάφορα χρώματα 701.536.50

09 VÅRLIKT μπολ 3,99€ Από φυσητό γυαλί, 
κάθε μπολ έχει διαμορφωθεί από εξειδι-
κευμένο τεχνίτη. Από γυαλί. Σχεδ.: Gunnel 
Sahlin. Ø15, Υ7,5cm. Σε σκούρο λιλά χρώμα 
102.128.84

10 SOCKERÄRT βάζο 11,99€ Από εμαγιέ
 ατσάλι. Σχεδ.: Sigga Heimis. Υ22cm. Χωρητι-

κότητα 1,4l. Σε λευκό χρώμα 801.484.65

11 IKEA STOCKHOLM μπολ 25€ Από κονιορτο-
ποιημένο ατσάλι. Σχεδ.: Monika Mulder. Ø42, 
Υ9,5cm. Σε λευκό χρώμα 901.840.52  

12 FÖRTJUST κηροπήγιο 4,99€/τεμ. Από γυαλί 
και αλουμίνιο. Σχεδ.: J. Asshoff/H. Brogård. 
Υ20cm. 802.142.81

13 FÖRTJUST κηροπήγιο 1,99€ Από
 γυαλί. Σχεδ.: J. Asshoff/H. Brogård. Υ4cm. 

402.142.83 
 

01 VASEN βάζο 1,99€ Από γυαλί. Σχεδ.: Åsa 
Gray. Υ20cm. 000.171.33

02 BRÄCKE φαναράκι 7,99€/τεμ. Επιτραπέζιο 
ή κρεμαστό. Από γυαλί και γαλβανισμένο 
ατσάλι. Υ16cm. 901.673.35

03 νέο IKEA PS 2012 κηροπήγιο 22€/τεμ. 
Από κονιορτοποιημένο αλουμίνιο. Σχεδ.: Ehlén 
Johansson. Σε λευκό χρώμα 702.113.58  Σε 
μπλε χρώμα 302.113.84

04 νέο VISKA βάση για κερί ρεσό 4,99€/
σετ 8 τεμ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
τις 8 βάσεις ξεχωριστά ή να τοποθετήσετε 
τις διαφανείς πάνω από τις χρωματιστές 
δημιουργώντας ένα διαφορετικό στιλ. 
Περιλαμβάνει: 4 χρωματιστές βάσεις για κερί 
ρεσό (Υ3,5 cm) και 4 διαφανείς (Υ4,5 cm).

 Από γυαλί. Σχεδ.: Jooyeon Lee. 202.097.77

05 JÄBBIG κερί 2,99€/τεμ. Από παραφίνη/
φυτικό κερί Υ9cm. Σε μπλε/πράσινο χρώμα 
402.258.23

 Μη διστάζετε. Ξεκινήστε να διακοσμείτε. 

Βρείτε περισσότερες ιδέες 

 στο κατάστημα ΙΚΕΑ.

Χρησιμοποιήστε το έτσι, με μεγάλα 

ρεσό ή αναποδογυρίστε το και 

χρησιμοποιήστε μικρότερα ρεσό.

GLANSIG βάση για κερί ρεσό

0,99€
/τεμ.

VISKA βάση για κερί ρεσό

4,99€
/σετ 8 τεμ.

νέο

Δώστε νέα πνοή

σε απλά κλασικά κεριά.

νέο
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

08

Αυτό το κηροπήγιο μπορεί να 

συνδυαστεί όπως εσείς θέλετε. 

Ιδανικό για να διακοσμήσετε 

μεγάλες επιφάνειες όπως

την τραπεζαρία σας.

VÅRLIKT μπολ

3,99€
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10 ORÄDD κασπό 0,50€/τεμ. Από κεραμικό. 

Σχεδ.: K. Hagberg/M. Hagberg. Για μέγιστη 

διάμετρο γλάστρας 10,5cm. Σε μπεζ χρώμα 

201.745.94

11 FEJKA τεχνητό φυτό σε γλάστρα 6,99€ 
Τεχνητό φυτό που μοιάζει με φυσικό και 

διατηρείται για πολλά χρόνια. Από πλαστικό 

και ατσάλι. Υ45cm. Ορχιδέα/διάφορα χρώματα 

202.076.84 

12 νέο JUBEL αυτοποτιζόμενη γλάστρα 
13,99€/τεμ. Βοηθάει το φυτό σας να

 ευδοκιμήσει ακόμα και αν δεν το ποτίζετε 

συχνά. Από λακαρισμένο γυαλί. Σχεδ.: Eva 

Sjödin. Για μέγιστη διάμετρο γλάστρας 12cm. 

Σε λευκό χρώμα 501.861.28 

13 KARDEMUMMA κασπό 3,99€/τεμ. Από 

κεραμικό. Σχεδ.: S. Edholm/L. Ullenius. Για 

μέγιστη διάμετρο γλάστρας 14cm. Σε λευκό 

χρώμα/διάφορα χρώματα 701.737.33

14 PEKANNÖT κασπό 5,99€ Από ρατάν και πλα-

στικό. Για μέγιστη διάμετρο γλάστρας 12cm. 

002.123.04   

15 SALMBÄR κασπό 14,99€ Από φύκια και πλα-

στικό. Για μέγιστη διάμετρο γλάστρας 32cm. 

Σε ριγέ/πράσινο χρώμα 501.866.18 

 Δείτε όλα τα φυτά μας στο κατάστημα 
ΙΚΕΑ. Αληθινά και τεχνητά είναι το ίδιο!

01 RÅGKORN κασπό 29€/τεμ. Για μέγιστη 

διάμετρο γλάστρας 32cm. 202.134.87  

02 HASSELNÖT κασπό 39€/τεμ. Για μέγιστη 

διάμετρο γλάστρας 24cm. 801.866.12

03 MANDEL κασπό 8,99€/τεμ. Για μέγιστη 

διάμετρο γλάστρας 24cm. 701.658.08

04 SOCKER θερμοκήπιο 19,99€ Π45×Β22, 

Υ35cm. 701.866.03  

05 KALASA κασπό 9,99€/τεμ. Για μέγιστη 

διάμετρο γλάστρας 24cm. 501.861.09 

06 νέο IKEA PS 2012 βάση φυτών για 3 
γλάστρες 29€ Υ176cm. Για μέγιστη διάμετρο 

γλάστρας 12cm. 902.062.52 

07 MANDEL κασπό 0,99€/τεμ. Για μέγιστη 

διάμετρο γλάστρας 10,5cm. 101.658.06 

08 FEJKA τεχνητό φυτό σε γλάστρα 3,99€/
τεμ. 902.076.85 Φέρτε τον κήπο στο 
υπνοδωμάτιό σας. Δείτε σελίδα 72. 

09 SKURAR κασπό 2,50€/τεμ. Για μέγιστη 

διάμετρο γλάστρας 10,5cm. 201.861.01 

«Ήθελα να δημιουργήσω κάτι για όλους 

όσους λατρεύουν την κηπουρική. Αυτή η 

κάθετη βάση αναδεικνύει τα φυτά ακόμα 

και σε μικρούς χώρους.» 

Σχεδιαστής: Nicolas Cortolezzis

SKURAR κασπό 

2,50€/τεμ.νέο

Το εσωτερικό κασπό έχει τρία 

διαφορετικά χρώματα. Καθώς

το γυρνάτε πλευρά αλλάζει

και το χρώμα που φαίνεται.

Τεχνητά φυτά που μοιάζουν

με φυσικά και διατηρούνται

για πολλά χρόνια.
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10 OLUNDA κάδρο 9,99€ Σχεδ.: Lola Frazer. Το 

θέμα έχει κοπεί και διπλωθεί δίνοντας βάθος. 

Με λευκό φινίρισμα και γυαλί. Π30×Υ30cm. 

501.858.26 

11 BISPGÅRDEN κάδρο 14,99€ Σχεδ.: Pierre-

Joseph Redouté. Με λευκό φινίρισμα 

και γυαλί. Π38×Υ48cm. Σχέδιο: Echium 

Grandiflorum 502.089.36  

12 OLUNDA κάδρο 34€ Σχεδ.: Pablo Picasso. 

Με μαύρο φινίρισμα και γυαλί. Π103×Υ39cm. 

Σχέδιο: Sketches 901.510.42

13 PJÄTTERYD κάδρο 49€ Σχεδ.: Horst Bierau. 

Από καμβά. Π90×Υ90cm. Σχέδιο: Bamboo 

302.090.17  

14 HALLARYD κάδρο 89€ Σχεδ.: Bridges. Από 

πλαστικό και 100% βαμβάκι. Π83×Υ108cm. 

Σχέδιο: Modern Light I 202.089.09

 Το κατάστημα ΙΚΕΑ είναι η πιο προσιτή 

γκαλερί στην πόλη.

01 RIBBA κορνίζα 9,50€ Το πασπαρτού 

προβάλλει το θέμα της φωτογραφίας και κάνει 

την τοποθέτηση πιο εύκολη. Περιλαμβάνεται 

το εξάρτημα στήριξης. Με λευκό φινίρισμα 

και γυαλί. Για φωτογραφία μεγέθους 

Π40×Υ50cm. Σε λευκό χρώμα 200.783.33  

02 RIBBA κορνίζα 7,50€ Για φωτογραφία 

μεγέθους Π30×Υ40cm. Σε μαύρο χρώμα 

101.325.28  

03 RIBBA κορνίζα 15,50€ Για φωτογραφία 

μεγέθους Π50×Υ70cm. Σε λευκό χρώμα 

300.783.37

04 RIBBA κορνίζα 23€ Για φωτογραφία 

μεγέθους Π70×Υ100cm. Σε μαύρο χρώμα 

301.325.27

05 RIBBA κορνίζα 4,50€ Για φωτογραφία 

μεγέθους Π21×Υ30cm. Σε ασημί χρώμα 

501.683.08

06 RIBBA κορνίζα 5,50€ Η κορνίζα έχει

 επιπλέον βάθος, για να μπορείτε να

 τοποθετήσετε το θέμα, μπροστά ή πίσω.

 Για φωτογραφία μεγέθους Π23×Β23cm. 

Β4,5cm. Σε λευκό χρώμα 000.780.32  

07 RIBBA κορνίζα 5,50€ Για φωτογραφία 

μεγέθους Π23×Β23cm. Β4,5cm. Σε μαύρο 

χρώμα 000.780.51

08 VIRSERUM κορνίζα 10,50€ Το
 πασπαρτού προβάλλει το θέμα της φωτογρα-

φίας και κάνει την τοποθέτηση πιο εύκολη.  

Με λευκό φινίρισμα και γυαλί. Σχεδ.: Carina 

Bengs. Για φωτογραφία μεγέθους Π40×Υ50cm. 

001.747.69  

09 RIBBA κορνίζα 7,50€ Για φωτογραφία 

μεγέθους Π30×Υ40cm. Σε ασημί χρώμα 

701.683.12

 Όλα φαίνονται πιο όμορφα όταν μπαίνουν 

σε μία κορνίζα. Βρείτε αυτή που σας 

αρέσει στο κατάστημα ΙΚΕΑ. 

Βάλτε σε κάδρο τα δικά

σας έργα τέχνης...

... ή διαλέξτε κάποια

από τα αγαπημένα μας.
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07
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09

ΚΟΡΝΙΖΕΣ & ΚΑΔΡΑ

OLUNDA κάδρο

34€

RIBBA κορνίζα

23€



260

01

02

ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

01 STAVE καθρέφτης 39€/τεμ. Δημιουργήστε 

τη δική σας σύνθεση με τρεις καθρέφτες. Οι 

μεντεσέδες για αυτή τη λύση περιλαμβάνονται 

στον καθρέφτη STAVE 40×160cm. Από γυαλί 

και λακαρισμένο φινίρισμα βελανιδιάς σε

 λευκό χρώμα. 801.784.24 

02 νέο IKEA PS 2012 καθρέφτης 59€ Από

 γυαλί και λακαρισμένο μασίφ ξύλο πεύκου. 

Σχεδ.: Ehlén Johansson. Π52×Υ118cm. 

302.194.60  

03 STAVE καθρέφτης 19€ Καθρέφτης με

 αυτοκόλλητη ταινία ασφαλείας στο πίσω 

μέρος. Μειώνεται ο κίνδυνος ζημιών, στην 

περίπτωση που το γυαλί σπάσει. Π70×Υ70cm. 

002.235.24 

04 LEVANGER καθρέφτης 79€ Μπορεί 

να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα. 

Π95×Υ58cm. 301.212.51 

05 νέο HYLKJE καθρέφτης 3,99€/τεμ. 

Π30×Υ30cm. Σε μπλε χρώμα 102.302.51  Σε 

κίτρινο χρώμα 102.174.81  Σε ροζ χρώμα 

402.264.79  Σε πορτοκαλί χρώμα 502.302.49  

06 EXPEDIT ραφιέρα με πόρτες-καθρέφτη 

94,99€ Με λευκό φινίρισμα και γυαλί. Σχεδ.: 

Tord Björklund. Π79×Β39, Υ79cm. 699.085.46 

07 UNG DRILL καθρέφτης 29€ Από γυαλί και 

πλαστικό. Π59×Υ85cm. Σε μαύρο χρώμα 

402.137.59

08 SONGE καθρέφτης 119€ Όταν είναι

 τοποθετημένος στο δάπεδο, πρέπει να

 στερεώνεται στον τοίχο με τη βοήθεια του 

εξαρτήματος στερέωσης που περιλαμβάνεται 

στη συσκευασία. Από γυαλί και ασημί φινίρι-

σμα. Π91×Υ197cm. 601.784.15  

09 HEMNES καθρέφτης 79€ Μπορεί να

 τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα. Από 

γυαλί και λακαρισμένο μασίφ ξύλο πεύκου. 

Π74×Υ165cm. Σε γκρι-καφέ χρώμα 202.137.22

10 EKNE καθρέφτης 39€ Μπορεί να τοποθετη-

θεί οριζόντια ή κάθετα. Από γυαλί και κονιορ-

τοποιημένο ατσάλι. Σχεδ.: Ebba Strandmark. 

Π150×Υ70cm. 301.931.39  

11 MONGSTAD καθρέφτης 89€ Μπορεί να 

τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα. Όταν 

είναι τοποθετημένος στο δάπεδο, πρέπει να 

στερεώνεται στον τοίχο με τη βοήθεια του 

εξαρτήματος στερέωσης που περιλαμβάνεται 

στη συσκευασία. Από γυαλί και λακαρισμένο 

ξύλο φλαμουριάς. Π94×Υ190cm. Σε σκούρο 

καφέ χρώμα 000.815.91  

12 KOLJA καθρέφτης 15,99€ Από γυαλί. 

Ø55cm. 301.335.22  

13 HÖNEFOSS καθρέφτης 19,99€/10 τεμ. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας συν-

δυασμό στο σχήμα και στο μέγεθος. Σε δύο 

διαφορετικές αποχρώσεις, πέντε τεμάχια από 

την κάθε απόχρωση. Από γυαλί. Σχεδ.: Julia 

Treutiger. Π18×Υ21cm. 601.820.59

Δώστε ύφος pop art στον 

τοίχο σας με ένα χρωματιστό 

καθρέφτη (μπορείτε να 

βάλετε και τέσσερις μαζί). 

08

07

09

10
11

06

13

03

05

Δημιουργήστε ένα κυψελωτό 

σχέδιο με τους αυτοκόλλητους 

καθρέφτες.

04

Ταιριάζει τέλεια με τη 

ραφιέρα EXPEDIT.

12

UNG DRILL

καθρέφτης

29€

MONGSTAD

καθρέφτης

89€

νέο



5,99€

KASSETT χάρτινο κουτί με καπάκι 5,99€/2 τεμ. 

Από βαμμένο χαρτόνι. Π27×Β35, Υ18cm. 

Σε λευκό χρώμα 202.242.83  Διαθέσιμο και σε: 

Μαύρο 002.242.79  Μπλε 802.242.75 

Ροζ 602.242.76

65€

ANEBODA ντουλάπα 65€ Με ρυθμιζόμενο ράφι 

και ράγα ρούχων, που προσαρμόζονται 

στις ανάγκες σας. Περιλαμβάνονται τα χερούλια. 

Με λευκό φινίρισμα και πλαστικό. Π81×Β50, 

Υ180cm. 901.217.62

Σχεδιαστής:

Tord Björklund
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01 BRIMNES συρταριέρα με 3 συρτάρια 89€ 

Με κόκκινο φινίρισμα και γυαλί ασφαλείας. 

Π78×Β41, Υ95cm. 502.261.29  

02 HEMNES συρταριέρα με 6 συρτάρια 199€ 

Διαστάσεις προσαρμοσμένες στα κουτιά 

GARNITYR, σετ των 7 τεμαχίων. Εξασφαλίζει 

τακτοποιημένα ντουλάπια και συρτάρια. Από 

λακαρισμένο μασίφ ξύλο πεύκου. Π110×Β51, 

Υ132cm. 701.212.49  

03 MALM συρταριέρα με 6 συρτάρια 149€ 

Με μαλακά διαχωριστικά για κοσμήματα και 

άλλα μικροαντικείμενα. Από λακαρισμένο ξύλο 

φλαμουριάς και γυαλί. Π40×Β48.5, Υ123cm. 

601.279.73  

04 NYVOLL συρταριέρα με 6 συρτάρια 229€ 

Συρτάρια με μηχανισμό αθόρυβου κλεισί-

ματος, για να κλείνουν αργά, μαλακά και 

αθόρυβα. Με ανοιχτό γκρι/λευκό γυαλιστερό 

φινίρισμα. Π146×Β50, Υ80cm. 602.302.44  

05 RAST συρταριέρα με 3 συρτάρια 29€ Από 

ακατέργαστο μασίφ ξύλο. Μπορεί να επεξερ-

γαστεί με λούστρο, κερί, χρώμα ή λάδι για 

πιο ανθεκτική επιφάνεια. Π62×Β30, Υ70cm. 

753.057.09 

06 BRIMNES συρταριέρα με 4 συρτάρια 89€ 

Με λευκό φινίρισμα και γυαλί ασφαλείας. 

Π39×Β41, Υ129cm. 102.180.27  

07 MANDAL συρταριέρα με 4 συρτάρια 159€ 

Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο σημύδας. 

Π79×Β48, Υ103cm 401.763.18

08 TARVA συρταριέρα με 5 συρτάρια 119€ 

Από ακατέργαστο μασίφ ξύλο. Μπορεί να επε-

ξεργαστεί με λούστρο, κερί, χρώμα ή λάδι για 

πιο ανθεκτική επιφάνεια. Π79×Β39, Υ127cm. 

502.214.19  

09 MALM συρταριέρα με 4 συρτάρια 79€

 Διαστάσεις προσαρμοσμένες στα κουτιά 

SKUBB, σετ των 6 τεμαχίων. Εξασφαλίζει

 τακτοποιημένα ντουλάπια και συρτάρια. 

Με λευκό φινίρισμα. Π80×Β48, Υ100cm. 

002.145.53 

10 BIRKELAND συρταριέρα με 6 συρτά-

ρια 229€ Με λευκό φινίρισμα. Π160×Β52, 

Υ91cm. 401.901.40 Δεν είναι ακριβώς αυτό 

που ψάχνετε; Αναζητήστε περισσότερα 

μεγέθη και χρώματα στο www.ΙΚΕΑ.gr. 

11 MALM συρταριέρα με 2 συρτάρια 49€ 

Με τιρκουάζ φινίρισμα. Π40×Β48, Υ55cm. 

302.253.76 

12 HEMNES συρταριέρα με 3 συρτάρια 139€ 

Διαστάσεις προσαρμοσμένες στα κουτιά 

GARNITYR, σετ των 7 τεμαχίων. Εξασφαλίζει 

τακτοποιημένα ντουλάπια και συρτάρια. Από 

λακαρισμένο μασίφ ξύλο πεύκου. Π110×Β51, 

Υ97cm. 301.805.42  

13 νέο NORDLI κομοδίνο 79€ Με λευκό φινίρι-

σμα. Π30×Β50, Υ67cm. 402.192.85

NYVOLL συρταριέρα 

με 6 συρτάρια

229€

Με κρυφό καθρέφτη, 

εκεί ακριβώς που τον 

χρειάζεστε.

04

06

07

09

01

02

03

10

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

Από ακατέργαστο ξύλο που είναι 

όμορφο από μόνο του αλλά 

και βάφεται εύκολα.

05

08

RAST συρταριέρα 

με 3 συρτάρια

29€

Με ειδικές υποδοχές στο πίσω μέρος 

για να μένουν κρυμμένα τα καλώδια 

και οι πρίζες.

12

11

13

Με τα συρτάρια που 

κλείνουν ομαλά και 

αθόρυβα, δεν θα ξυπνάτε 

το σύντροφό σας όταν 

ετοιμάζεστε το πρωί.

νέο

HEMNES συρταριέρα

με 6 συρτάρια

199€
MANDAL συρταριέρα

με 4 συρτάρια

159€
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01

03

07

11

12

04
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01 PORTIS κρεμάστρα εισόδου 19,99€ Από 

κονιορτοποιημένο ατσάλι. Π90×Β31, Υ33cm. 

600.997.91  

02 SKUBB κρεμαστή θήκη αποθήκευσης με 

5 χωρίσματα 5,99€ Π35×Β34, Υ120cm. 

402.105.53  MULIG ράγα ρούχων 4,79€ 

Μ60–90cm. 301.794.35

03 STOLMEN σύνθεση αποθήκευσης 180€ 

Μπορεί να στερεωθεί στην οροφή ή στον

 τοίχο. Π72×Β50, Υ210–330cm. 499.074.30

04 FINTORP ράγα 6,99€ Αν χρειάζεστε μεγα-

λύτερη ράγα, μπορείτε να ενώσετε δύο ράγες 

FINTORP μαζί, χρησιμοποιώντας μόνο ένα 

βραχίονα στήριξης. Από κονιορτοποιημένο 

ατσάλι. Σχεδ.: Carina Bengs. Μ79cm. Σε μαύ-

ρο χρώμα 002.019.04

05 HEMNES παπουτσοθήκη με 4 θήκες 99€ 

Ελάχιστη χωρητικότητα 8 ζευγάρια παπούτσια. 

Με λακαρισμένο λευκό φινίρισμα. Σχεδ.: K. 

Hagberg/M. Hagberg. Π107×Β22, Υ101cm.  

601.561.21

06 PORTIS βάση για παπούτσια 19,99€ Ελάχι-

στη χωρητικότητα 8 ζευγάρια παπούτσια. Από 

κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδ.: Jon Karlsson. 

Π90×Β34, Υ28cm. Σε μαύρο χρώμα 800.997.90

07 DETOLF βιτρίνα 49€ Με σκούρο καφέ φινίρι-

σμα και γυαλί ασφαλείας. Π43×Β37, Υ163cm. 

101.192.06  

 Όσα παπούτσια και να έχετε, ποτέ δεν 

είναι αρκετά, ούτε και ο χώρος που 

έχετε για να τα φυλάξετε. Ανακαλύψτε 

περισσότερες «θέσεις» για τα παπούτσια

 σας στο κατάστημα IKEA.

08 STÄLL παπουτσοθήκη με 3 θήκες 79€ 

 Οι διπλές σειρές σε κάθε θήκη δημιουργούν 

χώρο για περισσότερα παπούτσια. Με λευκό 

φινίρισμα. Σχεδ.: Sarah Fager. Π79×Β29, 

Υ148cm. 501.780.91  

09 BYGEL ράγα 1,99€ Μπορεί επίσης να χρησι-

μοποιηθεί ως πετσετοθήκη ή ως βάση για τα 

καπάκια κατσαρόλας. Από κονιορτοποιημένο 

ατσάλι. Μ55cm. 500.726.45  Ράγα 2,99€ 

Μ100cm. 300.726.46

10 PAX tAnEm ντουλάπα με εσωτερικά εξαρ-

τήματα 182,92€ Σκελετός με μικρό βάθος, 

που είναι ιδανικός για περιορισμένους χώρους. 

Με λευκό/τιρκουάζ φινίρισμα. 899.075.55

11 TJUSIG βάση για παπούτσια 39€ Μπορείτε 

να τοποθετήσετε δύο παπουτσοθήκες τη μια 

πάνω στην άλλη. Περιλαμβάνονται τα εξαρτή-

ματα σύνδεσης. Π79×Β32, Υ37cm. 101.526.39

12 TRONES παπουτσοθήκη/αποθήκευση 

29€/3 τεμ. Ελάχιστη χωρητικότητα 6 ζευγά-

ρια παπούτσια. Από πλαστικό πολυπροπυλένι-

ου. Π51×Β18, Υ39cm. 100.319.87

13 νέο IKEA PS 2012 πάγκος/ράφι  

παπουτσιών 45€/τεμ. Από μασίφ ξύλο 

πεύκου. Σχεδ.: Francis Cayouette. Π52×Β33, 

Υ65cm. Σε μπλε χρώμα 002.067.46  Σε 

μαύρο χρώμα 802.067.47  Σε κόκκινο χρώμα 

702.067.43  

08
09

TRONES παπουτσοθήκη/

αποθήκευση

29€
/3 τεμ.

Κρεμάστε το στη ντουλάπα

σας για να μην βρίσκονται

τα παπούτσια σας πεταμένα

στο πάτωμα.

Μετατρέψτε μία ράγα 

για πετσέτες σε θέση 

για τα ψηλοτάκουνα 

παπούτσια.

Μπορείτε να τοποθετήσετε 

πολλούς πάγκους το έναν πάνω 

στον άλλο ή δίπλα-δίπλα ανάλογα 

με το χώρο και τις ανάγκες σας.

Αναδείξτε σε μία 

βιτρίνα τα πιο όμορφα 

παπούτσια σας.

02

SKUBB κρεμαστή θήκη

αποθήκευσης με 5 χωρίσματα

5,99€

06

13

10

STÄLL παπουτσοθήκη

με 3 θήκες

79€

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

DEtOLF βιτρίνα

49€

vέo
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Συνολική τιμή:

486,45€ 
Σκελετός:

250€

Εσωτερικά εξαρτήματα:

236,45€

PAX ντουλάπα με εσωτερικά εξαρτήματα 

Διαστάσεις προσαρμοσμένες στα εσωτερικά 

εξαρτήματα KOMPLEMENT. Δημιουργήστε τους 

δικούς σας συνδυασμούς ανάλογα με τις ανάγκες 

σας. Με λευκό φινίρισμα. Π200×Β66, Υ236cm. 

099.174.07

Οι θήκες SKUBB πωλούνται χωριστά.

Δημιουργήστε τη δική σας ντουλάπα με το 

Σχεδιαστή Ντουλάπας που θα βρείτε στο 

www.IKEA.gr. Με 10 χρόνια εγγύηση. Δείτε 

περισσότερα στη σελίδα 310. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΡΟΥΧΩΝ

Οι πόρτες, 

ανοιγόμενες

ή συρόμενες, έχουν 

διαφορετικό στιλ 

για να ταιριάζουν 

στο χώρο σας 

ή ακόμα να 

ταιριάζουν και

με τα ρούχα σας!

Προσαρμόστε το εσωτερικό 

της ντουλάπας σας, στις δικές 

σας ανάγκες, με τους άπειρους 

συνδυασμούς των εσωτερικών 

εξαρτημάτων KOMPLEMENT.



270 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΡΟΥΧΩΝ

Συνολική τιμή:

733,47€

Πόρτες & Σκελετοί:

520€ 
Εσωτερικά εξαρτήματα:

213,47€

PAX Auli ντουλάπα με εσωτερικά εξαρτήμα-
τα Διαστάσεις προσαρμοσμένες στα εσωτερικά 

εξαρτήματα KOMPLEMENT. Δημιουργήστε τους 

δικούς σας συνδυασμούς ανάλογα με τις ανάγκες 

σας. Με σκούρο καφέ φινίρισμα και γυαλί. 

Π150×Β66, Υ236cm. 699.084.76  
Οι θήκες SKUBB πωλούνται χωριστά. 

Δημιουργήστε τη δική σας ντουλάπα με το 

Σχεδιαστή Ντουλάπας που θα βρείτε στο 

www.IKEA.gr. Με 10 χρόνια εγγύηση. Δείτε 

περισσότερα στη σελίδα 310.

Δείτε περισσότερα χρώματα και σχέδια και 
πάρτε ιδέες από το κατάστημα iKEA.

Συνολική τιμή:

527,96€

Πόρτες & Σκελετοί:

420€ 
Εσωτερικά εξαρτήματα:

107,96€

PAX lYNGDAl ντουλάπα με εσωτερικά εξαρ-
τήματα Διαστάσεις προσαρμοσμένες στα εσω-

τερικά εξαρτήματα KOMPLEMENT. Δημιουργήστε 

τους δικούς σας συνδυασμούς ανάλογα με τις 

ανάγκες σας. Με φινίρισμα από ξύλο σημύδας, 

αλουμίνιο και γυαλί ασφαλείας. Π150×Β66, 

Υ236cm. 899.057.40  
Οι θήκες SKUBB πωλούνται χωριστά. 

Δημιουργήστε τη δική σας ντουλάπα με το 

Σχεδιαστή Ντουλάπας που θα βρείτε στο 

www.IKEA.gr. Με 10 χρόνια εγγύηση. Δείτε 

περισσότερα στη σελίδα 310.

Συνολική τιμή:

790€

Πόρτες & Σκελετοί:

600€ 
Εσωτερικά εξαρτήματα:

190€

PAX ÅNSTAD ντουλάπα με εσωτερικά εξαρτή-
ματα Διαστάσεις προσαρμοσμένες στα εσωτερικά 

εξαρτήματα KOMPLEMENT. Δημιουργήστε τους 

δικούς σας συνδυασμούς ανάλογα με τις ανάγκες 

σας. Με λευκό/γυαλιστερό λευκό φινίρισμα. 

Π200×Β66, Υ236cm. 499.103.24    
Τα πόμολα LANSA, οι θήκες και τα κουτιά SKUBB 

πωλούνται χωριστά. 

Δημιουργήστε τη δική σας ντουλάπα με το 

Σχεδιαστή Ντουλάπας που θα βρείτε στο 

www.IKEA.gr. Με 10 χρόνια εγγύηση. Δείτε 

περισσότερα στη σελίδα 310.
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PAX NEXUS VIKEDAL ντουλάπα με εσωτερικά 

εξαρτήματα Διαστάσεις προσαρμοσμένες στα 

εσωτερικά εξαρτήματα KOMPLEMENT. Δημιουρ-

γήστε τους δικούς σας συνδυασμούς ανάλογα 

με τις ανάγκες σας. Με σκούρο καφέ φινίρισμα 

Π150×Β60, Υ236cm. 399.103.34  Το χερούλι 

περιλαμβάνεται στη συσκευασία της πόρτας 

καθρέφτη. 

Οι θήκες SKUBB πωλούνται χωριστά. 

Δημιουργήστε τη δική σας ντουλάπα με το 

Σχεδιαστή Ντουλάπας που θα βρείτε στο 

www.IKEA.gr. Με 10 χρόνια εγγύηση. Δείτε 

περισσότερα στη σελίδα 310. 

PAX BALLSTAD ντουλάπα με εσωτερικά 

εξαρτήματα Διαστάσεις προσαρμοσμένες στα 

εσωτερικά εξαρτήματα KOMPLEMENT. Δημιουρ-

γήστε τους δικούς σας συνδυασμούς ανάλογα με 

τις ανάγκες σας. Με λευκό φινίρισμα. Π150×Β37, 

Υ236cm. 299.057.57  

Τα πόμολα και οι θήκες SKUBB πωλούνται 

χωριστά. 

Δημιουργήστε τη δική σας ντουλάπα με το 

Σχεδιαστή Ντουλάπας που θα βρείτε στο 

www.IKEA.gr. Με 10 χρόνια εγγύηση. Δείτε 

περισσότερα στη σελίδα 310.

PAX HEMNES ντουλάπα με εσωτερικά εξαρτή-

ματα Διαστάσεις προσαρμοσμένες στα εσωτερικά 

εξαρτήματα KOMPLEMENT. Δημιουργήστε τους 

δικούς σας συνδυασμούς ανάλογα με τις ανάγκες 

σας. Με λευκό φινίρισμα και μασίφ ξύλο πεύκου 

σε γκρι-καφέ χρώμα. Π123/123×Β37, Υ236cm. 

499.103.43  

Τα πόμολα, τα κουτιά για παπούτσια SKUBB

και τα κουτιά GARNITYR πωλούνται χωριστά. 

Δημιουργήστε τη δική σας ντουλάπα με το 

Σχεδιαστή Ντουλάπας που θα βρείτε στο 

www.IKEA.gr. Με 10 χρόνια εγγύηση. Δείτε 

περισσότερα στη σελίδα 310.

Οι νέες γωνιακές ντουλάπες 

μπορούν να αξιοποιήσουν κάθε 

ανεκμετάλλευτο χώρο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΡΟΥΧΩΝ

Συνολική τιμή:

523,48€

Πόρτες & Σκελετοί:

363€ 
Εσωτερικά εξαρτήματα:

160,48€

Συνολική τιμή:

339,92€

Πόρτες & Σκελετοί:

253€ 
Εσωτερικά εξαρτήματα:

86,92€

Συνολική τιμή:

617,97€

Πόρτες & Σκελετοί:

550€ 
Εσωτερικά εξαρτήματα:

67,97€

Μπορείτε να σύρετε

τη ράγα για να φτάνετε

τα ρούχα στο βάθος

της ντουλάπας πιο εύκολα.
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01 ELGÅ FENSTAD ντουλάπα με 3 συρόμενες 

πόρτες 417€ Η συρόμενη πόρτα εξοικονομεί 

χώρο όταν ανοίγει σε σχέση με μια κοινή

 πόρτα ντουλάπας. Περιλαμβάνονται 3 ράγες. 

Άλλα εσωτερικά εξαρτήματα πωλούνται 

χωριστά. Με λευκό φινίρισμα και καθρέφτη. 

Π217×Β58, Υ203cm. 198.614.43
02 ALGOT σκελετός με ράγα/κουτιά με 

πλέγμα 49€ Από κονιορτοποιημένο ατσάλι. 
Σχεδ.: Francis Cayouette. Π41×Β60, Υ201cm. 
Σε λευκό χρώμα 799.077.06

03 BRIMNES ντουλάπα με 2 πόρτες 99€

 Περιλαμβάνονται 1 ράγα ρούχων, 1 σταθε-
ρό ράφι και 1 ρυθμιζόμενο ράφι. Με λευκό 
φινίρισμα. Σχεδ.: K. Hagberg/M. Hagberg. 
Π78×Β50, Υ190cm. 502.180.30  

04 STOLMEN 2 τμήματα 405,50€ Μπορεί να 
στερεωθεί στην οροφή ή στον τοίχο. Με λευκό 
φινίρισμα και κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδ.: 
Ehlén Johansson. Π220×Β50, Υ210–330cm. 
699.041.62

05 BIRKELAND ντουλάπα 299€ Με συρτάρια 
που ανοίγουν και κλείνουν εύκολα. Περιλαμ-

βάνεται 1 ράγα. Με λευκό φινίρισμα. Σχεδ.: 
J. Asshoff/H. Brogård. Π109×Β58, Υ200cm. 
002.270.08  

06 IKEA PS κουτί τακτοποίησης ντουλάπας 

29€ Με 3 ροδάκια και λαβή στο πίσω μέρος, 
για να μετακινείται εύκολα. Από 100% πολυ-
εστέρα και κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδ.: 
Mia Cullin. Π52×Β68, Υ164cm. Σε μαύρο 
χρώμα 601.224.71  

07 ASPELUND ντουλάπα με 3 πόρτες 189€ 

Η πόρτα καθρέφτης μπορεί να τοποθετηθεί 
αριστερά, δεξιά ή στη μέση. Περιλαμβάνονται 
4 ρυθμιζόμενα ράφια και 1 ράγα. Με λευκό 
φινίρισμα και καθρέφτη. Π130×Β54, Υ190cm. 
801.572.14 

08 MULIG καλόγηρος 7,99€ Από κονιορτοποι-
ημένο ατσάλι. Σχεδ.: Henrik Preutz. Μέγιστο 
βάρος 20 kg. Π99×Β46, Υ151cm. Σε λευκό 
χρώμα 601.794.34

 Δείτε περισσότερες ιδέες

 στο κατάστημα ΙΚΕΑ.

09 HEMNES ντουλάπα με 3 πόρτες 369€ 

Περιλαμβάνονται 4 ρυθμιζόμενα ράφια και 2 
ράγες. Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο πεύκου. 
Π152×Β58, Υ197cm. Σε σκούρο καφέ χρώμα 
002.080.24  

10 BYGEL άγκιστρο 0,99€/2 τεμ. Από κονιορ-
τοποιημένο ατσάλι. Σχεδ.: Inma Bermudez.

 Σε ασημί χρώμα 202.029.07  
11 DOMBÅS ντουλάπα 119€ Περιλαμβάνονται 

5 ράφια και 1 ράγα. Με λευκό φινίρισμα. 
Π140×Β51, Υ181cm. 702.157.14  

ALGOT σκελετός με ράγα/

κουτιά με πλέγμα

49€

BYGEL άγκιστρο

0,99€
/2 τεμ.

Φτιάξτε ένα σύστημα που θα ταιριάζει  

στο χώρο σας, τον προϋπολογισμό 

σας και θα καλύπτει τις ανάγκες σας.

Προσθέστε χώρο 

αποθήκευσης,

όταν η ντουλάπα 

σας έχει γεμίσει.

Απλά άγκιστρα 

μπορούν να 

μετατρέψουν έναν 

τοίχο σε μία ντουλάπα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΡΟΥΧΩΝ

01

02

03
04

05
07

08

09

06

10

11

IKEA PS κουτί 
τακτοποίησης 

ντουλάπας

29€



Σχεδιάστρια: 

Eva Lilja Löwenhielm

169€

NYVOLL κρεβάτι 169€ Με ανοιχτό γκρι 

φινίρισμα. Μέγεθος στρώματος 140×200cm. Οι 

τάβλες, το στρώμα και τα λευκά είδη πωλούνται 

χωριστά. Π150×Μ226, Υ100cm. 498.894.88 12€

EIVOR ORD παπλωματοθήκη 

και μαξιλαροθήκη 12€ Από 100% βαμβάκι. 

Σχεδ.: Beckmans College of Design. 

Παπλωματοθήκη Π150×Μ200cm. Μαξιλαροθήκη 

Μ50×Π60cm. Σε λευκό/μαύρο χρώμα 602.072.34 
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01 νέο DUKEN κρεβάτι 189€ Μπορείτε να 

επιλέξετε ένα από τα δύο καλύμματα για το 

κεφαλάρι που πλένονται στο πλυντήριο. Από 

κονιορτοποιημένο ατσάλι και 100% βαμβάκι. 

Π146×Μ215cm, Υ107cm. Μέγεθος στρώματος 

140×200cm. Σχεδ.: Anna Svanfeldt 

Hillervik/K. Hagberg/M. Hagberg. Πολυχρωμία 

099.031.32

02 HEMNES κρεβάτι 229€ Με ρυθμιζόμενες 

πλευρές για να μπορείτε να χρησιμοποιή-

σετε στρώματα διαφορετικού πάχους. Από 

λακαρισμένο μασίφ ξύλο πεύκου. Π174×Μ211, 

Υ122cm. Μέγεθος στρώματος 160×200cm. 

298.895.35

03 BRIMNES κρεβάτι με αποθήκευση 209€ 

Τα τέσσερα συρτάρια στο κρεβάτι προσφέρουν 

μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Με λευκό φινίρι-

σμα. Π166×Μ206, Υ47cm. Μέγεθος στρώματος 

160×200cm. 399.029.37  Κεφαλάρι με 

αποθηκευτικό χώρο 100€ Αποθήκευση 

για τα πράγματα στα οποία θέλετε να έχετε 

εύκολη πρόσβαση από το κρεβάτι. Π166×Β28, 

Υ111cm. 802.287.11 

  

 Οι τάβλες, το στρώμα και τα λευκά είδη 

πωλούνται χωριστά.

04 OPPDAL κρεβάτι με αποθήκευση 299€ 

Με ρυθμιζόμενες πλευρές για να μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε στρώματα διαφορετικού πά-

χους. Με σκούρο καφέ φινίρισμα. Π166×Μ206, 

Υ42cm. Μέγεθος στρώματος 160×200cm. 

898.894.48  Κεφαλάρι με αποθηκευτικό 

χώρο 100€ Π166×Β24, Υ98cm. 502.041.65

05 BRIMNES κρεβάτι με 2 συρτάρια 219€

 Καναπές, μονό κρεβάτι, διπλό κρεβάτι και 

χώρος αποθήκευσης. Όλα σε ένα έπιπλο. 

Π86×Μ205, Υ57cm. Μέγεθος στρώματος 

80×200cm. 002.287.05  

 

Ένα κρεβάτι που κάνει
και για καναπές.
Ήρθε η ώρα να δείτε το κρεβάτι σας λίγο διαφορετικά. Είναι 

το μέρος που κοιμάστε, που διαβάζετε τα βιβλία σας, που 

βλέπετε τηλεόραση, που δουλεύετε ή παίρνετε το πρωινό 

σας. Γι’ αυτό τα κρεβάτια στην ΙΚΕΑ είναι σχεδιασμένα για 

περισσότερα πράγματα από έναν ύπνο. Για παράδειγμα το 

κρεβάτι DUKEN έχει «σώμα,κρεβάτι» και «ψυχή,καναπέ». 

Το πλαστικό πλέγμα στο κεφαλάρι είναι ιδανικό για να 

κάθεστε και να χαλαρώνετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε 

διαφορετικά καλύμματα για το κεφαλάρι (τα οποία 

αφαιρούνται και πλένονται). Ακόμα, μπορείτε να δείτε και 

τα κρεβάτια με τα ενσωματωμένα συρτάρια για λευκά είδη, 

ρούχα και άλλα. Θα θέλατε να τα δοκιμάσετε από κοντά; 

Απλά ελάτε μία βόλτα στο κατάστημα ΙΚΕΑ.

03

05

02

04

Κρεβατια

DUKEN κρεβάτι

189€

νέο01

BRIMNES κρεβάτι

με 2 συρτάρια

219€

HEMNES κρεβάτι

229€
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03

01 LEIRVIK κρεβάτι 109€ Π168×Μ209, 

Υ146cm. Μέγεθος στρώματος 160×200cm. 

198.499.60  

02 STORÅ κρεβάτι-σοφίτα 289€ Η σκάλα 

μπορεί να τοποθετηθεί αριστερά ή δεξιά. 

Π153×Μ213, Υ214cm. Μέγεθος στρώματος 

140×200cm. 001.608.66

03 IKEA PS 2012 κρεβάτι με συρτάρια στρώ-

μα και μαξιλάρια 499€ Π87×Μ210, Υ77cm. 

Μέγεθος κρεβατιού: 138×200cm. 099.031.89

04 NYVOLL κρεβάτι 189€ Με γκρι φινίρισμα. 

Π170×Μ226, Υ100cm. Μέγεθος στρώματος 

160×200cm. 098.894.90

05 FJELLSE κρεβάτι 49€ Από μασίφ ξύλο, ένα 

φυσικό υλικό μεγάλης αντοχής. Π147×Μ207, 

Υ80cm. Μέγεθος στρώματος 140×200cm. 

301.850.64  

08

07

06 MANDAL κρεβάτι με κουτιά αποθήκευ-

σης 329€ Π160×Μ202, Υ27cm. Μέγεθος 

στρώματος 160×200cm. 301.763.09

 Κεφαλάρι 150€ Υ62cm. 701.763.12   

07 MALM κρεβάτι 169€ Π177×Μ211, Υ77cm. 

Μέγεθος στρώματος 160×200cm. 298.498.46  

Σετ κεφαλάρι/ράφι κρεβατιού 180€/3 τεμ. 

Π177×Β31, Υ77cm. 101.279.75 Δείτε πως 

το κρεβάτι MALM σώζει μία σχέση στη 

σελίδα 56.

08 NORDLI κρεβάτι 249€ Π177×Μ211, Υ77cm. 

Μέγεθος στρώματος 160×200cm. 699.031.48 

Ελάτε στο κατάστημα IKEA  και δοκιμάστε το.

09 BIRKELAND κρεβάτι 399€ Π171×Μ210, 

Υ119cm. Μέγεθος στρώματος 160×200cm. 

399.062.66

 Οι τάβλες, το στρώμα και τα λευκά είδη 

πωλούνται χωριστά.

05

ΚΡΕΒΑΤΙΑ

06

01

09

04

Αλλάζει εύκολα και 

χρησιμοποιείται είτε για 

μονό είτε για διπλό κρεβάτι.

Με ρυθμιζόμενες πλευρές 

για να μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε στρώματα 

διαφορετικού πάχους.

FJELLSE 

κρεβάτι

49€

Η σκάλα μπορεί 

να τοποθετηθεί 

αριστερά ή δεξιά.

02

NYVOLL

κρεβάτι

189€

MALM σετ κεφαλάρι

/ράφι κρεβατιού

180€
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01

02

03

SULTAN HAGAVIK στρώμα

με ελατήρια

299€

SULTAN HEGGEDAL στρώμα 

με ελατήρια

759€

03 SULTAN HAGAVIK στρώμα με ελατήρια 

299€ Ελατήρια σε θήκες που εξασφαλίζουν 

σωστή στήριξη στο σώμα σας και απορροφούν 

την πίεση από τους ώμους και τους μηρούς. 

Σκληρότητα: Μεσαία. Π160×Μ200cm. Πάχος 

25cm. 701.562.91  SULTAN AUKRA βάση για 

στρώμα 289€ Τα πόδια πωλούνται χωριστά. 

Π160×Μ200, Υ20cm. 201.587.73  SULTAN 

TVEIT ανώστρωμα 219€ Το εσωτερικό

 διαθέτει 3cm λάτεξ. Απορροφά την

 πίεση του σώματος για τέλεια χαλάρωση. 

Π160×Μ200cm. Πάχος 5cm. Σε λευκό χρώμα 

301.560.28

 

02 SULTAN HJELMÅS στρώμα με ελατήρια 

519€ Το εσωτερικό διαθέτει 4,5cm

 λάτεξ. Απορροφά την πίεση του σώματος 

για τέλεια χαλάρωση. Σκληρότητα: Μεσαία. 

Π160×Μ200cm. Πάχος 26cm. 701.566.58  

SULTAN ATNA βάση για στρώμα 309€ 

Τα πόδια πωλούνται χωριστά. Π160×Μ200, 

Υ20cm. 201.588.10

 Η σειρά SULTAN έχει 10 χρόνια εγγύηση.

 Δείτε περισσότερα για τις εγγυήσεις

 μας στη σελίδα 310.

01 BEKKESTUA κεφαλάρι 169€ Π160×Υ120cm. 

701.920.67  SULTAN HEGGEDAL στρώμα με 

ελατήρια 759€ Κατά τη διάρκεια του ύπνου 

τα φυσικά υλικά, όπως το λάτεξ, η τρίχα

 αλόγου, το βαμβάκι, το μαλλί και το lyocell

 παρέχουν επιπλέον άνεση και σταθερή 

θερμοκρασία για να κοιμάστε ευχάριστα. 

Σκληρότητα: Σκληρό. Π160×Μ200cm. Πάχος 

26cm. 001.806.52  SULTAN ATLÖY βάση για

 στρώμα 329€ Τα πόδια πωλούνται χωριστά. 

Π160×Μ200, Υ26cm. 401.603.84  SULTAN 

TORÖD ανώστρωμα 349€ Τα φυσικά 

υλικά, όπως το φυσικό λάτεξ και το βαμβάκι 

απομακρύνουν την υγρασία και προσφέρουν 

σταθερή θερμοκρασία όταν κοιμάστε.

 Π160×Μ200cm. Πάχος 7cm. 601.808.09

Όλοι κοιμούνται με το δικό τους τρόπο. Γι’ αυτό η επιλογή 

του σωστού στρώματος είναι διαφορετική για τον καθένα. 

Λάτεξ, ελατήρια σε θήκες, αφρός πολυουρεθάνης 

και τρίχα αλόγου, είναι μερικά από τα υλικά που παρέχουν 

διαφορετική ποιότητα άνεσης. Όμως υπάρχει μόνο 

μία ποιότητα που είναι η σωστή. Αυτή που θα διαλέξετε 

εσείς. Εσείς είστε οι μόνοι που μπορείτε να καθορίσετε ποια 

ποιότητα θα σας κάνει να κοιμηθείτε καλά. Εμείς μπορούμε 

μόνο να σας προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες 

επιλογές. Δοκιμάστε τους διαφορετικούς συνδυασμούς 

στο κατάστημά μας. Ξαπλώστε μπρούμυτα, ανάσκελα ή 

στο πλάι, τελειοποιήστε την επιλογή σας με ανώστρωμα, 

προστατευτικό στρώματος, πάπλωμα και μαξιλάρια. 

Μπορείτε ακόμα να δοκιμάσετε το στρώμα σας στο σπίτι 

σας για 40 μέρες και να το επιτρέψετε αν δεν σας ταιριάζει 

και να πάρετε ένα άλλο. Αν θέλετε βοήθεια και συμβουλές, 

επισκεφθείτε το www.IKEA.gr.

Μία καλή μέρα αρχίζει πάντα μετά από μία καλή νύχτα.
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01 SULTAN HUGLO στρώμα με ελατήρια 

199€ Ελατήρια και επιπλέον εσωτερικό υλικό 

παρέχουν στήριξη στο σώμα σας. Σκληρό-

τητα: Σκληρό. Π160×Μ200cm. Πάχος 17cm. 

Σε σκούρο γκρι χρώμα 201.563.78  SULTAN 

TÅRSTA ανώστρωμα 109€ Το εσωτερικό 

παρέχει μια απαλή επιφάνεια. Π160×Μ200cm. 

Πάχος 4cm. Σε σκούρο γκρι χρώμα 401.556.41

02 SULTAN FLORVÅG στρώμα με αφρό πολυ-

ουρεθάνης 79€ Διπλής όψης. Αλλάζοντας 

όψεις το στρώμα διατηρείται για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα και παρέχει περισσότερη 

άνεση. Σκληρότητα: Μεσαία. Π160×Μ200cm. 

Πάχος 10cm. 301.397.41

 Η σειρά SULTAN έχει 10 χρόνια εγγύηση.

 Δείτε περισσότερα για τις εγγυήσεις

 μας στη σελίδα 310. 

02

03

03 SULTAN FÅVANG στρώμα με αφρό πολυου-

ρεθάνης 269€ Αφρός μεγάλης αντοχής, που 

απορροφά την πίεση και προσφέρει άνεση. 

Σκληρότητα: Σκληρό. Π160×Μ200cm. Πάχος 

14cm. Σε λευκό χρώμα 901.398.04

04 JÖMNA στρώμα με ελατήρια 49€ Σκληρό-

τητα: Μεσαία. Π90×Μ200cm. Πάχος 16cm.

 Σε ανοιχτό γκρι χρώμα 302.273.61

04

JÖMNA στρώμα

με ελατήρια

49€

01
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07 GOSA SYREN μαξιλάρι 8,99€ Ένα συνθετικό 

μαξιλάρι που καθαρίζεται εύκολα με εσωτερικό 

από μικροΐνες, που το κάνουν απαλό και άνετο 

καθώς κοιμάστε. M50×Π60cm. 901.311.72

08 GOSA SLÅN μαξιλάρι 2,50€ Ένα χαμηλό 

συνθετικό μαξιλάρι για σας που προτιμάτε να 

κοιμάστε μπρούμυτα. Ο λαιμός δεν επιβα-

ρύνεται και η ένταση στους μυς μειώνεται. 

M50×Π60cm. 101.253.06

09 MYSA STRÅ πάπλωμα, κλίμακα θερμό-

τητας 1 15€ Ένα λεπτό, ελαφρύ συνθετικό 

πάπλωμα, για σας που συχνά ζεσταίνε-

στε και προτιμάτε ένα δροσερό πάπλωμα. 

Π150×M200cm. 901.291.93

10 IKEA 365+ MYSA πάπλωμα, κλίμακα 

θερμότητας 4 45€ Ένα συνθετικό πάπλωμα 

από σελλιλόζη μέτριου πάχους, για σας που 

δεν ζεσταίνεστε ή κρυώνετε πολύ τη νύχτα. 

Π150×M200cm. 001.321.28

01 IKEA 365+ MYSA πάπλωμα, κλίμακα

 θερμότητας 1+3 85€ Π150×M200cm. 

601.321.87

02 MYSA GRÄS πάπλωμα, κλίμακα

 θερμότητας 1 4,99€ Ένα λεπτό, ελαφρύ 

συνθετικό πάπλωμα για σας που συχνά

 ζεσταίνεστε και προτιμάτε ένα δροσερό

 πάπλωμα. Π150×M200cm. 101.314.25

03 GOSA RAPS μαξιλάρι 25€ Ένα μέτριου 

ύψους πουπουλένιο μαξιλάρι για σας που 

προτιμάτε να κοιμάστε ανάσκελα. Παρέχει 

καλύτερη στήριξη στο κεφάλι και μειώνει την 

πίεση στους μυς. M50×Π60cm. 001.313.17

04 GOSA HASSEL μαξιλάρι 14,99€ Ένα ψηλό, 

συνθετικό μαξιλάρι για σας που προτιμάτε 

να κοιμάστε πλάγια. Διατηρεί το κεφάλι, το 

λαιμό και την σπονδυλική σας στήλη σε ευθεία 

για να μπορείτε να χαλαρώσετε. 50×Π60cm. 

501.366.28

05 MYSA VETE πάπλωμα, κλίμακα θερμότητας 

5 65€ Ένα παχύ, βαρύ πουπουλένιο πάπλωμα 

για σας που συχνά κρυώνετε και προτιμά-

τε ένα ζεστό πάπλωμα. Π150×M200cm. 

701.314.46

06 MYSA ROSENGLIM πάπλωμα,

 κλίμακα θερμότητας 5 85€ Το εσωτερικό 

του παπλώματος αποτελείται από 90% πού-

πουλα πάπιας, κάνοντάς το μαλακό και πολύ 

ζεστό. Π150×M200cm. 201.965.67
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Η εγκοπή για τον ώμο είναι 

ιδανική για σας που κοιμάστε 

στο πλάι.

Τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό 

ύφασμα είναι φτιαγμένο από lyocell - μία 

ανανεώσιμη ίνα που απομακρύνει την 

υγρασία, για να κοιμάστε ακόμη πιο άνετα.

MYSA STRÅ πάπλωμα,

κλίμακα θερμότητας 1

15€

IKEA 365+ FAST μαξιλάρι 

16,99€

MYSA VETE πάπλωμα,

κλίμακα θερμότητας 5

65€
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11 IKEA 365+ FAST μαξιλάρι 16,99€ Ένα 

σταθερό μαξιλάρι που ακολουθεί το σχήμα του 

λαιμού. Μ33×Π50cm.  701.316.01

12 GOSA LILJA μαξιλάρι 49€ Μ33×Π50cm. 

001.252.79

 Για περισσότερη έμπνευση για το 

υπνοδωμάτιο σας επισκεφτείτε

 το www.ΙΚΕΑ.gr.

Δύο παπλώματα σε ένα. Ένα πιο 

δροσερό και ένα πιο ζεστό. Μπορείτε 

να τα χρησιμοποιήσετε ξεχωριστά ή 

μαζί για ακόμα πιο πολύ ζεστασιά.

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
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Το σχέδιο έχει σχεδιαστεί με το χέρι. 

Το βαμβάκι καλλιεργείται χωρίς χημικά

και με λίγο νερό, έχει απαλή υφή

και εσείς επιλέγοντάς το κάνετε

μία φιλική προς το περιβάλλον επιλογή.

07 EMMIE LAND παπλωματοθήκη και μαξιλα-

ροθήκη 12€ Από 100% βαμβάκι. Σε λευκό/

μπλε χρώμα 502.166.44  

08 BACKSÖTA παπλωματοθήκη και μαξιλα-

ροθήκη 19€ Παπλωματοθήκη με κρυφές κό-

πιτσες για να σταθεροποιεί το πάπλωμα. Από 

100% βαμβάκι. Σε καφέ χρώμα 302.117.51

09 EMMIE RUTA παπλωματοθήκη και μαξιλα-

ροθήκη 29€ Βαμμένο νήμα. Το νήμα βάφεται 

πριν την πλέξη για επιπλέον απαλότητα. 

Από 100% βαμβάκι. Σε μπεζ/λευκό χρώμα 

602.199.58  

10 VINRANKA παπλωματοθήκη και μαξιλα-

ροθήκη 49€ Από βαμβάκι με σατέν πλέξη 

που είναι πολύ γυαλιστερό και απαλό. Αριθμός 

κόμπων: 310. Από 100% σατέν βαμβάκι. 

Σχεδ.: Linda Svensson Edevint. Σε καφέ χρώ-

μα 202.298.41

11 νέο MALIN FIGUR παπλωματοθήκη και 

μαξιλαροθήκη 39€ Από βαμβάκι με πλέξη 

lyocell που προσφέρει μία απαλή αίσθηση 

μεταξιού και λάμψη. Από 100% σατέν lyocell. 

Σχεδ.: B. B. Becker/M. Bache. Πολυχρωμία 

602.247.47

 Παπλωματοθήκες Π150×Μ200cm. 

Μαξιλαροθήκες Μ50×Π60cm.

01 BLADVASS παπλωματοθήκη και μαξιλα-

ροθήκη 6,99€ Από 52% πολυεστέρα, 48% 

βαμβάκι. Σχεδ.: Michiko Nakata. Σε λευκό/

μπλε χρώμα 301.969.63

02 FÄRGLAV παπλωματοθήκη και 

μαξιλαροθήκη 29€ Παπλωματοθήκη με 

φερμουάρ για να σταθεροποιεί το πάπλωμα. 

Από 50% lyocell, 50% βαμβάκι. Σχεδ.: Pia 

Wallén. Σε κόκκινο/λευκό χρώμα 902.391.63

03 BRUNKRISSLA παπλωματοθήκη και μαξι-

λαροθήκη 19€ Παπλωματοθήκη με κρυφές 

κόπιτσες για να σταθεροποιεί το πάπλωμα. 

Από 100% βαμβάκι. Σχεδ.: Monika Mulder. 

 Σε κόκκινο χρώμα 200.397.99  

04 EIVOR ORD παπλωματοθήκη και μαξι-

λαροθήκη 12€ Από 100% βαμβάκι. Σχεδ.: 

Beckmans College of Design. Σε λευκό/μαύρο 

χρώμα 602.072.34

05 DVALA παπλωματοθήκη και μαξιλαροθή-

κη 19€ Παπλωματοθήκη με κρυφές κόπιτσες 

για να σταθεροποιεί το πάπλωμα. Από 100% 

βαμβάκι. Σχεδ.: Linda Svensson Edevint. Ριγέ/

πολυχρωμία 702.254.35  

06 DVALA παπλωματοθήκη και μαξιλαροθή-

κη 15€ Παπλωματοθήκη με κρυφές κόπιτσες 

για να σταθεροποιεί το πάπλωμα. Από 100% 

βαμβάκι. Σε κόκκινο χρώμα 901.541.11

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
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MALIN FIGUR παπλωματοθήκη

και μαξιλαροθήκη

39€

νέο

BRUNKRISSLA παπλωματοθήκη 

και μαξιλαροθήκη

19€
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Το μίγμα της ίνας από βαμβάκι και 

lyocell απορροφά την υγρασία.

03

EMMIE LAND παπλωματοθήκ

και μαξιλαροθήκη

12€
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01 νέο IKEA PS 2012 παπλωματοθήκη και 
μαξιλαροθήκη 59€ Το λινό είναι ένα φυσικό 

υλικό, που προσφέρει διακριτική υφή και ματ 

λάμψη. Από 100% λινό. 402.215.04  

02 LINBLOMMA παπλωματοθήκη και μαξιλα-
ροθήκη 59€ Από 100% λινό. 301.901.12  

03 GRÖNKULLA παπλωματοθήκη και μαξιλα-
ροθήκη 9,99€ Από 52% πολυεστέρα, 48% 

βαμβάκι 802.205.12  

04 DVALA σεντόνι με λάστιχο 11,99€ Εφαρ-
μοστό σεντόνι με λάστιχο. Κατάλληλο για 

στρώματα πάχους μέχρι και 25cm. Από 100% 

βαμβάκι. Π90×M200cm. 301.499.57  

05 νέο MALIN RUND παπλωματοθήκη και  
μαξιλαροθήκη 19€ Παπλωματοθήκη με κρυ-

φές κόπιτσες για να σταθεροποιεί το πάπλωμα. 

Από 100% βαμβάκι. 802.249.25  

06 EIVOR κάλυμμα κρεβατιού/κουβέρτα 
29€ Φλις: Απαλό και εύκολο να συντηρηθεί. 

Από 100% πολυεστέρα. Π220×M240cm. 

502.134.19  

07 KARIT κάλυμμα κρεβατιού και κάλυμμα 
μαξιλαριού 39€ Κάλυμμα κρεβατιού διπλής 

όψης: Ανοιχτόχρωμο στη μία πλευρά, σκου-

ρόχρωμο στην άλλη, για εναλλαγή. Ύφασμα/

εσωτερικό: 100% πολυεστέρα. Κάλυμμα πολυ-

εστέρα Π180×Μ280cm. Κάλυμμα μαξιλαριού 

Μ40×Π60cm. 002.302.18

08 OFELIA VASS παπλωματοθήκη και μαξιλα-
ροθήκη 25€ Με πυκνή πλέξη από λεπτό νήμα 

για απαλότητα αλλά και ανθεκτικότητα. Από 

100% βαμβάκι. 901.330.29  

  

09 SÖMNIG σεντόνι 18€ Από 50% lyocell, 50% 

βαμβάκι. Π150×M260cm. Σε λευκό χρώμα 

901.311.48

10 EMMIE SÖT παπλωματοθήκη και μαξιλα-
ροθήκη 29€ Από 50% lyocell, 50% βαμβάκι. 

902.167.03

11 OFELIA κουβέρτα 19,99€ Ελαστική: 

Κατάλληλη για κρεβάτια πλάτους μέχρι 180 

cm. Από 80% πολυεστέρα, 20% ακρυλικό. 

Π130×Μ170cm. 601.315.93  

12 ALINA κάλυμμα κρεβατιού και 2  
καλύμματα μαξιλαριού 69€ Ύφασμα: 100% 

βαμβάκι. Εσωτερικό: 100% πολυεστερικές 

ίνες. Κάλυμμα κρεβατιού Π260×Μ280cm. Κά-

λυμμα μαξιλαριού Μ65×Π65cm. 602.114.53

 

 Παπλωματοθήκες Π150×Μ200cm. 

Μαξιλαροθήκες Μ50×Π60cm.

Μπορείτε να ανανεώσετε

το στιλ του χώρου σας απλά

με ένα ριχτάρι.

Ένα σχέδιο του 19ου αιώνα

για τους ρομαντικούς του 21ου.

«Το λινό δεν προσφέρει μόνο άνεση, αλλά 

είναι και φιλικό προς το περιβάλλον. Μπορεί 

να καλλιεργηθεί σε ψυχρότερα κλίματα 

όπου δε χρειάζεται συχνό πότισμα και η 

χρήση φυτοφαρμάκων δεν είναι συχνή. 

Αυτή η παπλωματοθήκη με το χαρούμενο 

σχέδιο αναδεικνύει τη χάρη του λινού.»

Σχεδιάστρια: Maria Vinka
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GRÖNKULLA παπλωματοθήκη
και μαξιλαροθήκη

9,99€

EMMIE SÖT παπλωματοθήκη 
και μαξιλαροθήκη 

29€



4,99€

TRENSUM καθρέφτης 4,99€ Μία πλευρά 

με μεγεθυντικό καθρέφτη. Από γυαλί και 

ανοξείδωτο ατσάλι. Ø17, Υ33cm. 245.244.85

MONGSTAD καθρέφτης 89€ Μπορεί 

να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα. Από γυαλί 

και φινίρισμα από λακαρισμένο ξύλο 

φλαμουριάς. Π94×Υ190cm. Σε σκούρο καφέ 

χρώμα 000.815.91

89€
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01 SKAGERN κουρτίνα μπάνιου 11,99€ 

Από 100% πολυεστέρα. Σχεδ.: Synnöve 

Mork. Π180×Μ200cm. Σε λευκό/γκρι χρώμα 

802.164.83

02 ÅFJÄRDEN πετσέτα μπάνιου 18,99€/τεμ. 

Από 100% βαμβάκι. Π100×Μ150cm. Σε λευκό 

χρώμα 701.906.38

03 FRÄJEN πετσέτα μπάνιου 7,99€/τεμ. Από 

100% βαμβάκι. Π70×Μ140cm. Σε γκρι χρώμα 

501.591.77  

04 BANDSJÖN πετσέτα χεριών 5,99€/τεμ. 

Από 100% βαμβάκι. Σχεδ.: Synnöve Mork. 

Π40×Μ70cm. Σε λιλά χρώμα/πολυχρωμία 

602.039.19

05 SKAGERN πετσέτα μπάνιου 9,99€/τεμ. Από 

100% βαμβάκι. Π70×Μ140cm. Σε μπεζ/γκρι 

χρώμα 502.249.84  

06 TOFTBO πατάκι μπάνιου 12,99€/τεμ. Από 

100% πολυεστερικές ίνες. Π60×Μ90cm. Σε 

πράσινο χρώμα 102.093.39 Σε τιρκουάζ χρώμα 

201.639.63

07 SKAGERN πατάκι μπάνιου 14,99€/τεμ. Από 

100% βαμβάκι. Π60×Μ90cm. Σε μπεζ/γκρι 

χρώμα 002.266.50  

 Βάλτε την υγιεινή σε πρώτο πλάνο. 

Υπάρχουν πολλές ιδέες για το μπάνιο σας 

στο κατάστημα ΙΚΕΑ που σας περιμένουν.

08 HÄREN πετσέτα μπάνιου 8,99€/τεμ. Από 

100% βαμβάκι. Π100×Μ150cm. Σε τιρκουάζ 

χρώμα 601.635.60 

09 FRÄJEN πετσέτα μπάνιου 7,99€/τεμ. Από 

100% βαμβάκι. Π70×Μ140cm. Σε κόκκινο 

χρώμα 101.591.84  

10 SKÄRET πετσέτα μπάνιου 8,99€/τεμ. Από 

100% βαμβάκι. Π70×Μ140cm. Πολυχρωμία 

202.266.06  

11 FRÄJEN πετσέτα χεριών 3,99€/τεμ. Από 

100% βαμβάκι. Π40×Μ70cm. Σε μπλε χρώμα 

501.684.45  

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

02
ÅFJÄRDEN πετσέτα

μπάνιου

18,99€

FRÄJEN πετσέτα χεριών

3,99€
/τεμ.
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01 HJÄLMAREN ράγα για πετσέτες/ράφι 25€ 

Με λευκό φινίρισμα και κονιορτοποιημένο 

ατσάλι. Σχεδ.: T. Christensen/K. Legaard. 

Μ58,6×Π12,5, Υ12,8cm. 302.275.92 

02 GRUNDTAL ράγα για πετσέτες με 4 ράγες 

14,99€ Περιστρέφεται προς τα δεξιά ή προς 

τα αριστερά. Από ανοξείδωτο ατσάλι. Σχεδ.: 

Mikael Warnhammar. Π46×Υ25cm. 600.478.96  

03 ENUDDEN κρεμάστρα για πόρτα 5,99€ 

Μπορεί να τοποθετηθεί στο πάνω μέρος μίας 

πόρτας για εξοικονόμηση χώρου. Από

 κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδ.: Inma 

Bermudez. Π35×Β8, Υ13,2cm. Σε λευκό χρώ-

μα. 302.037.94  

04 HJÄLMAREN κρεμάστρα για πετσέτες με 2 

άγκιστρα 4,99€ Με λευκό φινίρισμα και κονι-

ορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδ.: T. Christensen/K. 

Legaard. Μ18,7×Π6,4, Υ7,5cm. Σε λευκό 

χρώμα. 902.275.94  

05 SÄVERN διπλό άγκιστρο 5,99€/τεμ. Τα 

εξαρτήματα στερέωσης δεν φαίνονται. Από 

επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο. Σχεδ.: Richard 

Clack. Β6cm. 201.626.66  

06 LILLHOLMEN κρεμάστρα για πετσέτες 

5,99€/τεμ. Από ανοξείδωτο ατσάλι. Σχεδ.: 

Cecilia Stööp. Μ14,5×Π12,5cm. 501.493.86

07 GRUNDTAL ράγα για πετσέτες/ράφι 

19,99€ Από ανοξείδωτο ατσάλι. Σχεδ.: Mikael 

Warnhammar. Μ80×Β28cm. 300.492.79  

08 ENUDDEN ράγα για πετσέτες 2,99€ Από 

κονιορτοποιημένο ατσάλι. Σχεδ.: Inma 

Bermudez. Π27×Β3,6, Υ5cm. Σε λευκό χρώμα. 

802.037.96

09 MOGDEN επίτοιχο ράφι με 5 άγκιστρα 39€ 

Από ανοξείδωτο ατσάλι. Σχεδ.: S. Fager/E. 

Strandmark. Π57×Β11, Υ22cm. 401.976.36  

10 LILLÅNGEN κρεμάστρα για πόρτα 1,99€ 

/2 τεμ. Από ανοξείδωτο ατσάλι. Σχεδ.: Inma 

Bermudez. Π1,5×Β4,5, Υ8,3cm. 101.976.71  

11 LILLHOLMEN άγκιστρο 9,99€/2 τεμ. Τα 

εξαρτήματα στερέωσης δεν φαίνονται. Από 

λακαρισμένο ανοξείδωτο ατσάλι. Σχεδ.: Cecilia 

Stööp. Υ16cm. 401.493.96

Αυτά τα μικρά άγκιστρα 

μπορούν να τοποθετηθούν στις 

πόρτες των ντουλαπιών χωρίς 

να χρειαστείτε βίδες.

ENUDDEN  

κρεμάστρα για πόρτα

5,99€

Ράφι και κρεμάστρα σε 

ένα. Για αντικείμενα που 

πρέπει να στέκονται και 

αντικείμενα που πρέπει

να κρέμονται.

HJÄLMAREN  

ράγα για πετσέτες/ράφι

25€

νέο
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Κρεμάστε τις πετσέτες ολόκληρης 

της οικογένειας χωρίς να χρειαστεί 

να τρυπήσετε τον τοίχο.

06

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΑΝΙΟΥ

LILLHOLMEN 

άγκιστρο

9,99€
/2 τεμ.
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01 LILLÅNGEN καθρέφτης 29€ Με λευκό 

φινίρισμα και γυαλί. Σχεδ.: Inma Bermudez. 

Π60×Β11, Υ78cm. 502.049.43  

02 GODMORGON καθρέφτης 29€ Τα εξαρτήμα-

τα στερέωσης ρυθμίζονται σε βάθος, για την 

εύκολη πρόσβαση των καλωδίων φωτισμού. 

Από γυαλί. Π80×Υ96cm. 101.821.65  

03 LILLÅNGEN νιπτήρας και ντουλάπι 
νιπτήρα με 2 πόρτες 174€ Ρηχό ντουλάπι 

νιπτήρα. Ιδανικό για μικρά μπάνια. Με λευκό 

φινίρισμα και πορσελάνη. Π63×Β27, Υ93cm. 

698.940.64  

04 GODMORGON/EDEBOVIKEN νιπτήρας και 

ντουλάπι νιπτήρα με 2 συρτάρια 359€ Με 
γυαλιστερό γκρι φινίρισμα και θρυμματισμένο 

μάρμαρο. Π82×Β49, Υ64cm. 199.033.63 Με 

10 χρόνια εγγύηση. Δείτε περισσότερα στη 

σελίδα 310.

05 BOLMEN σκαμπό 9,99€ Με αντιολισθητική 

προστασία στο κάτω μέρος, για να είναι στα-

θερό. Από πλαστικό πολυπροπυλένιου. Σχεδ.: 

K. Hagberg/M. Hagberg. Π33×Β23, Υ31cm. Σε 

λευκό/μαύρο χρώμα 801.595.19  

06 FULLEN καθρέφτης με ράφι 12€ Από 

γυαλί και γυαλί ασφαλείας. Π50×Β14, Υ60cm. 

601.890.27  

07 νέο HEMNES ντουλάπι με καθρέφτη 199€ 
Περιλαμβάνονται 1 σταθερό και 4 ρυθμιζόμενα 

ράφια. Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο πεύκου 

και γυαλί. Σχεδ.: T. Christensen/K. Legaard. 

Π49×Β31, Υ200cm. 902.176.70  

 Δείτε περισσότερες έξυπνες επιλογές 

αποθήκευσης στο κατάστημα ΙΚΕΑ.

08 νέο HEMNES ντουλάπι με καθρέφτη και 2 

πόρτες 179€ Περιλαμβάνονται 3 ρυθμιζόμενα 

ράφια. Από λακαρισμένο μασίφ ξύλο πεύκου 

και γυαλί. Σχεδ.: T. Christensen/K. Legaard. 

Π103×Β16, Υ98cm. 402.176.82  

09 IREVIKEN νιπτήρας 29€ Από πορσελάνη. 

Σχεδ.: Henrik Preutz. Π53×Β40cm. 202.237.16  

10 FULLEN ντουλάπι νιπτήρα με 2 πόρτες 25€ 
Περιλαμβάνονται τα πόδια. Με λευκό φινίρι-

σμα. Π60×Β35, Υ55cm. 701.890.22

11 νέο HEMNES/VITVIKEN νιπτήρας και 

ντουλάπι νιπτήρα με 2 συρτάρια 349€ Από 

λακαρισμένο μασίφ ξύλο πεύκου και πορσελά-

νη. Σχεδ.: T. Christensen/K. Legaard/Francis 

Cayouette. Π102×Β49, Υ91cm. 399.030.98 
 Οι μείκτες πωλούνται χωριστά. 

 Δείτε περισσότερες ιδέες  
για το μπάνιο στο www.IKEA.gr.

03

05

Με δύο νιπτήρες

χωράει και τους δυο σας.

11

HEMNES/VITVIKEN  
νιπτήρας και ντουλάπι 

νιπτήρα με 2 συρτάρια

349€

νέο
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08

09

ΝΙΠΤΗΡΕΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ

LILLÅNGEN καθρέφτης

29€

01

FULLEN ντουλάπι 

νιπτήρα με 2 πόρτες

25€

10

04

GODMORGON/EDEBOVIKEN 
νιπτήρας και ντουλάπι  
νιπτήρα με 2 συρτάρια

359€

Σχεδιασμένο για να χωράει 

σε πολύ μικρά μπάνια. 
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FRAKTA μπλε τσάντα

σε μεγάλο μέγεθος

0,89€

BAGIS κρεμάστρα

0,89€
/4 τεμ.

PORTIS επίτοιχη απλώστρα

15€

01 νέο GRUNDTAL επίτοιχη απλώστρα 19,99€ 
Με ρυθμιζόμενο πλάτος. Προσαρμόστε το 

ανάλογα με τις ανάγκες σας. Από ανοξείδωτο 

ατσάλι. Μέγιστο βάρος 20 kg. Π67–120×Β40, 

Υ20cm. 902.192.97

02 νέο ALGOT σκελετός με ράβδο/δικτυωτά 

καλάθια 44€ Από κονιορτοποιημένο ατσάλι. 

Σχεδ.: Francis Cayouette. Π41×Β60, Υ171cm. 

Σε λευκό χρώμα 099.034.86  Υπάρχουν 

περισσότεροι τρόποι για να φτιάξετε 

το σύστημα ALGOT. Δείτε τους στο 

κατάστημα IKEA.

03 BYGEL ράγα 2,99€ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και σαν πετσετοθήκη. Από κονιορτοποιημένο 

ατσάλι. Μ100cm. 300.726.46

04 BYGEL άγκιστρο σε σχήμα s 0,89€/10 
τεμ. Από κονιορτοποιημένο ατσάλι. Υ7cm. 

800.726.44

05 νέο PORTIS επίτοιχη απλώστρα 15€ Από 

κονιορτοποιημένο ατσάλι. Μ63×Β55cm. Σε 

σκούρο γκρι χρώμα 102.256.45

06 PRESSA κρεμαστή απλώστρα με 16 
μανταλάκια 4,99€ Από πλαστικό πολυπρο-

πυλένιου. Ø40, Υ26cm. Σε διάφορα χρώματα 

801.896.63

07 GRUNDTAL επιδαπέδια πετσετοθήκη 

19,99€ Από ανοξείδωτο ατσάλι. 601.777.60

08 νέο MULIG απλώστρα ρούχων 17,99€ 
Συνολικά διαθέσιμα 19 m. Από κονιορτοποι-

ημένο ατσάλι. Π57×Μ173, Υ103cm. Σε λευκό 

χρώμα 502.287.55

09 νέο MULIG απλώστρα ρούχων με 3

 επίπεδα 35€ Από κονιορτοποιημένο 

ατσάλι. Π58×Μ99, Υ152cm. Σε λευκό χρώμα 

202.196.58

10 νέο GRUNDTAL κάδος για άπλυτα 19,99€ 
Από ανοξείδωτο ατσάλι και 100% 

πολυεστέρα. Σχεδ.: Mikael Warnhammar. 

Ø31,5, Υ60cm. Χωρητικότητα 47l. Σε μαύρο 

χρώμα 702.193.02

11 νέο MULIG σάκος για άπλυτα με βάση 

12,99€ Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και 

100% πολυεστέρα. Π40×Μ46, Υ70cm. 

Χωρητικότητα 65l. Σε λευκό χρώμα 

802.196.60  

12 νέο PORTIS σάκος για άπλυτα 19,99€ 
Από κονιορτοποιημένο ατσάλι και 100% 

πολυεστέρα. Ø56, Υ59cm. Χωρητικότητα 51l. 

302.256.49

13 BAGIS κρεμάστρα 0,89€/4 τεμ. Από 

πλαστικό πολυπροπυλένιου. Π42×Υ23cm. 

Σε μαύρο χρώμα 201.970.86

14 BJÄRNUM άγκιστρο 4,79€ Από 

επινικελωμένο αλουμίνιο. Υ9cm. 401.525.91

15 FRAKTA μπλε τσάντα σε μεγάλο  
μέγεθος 0,89€ Μέγιστο βάρος 25 kg. 

Μ55×Β37, Υ35cm. Χωρητικότητα 71l. Σε μπλε 

χρώμα 172.283.40

Αναδιπλούμενη

για να χωράει παντού.

Η πιο δημοφιλής τσάντα για 

άπλυτα ρούχα στον κόσμο.

Ρυθμίστε το πλάτος για να χωρέσει 

σε ένα μικρό ή ένα μεγάλο τοίχο.

Κρεμάστε πρόχειρα,

όλα εκείνα τα ρούχα

που φοράτε συχνά. νέο

13

06

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

MULIG απλώστρα

ρούχων

17,99€
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01 IKEA PS LÖMSK περιστρεφόμενη πολυ-
θρόνα 59€ Με την κουκούλα κατεβασμένη, η 

πολυθρόνα γίνεται μία τέλεια κρυψώνα για το 

παιδί. Π59×Β62, Υ75cm. 401.002.53  
02 LILLABO χαλάκι για παιχνίδι 14,99€ Με 

λάτεξ στο πίσω μέρος για να σταθεροποιείται 

το χαλί όταν το παιδί τρέχει ή παίζει σε αυτό. 

Π100×M133cm. 201.768.09

03 LILLABO παιχνίδι με οχήματα 9,99€/3 τεμ. 

Με δυνατότητα δημιουργίας συνδυασμών. 

401.714.72  

04 SPARKA λούτρινο παιχνίδι 3,99€/τεμ. Από 

100% πολυεστέρα Ø20cm. 401.244.09

05 MYSIG ουρανός κρεβατιού 9,99€ 

Μ150×Β80, Υ80cm. Σε ανοιχτό μπλε χρώμα 

402.038.16  

06 TROFAST σύνθεση αποθήκευσης 90€ 
Ανθεκτική σύνθεση αποθήκευσης που λει-

τουργεί και σαν παιχνίδι. Χώρος για κάθισμα, 

χαλάρωση και παιχνίδι. Π100×Β44, Υ94cm. 

998.474.10

07 SAGOSTEN πουφ με κάλυμμα πασχαλίτσας 

22€ Ø71, Υ30cm. 098.728.47  
08 LILLABO βασικό σετ τρένου 10,99€/20 
τεμ. Βοηθά στην ανάπτυξη των κινητικών δε-

ξιοτήτων και της λογικής σκέψης του παιδιού. 

Για ηλικίες από 3 ετών και πάνω. 300.643.59  
 Ράγα τρένου 9,99€/10 τεμ. 500.643.58  
 Τρένο, γέφυρα, τούνελ 9,99€/σετ 12 τεμ. 

601.128.96

09 KRITTER παιδική καρέκλα 14,99€/τεμ. 
Από μασίφ ξύλο καουτσούκ και πλαστικό 

πολυστυρένιου. Π27×Β29, Υ53cm. Σε μπλε 

χρώμα 001.537.00  
10 KRITTER παιδικό τραπέζι 49€ Από 

μασίφ ξύλο καουτσούκ. Μ59×Π50, Υ50cm. 

401.537.03  

11 DUKTIG παιδικό σερβίτσιο καφέ/τσαγιού 

9,99€/σετ 10 τεμ. Μινιατούρες φλιτζάνια 

τσαγιού και κούπες καφέ για παιχνίδι. Από 

κεραμικό μεγάλης αντοχής. 901.301.63

Παίρνουμε το παιχνίδι
στα σοβαρά.
Όλα τα παιδιά παίζουν. Παίζοντας μαθαίνουν για τη ζωή. 

Μιμούνται τους μεγάλους με αναπαράσταση συμπεριφορών, 

δημιουργούν ζωγραφίζοντας και αναπτύσσουν τη φαντασία

τους με εικόνες και παιχνίδια.

Στο Παιδικό ΙΚΕΑ παίρνουμε το παιχνίδι στα σοβαρά, όχι μόνο

για την ασφάλειά τους. Πιστεύουμε ότι τα παιδιά είναι οι πιο 

σημαντικοί άνθρωποι στον κόσμο. Και ότι είναι απαραίτητο να 

παίζουν με παιχνίδια που διεγείρουν τη φαντασία τους. Όπως

η σειρά TORVA, για παράδειγμα.

Αυτή η σειρά έχει λούτρινα παιχνίδια σε σχήμα φρούτων

και λαχανικών, αλλά και μία παπλωματοθήκη που 

εξιστορεί με το σχέδιό της ένα παραμύθι. Έτσι τα παιδιά

μπορούν να εξερευνήσουν τον έξω κόσμο σε έναν χώρο

που αισθάνονται ασφάλεια. Το σπίτι τους.

SAGOSTEN πουφ

με κάλυμμα πασχαλίτσας

22€

IKEA PS LÖMSK
περιστρεφόμενη πολυθρόνα

59€
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Τα παιδιά πατάνε ή κάθονται πάνω σε μία 

φουσκωτή πασχαλίτσα και αναπτύσσουν 

ισορροπία και κινητικές δεξιότητες.

Αλλά το διασκεδάζουν κιόλας!

ΠΑΙΔΙ

LILLABO
βασικό σετ τρένου

10,99€
/20 τεμ.
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06

LEKKAMRAT κούκλα

9,99€
/τεμ.

TORVA λούτρινο παιχνίδι

6,99€

04

03

05

01

02

01 TORVA λούτρινο παιχνίδι 6,99€ Για ηλικίες 

από 12 μηνών και πάνω. Από 100% 

πολυεστέρα. M30cm. 501.957.45  

02 LEKKAMRAT κούκλα 9,99€/τεμ. Με 

ευλύγιστα πόδια για να μπορεί να κάθεται. 

Ύφασμα: 100% πολυεστέρα. Εσωτερικό: 

πολυεστερικές ίνες. M46cm. Σε ροζ χρώμα 

201.963.03  Σε πράσινο χρώμα 401.962.98 

Σε μπλε χρώμα 801.963.00  

03 PYSSLINGAR κουτί για παιχνίδια 14,99€ 

Αναδιπλώνεται, για να εξοικονομείται 

χώρος όταν δεν χρησιμοποιείται. Από 100% 

πολυεστέρα. Σχεδ.: A. Huldén/S. Dahlman. 

Μ57×Π35, Υ28cm. Σε μπλε χρώμα 302.157.68  

04 MAMMUT παιδικό σκαμπό 5,99€ Από 

πλαστικό υλικό, για να είναι εύκολο για το 

παιδί να το μετακινήσει και να το μεταφέρει. 

Καθαρίζεται εύκολα. Από πλαστικό 

πολυπροπυλένιου. Ø30, Υ30cm. Σε ανοιχτό 

κίτρινο χρώμα 501.766.43  

05 LANDET σετ παιχνιδιού φάρμα με ζώα 

22€/13 τεμ. Προάγει το παιχνίδι ρόλων. 

Βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν την κοινωνι-

κότητά τους, είτε μιμούμενοι τους μεγάλους, 

είτε παίζοντας τους δικούς τους ρόλους. 

Από 100% πολυεστέρα. Σχεδ.: A. Huldén/S. 

Dahlman. 401.746.54  

06 LANDET σετ με οχήματα 9,99€/6 τεμ.

 Ενθαρρύνει τα παιχνίδια αναπαράστασης 

συμπεριφορών. Για ηλικίες από 18 μηνών και 

πάνω. Από 100% πολυεστέρα. Σχεδ.: A.          

     Huldén/S. Dahlman. 301.838.71  

ΠΑΙΔΙ

Φακός
για μικρούς 
εξερευνητές.
Δεν χρειάζεται μπαταρίες. Απλά γυρίστε

τη λαβή και πατήστε το κουμπί για να ανάψει 

το φως. Ιδανικό για να εντοπίζετε εκείνα 

τα «τερατάκια» που εμφανίζονται μέσα 

στο σκοτάδι.

Σχεδιάστρια:

Anna Efverlund

Το παιδί σας παίζει με τις γραμμές

του τρένου στο πάτωμα του καθιστικού, 

αλλά στην ουσία αναπτύσσει κινητικές 

δεξιότητες και λογική σκέψη.

Τα λούτρινα παιχνίδια λατρεύουν

τις αγκαλιές, είναι καλοί ακροατές 

και ξέρουν να παρηγορούν. Ακόμα 

τους αρέσει το παιχνίδι και οι 

σκανταλιές. Πάνω από όλα όμως

είναι ασφαλή για τα παιδιά.

3,99€

LJUSA φακός χειρός 3,99€ Χειροκίνητος.

Γυρίστε το 20-30 φορές για 1,50 λεπτό φωτισμού. 

301.908.57
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01 HENSVIK ντουλάπα 109€ Με αρκετό βά-

θος, για να μπορεί να χωρά και κρεμάστρες 

ενηλίκων. Π75×Β48, Υ169cm. 901.113.91  

Κούνια 79€ Π66×Μ123, Υ85cm. 502.083.66  

Αλλαξιέρα/ντουλάπι αποθήκευσης 109€ 

Π75×Β76, Υ161cm. 298.280.90

02 GULLIVER κούνια 89€ Π66×Μ123, Υ80cm. 

901.159.97

03 SUNDVIK κούνια 119€ Η βάση του κρεβα-

τιού μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο διαφορε-

τικά επίπεδα. Π66×Μ126, Υ88cm. 201.878.79   

Ελάτε και διαπιστώστε την ποιότητα των 

προϊόντων στο κατάστημα ΙΚΕΑ.

04 SNIGLAR κούνια 39€ Π66×Μ124, Υ80cm. 

001.157.51

05 LEKA CIRKUS γυμναστήριο μωρού 29€ 

Ø90cm. 701.957.30

06 LEKA CIRKUS κρεμαστό διακοσμητικό 

9,99€ Η κίνηση και οι έντονες αντιθέσεις των 

χρωμάτων, διεγείρουν την όραση του μωρού. 

901.957.67

07 GULLIVER αλλαξιέρα 69€ Π82×Β54, Υ93cm. 

701.672.18

08 SUNDVIK αλλαξιέρα 79€ Π52×Μ82, Υ95cm. 

102.246.60

09 STUVA σύνθεση αποθήκευσης με συρτά-

ρια 170€ Π60×Β50, Υ128cm. 198.936.27

10 LEKA CIRKUS μουσικό παιχνίδι 6,99€/τεμ. 

Διεγείρει την όραση, την ακοή και την αίσθηση 

αφής του μωρού. 301.957.70

11 VANDRING IGELKOTT παιχνίδι με ήχους 

2,99€/τεμ. Η κόκκινη φράουλα παράγει ήχο 

όταν πιέζεται. Διεγείρει την όραση, την ακοή 

και την αίσθηση αφής του μωρού. Με χαμηλό 

επίπεδο ήχου, προσαρμοσμένο στην ευαίσθη-

τη ακοή του μωρού. Υ15cm. 102.160.90

12 ANTILOP καρεκλάκι φαγητού με δίσκο 

19,99€ Μπορεί να αποσυναρμολογηθεί εύκολα 

και να μεταφερθεί. Περιλαμβάνεται η ζώνη 

ασφαλείας. Από πλαστικό πολυπροπυλένιου 

και ατσάλι. Π58×Β62, Υ90cm.798.239.76

13 MATA σετ φαγητού 3,99€/4 τεμ.

 Η βεντούζα σταθεροποιεί το μπολ. Από πλα-

στικό πολυαιθυλένιου/συνθετικό καουτσούκ/

πολυπροπυλένιο. 400.848.61

01
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Όλες μας οι κούνιες έχουν σταθερή 

και ανθεκτική κατασκευή που 

έχει υποβληθεί σε πολλαπλά τεστ 

αντοχής, έτσι το μωρό σας μπορεί 

να χοροπηδάει με ασφάλεια.

GULLIVER αλλαξιέρα

69€

LEKA CIRKUS

γυμναστήριο μωρού

29€
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Αλλάζει εύκολα από κούνια σε κρεβάτι, για 

να το κρατήσετε τουλάχιστον δύο χρόνια.

Μην ανησυχείτε,

οι κούνιες μας είναι 

κατασκευασμένες 

με τις υψηλότερες 

προδιαγραφές 

ασφαλείας 

που τηρούνται 

παγκοσμίως.

Αυτό το λαγουδάκι παίζει μουσική

σε χαμηλούς, χαρούμενους τόνους

που μαγεύει τα μωράκια!

06

ANTILOP καρεκλάκι

φαγητού με δίσκο

19,99€

12

SNIGLAR κούνια

39€
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
Αν δεν έχετε επισκεφτεί ένα κατάστημα ΙΚΕΑ, σας καλωσορίζουμε σε μια νέα εμπειρία. 

Οι αγορές στην ΙΚΕΑ μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές από ότι έχετε συνηθίσει. 

Πρώτον, το parking είναι δωρεάν. Δεύτερον, έχουμε δωρεάν παιδότοπο. Ενώ εσείς 

κάνετε τις αγορές σας, τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια κάτω από την επίβλεψη 

εξειδικευμένου προσωπικού. Επίσης, θα βρείτε περίπου 50 δωμάτια γεμάτα ιδέες

για να εξερευνήσετε και να βρείτε λύσεις για τους δικούς σας χώρους.

Σε αυτό το τμήμα του καταλόγου ΙΚΕΑ, συγκεντρώσαμε όλες τις πληροφορίες για τα 

καταστήματα, τις διευθύνσεις, τις υπηρεσίες, τις προσφορές στο εστιατόριο,  

την πολιτική επιστροφών και τη δωροκάρτα ΙΚΕΑ. Απλά πράγματα που είναι καλό  

να γνωρίζετε όταν κάνετε τις αγορές σας στην ΙΚΕΑ.
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Γενικοί όροι για όλες τις εγγυήσεις

Τι καλύπτει;
Το περιεχόμενο της εγγύησης ποικίλει για κάθε προϊόν. Δείτε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες για τους όρους

εγγύησης σε κάθε προϊόν.

Διάρκεια - τοπική έκταση ισχύος της εγγύησης:
Η χρονική διάρκεια της εγγύησης αναφέρεται δίπλα σε κάθε προϊόν, ποικίλει και είναι ανάλογη με το είδος του.
Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και καταλαμβάνει την ελληνική επικράτεια.

Τι θα γίνει για να διορθωθεί το πρόβλημα;
Η ΙΚΕΑ θα εξετάσει αν το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση. Εφόσον διαπιστωθεί η ελαττωματικότητα του προϊόντος
ή εξαρτήματος αυτού, θα εξασφαλίσει τη διόρθωση ή επισκευή του προβλήματος. Εφόσον κριθεί απαραίτητο θα προβεί
σε αλλαγή του ελαττωματικού τμήματος. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν ανήκει πλέον στη σειρά προϊόντων ΙΚΕΑ,
η ΙΚΕΑ θα φροντίσει να το αντικαταστήσει με άλλο παρόμοιο.

Όροι εγγύησης:
Η εγγύηση ισχύει από την αρχική ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και εφόσον έχει αγοραστεί από κατάστημα της ΙΚΕΑ 
Ελλάδας. Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αφού 
αποτελεί τη μοναδική απόδειξη της ημερομηνίας που αγοράστηκε. Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που προέρχονται από κακή 
συναρμολόγηση, κακή χρήση ή αποθήκευση, έλλειψη καθαριότητας ή γρατζουνιές/χτυπήματα ή κάθε άλλου είδους ατυχήματα. 
Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φυσιολογική φθορά, προϊόντα που έχουν τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο ή σε υγρό περιβάλλον ή 
τη χρήση πλην της οικιακής, εκτός αν αναφέρεται. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα 
από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Δείτε παρακάτω περισσότερα για τους όρους εγγύησης σε κάθε προϊόν.

Οδηγίες συντήρησης/φροντίδας:
Για να ισχύει η εγγύηση είναι απαραίτητο να ακολουθείτε τις οδηγίες συντήρησης για κάθε προϊόν. Στο κατάστημα ΙΚΕΑ
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.IKEA.gr θα βρείτε όλες τις οδηγίες συντήρησης. 

Γενικά δικαιώματα:
Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την εγγύηση, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα
που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Τρόποι επικοινωνίας αν χρειαστείτε τις υπηρεσίες μας:
Επικοινωνήστε με το κατάστημα ΙΚΕΑ. Θα βρείτε τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας στον κατάλογο
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.IKEA.gr. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας φροντίστε να έχετε μαζί σας την απόδειξη 
αγοράς που είναι απαραίτητη για να ισχύσει η εγγύηση του προϊόντος, αφού αποτελεί τη μοναδική απόδειξη της ημερομηνίας 
που αγοράστηκε.

Εγγύηση τιμών:
Οι τιμές του καταλόγου ισχύουν ως τις 15 Αυγούστου 2013 (όλες οι υπηρεσίες μεταφοράς, συναρμολόγησης, εγκατάστασης 
και γενικά όλες οι υπηρεσίες που χρεώνονται χωριστά δεν συμπεριλαμβάνονται στις τιμές του καταλόγου). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε τις τιμές μας σύμφωνα με οποιαδήποτε αλλαγή του Φ.Π.Α. ή οποιαδήποτε άλλη 
αλλαγή προκύψει πέρα από τη δικαιοδοσία μας (π.χ. σημαντικές διακυμάνσεις νομίσματος). Παρόλο που διασφαλίζουμε ότι όλες 
οι πληροφορίες σε αυτόν τον κατάλογο είναι σωστές κατά την περίοδο προετοιμασίας και εκτύπωσής του, ζητάμε συγγνώμη 
για οποιαδήποτε αλλαγή σε προϊόντα ή σε σειρές προϊόντων που μπορεί να προκύψει κατά την περίοδο ισχύος του καταλόγου. 
Επίσης, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι μερικά προϊόντα μπορεί να διαφέρουν στο μέγεθος και στο χρώμα από αυτά που 
παρουσιάζονται.

Μάθετε περισσότερα για τις εγγυήσεις που συνοδεύουν τα προϊόντα στο τμήμα 

εξυπηρέτησης πελατών στο κατάστημα ΙΚΕΑ.

Στρώματα
SULTAN

Τι καλύπτει;
Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματικά υλικά ή ελαττωματική κατασκευή της σειράς στρωμάτων και βάσεων 
στρωμάτων SULTAN:
• Ξύλινους σκελετούς και ελατήρια στις βάσεις στρωμάτων • Ελατήρια στα στρώματα με ελατήρια • Πυρήνα 
αφρού στα στρώματα αφρού • Πυρήνα λάτεξ στα στρώματα λάτεξ. Η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή χρήση. 

Προϊόντα που δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
Η εγγύηση δεν καλύπτει τα προστατευτικά στρωμάτων SULTAN TORÖD, SULTAN TRANDAL, SULTAN TÅRSTA, 
SULTAN TJÖME, SULTAN TVEIT, SULTAN TAFJORD και τη βάση κρεβατιού με τάβλες SULTAN LADE. Δείτε επίσης 
τους γενικούς όρους εγγύησης στη σελίδα 310.

Ντουλάπες
PAX/KOMPLEMENT
Τι καλύπτει; 
Η εγγύηση καλύπτει τα παρακάτω ελαττωματικά υλικά ή ελαττωματική κατασκευή της σειράς ντουλαπών PAX 
και εσωτερικών εξαρτημάτων KOMPLEMENT: • Σκελετούς • Πόρτες • Μεντεσέδες • Μηχανισμό συρόμενης 
πόρτας • Μηχανισμό συρταριού • Ράφια και ράγα ρούχων. Η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή χρήση. 
Προϊόντα που δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
Συρμάτινο καλάθι KOMPLEMENT, κρεμάστρα παντελονιών KOMPLEMENT, παπουτσοθήκη KOMPLEMENT και 
συρμάτινο καλάθι για παπούτσια KOMPLEMENT. Δείτε επίσης τους γενικούς όρους εγγύησης στη σελίδα 310.

Κουζίνες
FAKTUM/RATIONELL

Τι καλύπτει;
Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματικά υλικά ή ελαττωματική κατασκευή στις παρακάτω κουζίνες. Η εγγύηση ισχύει 
μόνο για οικιακή χρήση.

FAKTUM σύστημα κουζίνας

Προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση:
Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματικά υλικά ή ελαττωματική κατασκευή των κουζινών FAKTUM: • Σκελετούς 
ντουλαπιών • Προσόψεις • Μεντεσέδες INTEGRAL • Συρτάρια πλήρους επέκτασης RATIONELL • Ράφια από 
γυαλί ασφαλείας και μελαμίνη RATIONELL • Συρμάτινα καλάθια RATIONELL • Μπάζα • Πόδια • Πλαϊνές 
επενδύσεις • Διακοσμητικά τελειώματα • Ράφι και κάβα PERFEKT • Συρτάρια για ντουλάπια βάσης RATIONELL 
• Συρτάρια για κάτω από το φούρνο RATIONELL • Θήκες στραγγίσματος RATIONELL για επίτοιχα ντουλάπια.

Προϊόντα που δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
Πόμολα, χερούλια, πάγκοι εργασίας, ηλεκτρικές συσκευές, βρύσες, επίτοιχα ράφια και γενικότερα ότι δεν 
αναφέρεται παραπάνω. Δείτε επίσης τους γενικούς όρους εγγύησης στη σελίδα 310.

Ελεύθερες κουζίνες
Η εγγύηση δεν καλύπτει όλα τα μέρη της σειράς ελεύθερων κουζινών VÄRDE. 

Κουζίνες LAGAN & FYNDIG
Οι κουζίνες LAGAN και FYNDIG δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
  

10
Χρόνια
ΓΓΥΗΣΗ

10
Χρόνια
ΓΓΥΗΣΗ

25
Χρόνια
ΓΓΥΗΣΗ
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Τι περιλαμβάνεται στην τιμή της κουζίνας;
Η τιμή της κάτοψης είναι η ακριβής τιμή της κουζίνας που παρουσιάζεται.

Στη συνολική τιμή περιλαμβάνονται ντουλάπια, συρτάρια, πόρτες, μεντεσέδες, 

ράφια, πάγκοι, πόδια και μπάζα. Ηλεκτρικές συσκευές, πόμολα/χερούλια, 

φωτιστικά, μείκτης και νεροχύτης πωλούνται χωριστά.
9,5m²

10
Χρόνια
ΓΓΥΗΣΗ

Έπιπλα μπάνιου
GODMORGON

Τι καλύπτει;
Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματικά υλικά ή ελαττωματική κατασκευή στα ακόλουθα έπιπλα μπάνιου και 

εσωτερικά εξαρτήματα:

• Έπιπλα GODMORGON • Πόδια GODMORGON. Η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή χρήση.

Γραφεία, μονάδες αποθήκευσης
GALANT 
Τι καλύπτει;
Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματικά υλικά ή ελαττωματική κατασκευή σε όλα τα μέρη της σειράς γραφείων και 

των μονάδων αποθήκευσης GALANT.

Προϊόντα που δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
Η εγγύηση δεν καλύπτει το κανάλι καλωδίων GALANT. Δείτε επίσης τους γενικούς όρους εγγύησης στη σελίδα 

310.

Καρέκλες γραφείου
MARKUS, VOLMAR
Τι καλύπτει;
Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματικά υλικά ή ελαττωματική κατασκευή στα ακόλουθα μέρη:

• Σκελετός • Κινούμενα μέρη. 

Δείτε επίσης τους γενικούς όρους εγγύησης στη σελίδα 310.

10
Χρόνια
ΓΓΥΗΣΗ

Εγγυήσεις ποιότητας

10
Χρόνια
ΓΓΥΗΣΗ

Εγγυήσεις ποιότητας

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Τι καλύπτει;
Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματικά υλικά ή ελαττωματική κατασκευή της ηλεκτρικής συσκευής από την 

ημερομηνία αγοράς στο κατάστημα ΙΚΕΑ. Η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή χρήση. Οι εξαιρέσεις αναφέρονται 

στην παράγραφο: «Τι δεν καλύπτεται». Για το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση, τα έξοδα για την 

διόρθωση φθορών όπως επισκευές, ανταλλακτικά, εργατικά και ταξίδια θα καλύπτονται, εφόσον η συσκευή είναι 

προσβάσιμη για επισκευή χωρίς επιπλέον έξοδα. Η εγγύηση λειτουργεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική 

νομοθεσία. Τα ελαττωματικά εξαρτήματα μετά την επισκευή επιστρέφονται στο κατάστημα ΙΚΕΑ.

Ποια είναι η διάρκεια της εγγύησης;
Η εγγύηση ισχύει για 5 χρόνια από την αρχική ημερομηνία αγοράς της ηλεκτρικής συσκευής από το κατάστημα 

ΙΚΕΑ. Η εγγύηση των ηλεκτρικών συσκευών LAGAN ισχύει για 2 χρόνια. Αν πραγματοποιηθούν επισκευές κατά 

τη διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται η περίοδός της για τις ηλεκτρικές συσκευές, ή τα νέα ανταλλακτικά. 

Ποιες ηλεκτρικές συσκευές καλύπτονται;
Η εγγύηση 5 χρόνων ισχύει για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές IKEA, εκτός των ηλεκτρικών συσκευών LAGAN 

που ισχύουν για 2 χρόνια. Η εγγύηση ισχύει για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που έχουν αγοραστεί από 

καταστήματα ΙΚΕΑ στην Ελλάδα.

Ποιες ηλεκτρικές συσκευές δεν καλύπτονται;
Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές IKEA που έχουν αγοραστεί πριν από: 1 Αυγούστου 2007. 

Ποιος πραγματοποιεί την επισκευή;
Ο παροχέας συντήρησης των ηλεκτρικών συσκευών IKEA ή εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργατών   

πραγματοποιεί την επισκευή.

Τι δεν καλύπτεται;
• Φυσιολογική φθορά. • Βλάβη από πρόθεση ή απροσεξία, βλάβη λόγω έλλειψης προσοχής στις οδηγίες 

χρήσης, λανθασμένη εγκατάσταση ή σύνδεση σε λάθος ηλεκτρική τάση, βλάβη από χημική ή ηλεκτροχημική 

αντίδραση, σκουριά, διάβρωση ή βλάβη στην παροχή νερού που περιλαμβάνει υπερβολικό ασβέστιο, βλάβη από 

ασυνήθιστες περιβαλλοντικές συνθήκες. • Αναλώσιμα ανταλλακτικά όπως μπαταρίες ή λαμπτήρες. • Εξαρτήματα 

και διακοσμητικά που δεν επηρεάζουν την κανονική λειτουργία της ηλεκτρικής συσκευής (περιλαμβάνονται 

γρατζουνιές και διαφορές στο χρώμα). • Τυχαία βλάβη που προκαλείται από ξένα αντικείμενα ή ουσίες και από τον 

καθαρισμό ή την απόφραξη των φίλτρων, του συστήματος αποχέτευσης ή των συρταριών σαπουνιού. • Βλάβη 

στα παρακάτω μέρη: κεραμικό γυαλί, αξεσουάρ, κεραμικά σκεύη και καλάθια για μαχαιροπίρουνα, σωλήνα 

τροφοδοσίας και αποχέτευσης, πώματα, λαμπτήρες και καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες, πόμολα, κάσες και 

τμήματα κάσας. Οι παραπάνω βλάβες καλύπτονται αν αποδειχτεί ότι είναι κατασκευαστικές. • Σε περιπτώσεις που 

δεν βρέθηκε βλάβη κατά την επίσκεψη τεχνικού. • Επισκευές που δεν πραγματοποιήθηκαν από αναγνωρισμένους 

ή εξουσιοδοτημένους συνεργάτες συντήρησης ή όπου χρησιμοποιήθηκαν μη γνήσια ανταλλακτικά. • Βλάβες 

από λανθασμένη εγκατάσταση ή εκτός προδιαγραφών. • Επαγγελματική χρήση. • Φθορές κατά τη μεταφορά. 

Αν μεταφέρετε το προϊόν στο σπίτι ή  σε άλλη διεύθυνση με δικό σας μέσο η ΙΚΕΑ δεν ευθύνεται για όποια 

φθορά γίνει κατά τη μεταφορά. Ωστόσο σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τη μεταφορική εταιρία με την οποία 

συνεργάζεται η ΙΚΕΑ, οι τυχόν φθορές μεταφοράς θα καλυφθούν από την ΙΚΕΑ (δεν περιλαμβάνεται σε αυτή 

την εγγύηση). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο κατάστημα 

ΙΚΕΑ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.IKEA.gr • Το κόστος εγκατάστασης της ηλεκτρικής συσκευής ΙΚΕΑ. 

Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για τη σωστή εργασία που πραγματοποιείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες που 

χρησιμοποιούν γνήσια ανταλλακτικά για να προσαρμόσουν την ηλεκτρική συσκευή στις τεχνικές προδιαγραφές 

ασφαλείας μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Δείτε επίσης τους γενικούς όρους εγγύησης στη σελίδα 310.

5
Χρόνια
ΓΓΥΗΣΗ
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Καλώς ήρθατε στο κατάστημα ΙΚΕΑ!

Κάθε κατάστημα ΙΚΕΑ διαθέτει εστιατόριο όπου 

μπορείτε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε ένα 

σνακ, ένα πλήρες γεύμα, ή απλά έναν καφέ.  

Θα βρείτε πάντα φρέσκα, ποιοτικά γεύματα σε 

προσιτές τιμές. Υπάρχει επίσης παιδικό γεύμα (μισή 
μερίδα με μισή τιμή), βρεφικές τροφές και χώρος 
για παιχνίδι.

Απολαύστε νόστιμες λιχουδιές

Στο κατάστημα ΙΚΕΑ θα βρείτε μία μεγάλη 
ποικιλία από έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού -πολλά 
περισσότερα από ότι στον κατάλογο.  
Θα εμπνευστείτε από τα πλήρως εξοπλισμένα 
δωμάτια που είναι φτιαγμένα με βάση πραγματικές 
συνθήκες ζωής. Θα βρείτε πολλά διαφορετικά στιλ 
που ταιριάζουν σε κάθε σπίτι και στον τρόπο ζωής 
σας, όποιος και να είναι αυτός.

Ενώ κάνετε τις αγορές σας, τα παιδιά σας μπορούν 
να διασκεδάσουν στη Småland, τον δωρεάν 
επιτηρούμενο παιδότοπό μας. Εάν αποφασίσετε 
να τα πάρετε μαζί σας στις αγορές σας, θα βρουν 
σε όλο το κατάστημα κάτι διασκεδαστικό για 
να απασχοληθούν. Σε κάθε περίπτωση δεν θα 
βαρεθούν.

Βλέπετε στο κατάστημα αυτό που σας αρέσει και 
το παίρνετε στο σπίτι σας σήμερα. Στο κατάστημα 
ΙΚΕΑ παραλαμβάνετε τις αγορές σας σε επίπεδες 
συσκευασίες από το Χώρο επίπλων Self-serve και τις 
απολαμβάνετε στο σπίτι σας την ίδια μέρα.

Πολλά προϊόντα, μεγάλη έμπνευση Χαρείτε αμέσως τις αγορές σας σπίτι

Στο κατάστημα ΙΚΕΑ μπορείτε ελεύθερα να εξερευνήσετε τα 
διάφορα δωμάτια και να δοκιμάσετε όλα τα έπιπλα. Καθίστε, 
ανοίξτε τα συρτάρια, κουβεντιάστε, ή πάρτε έναν υπνάκο! 
Εξερευνήστε όσο θέλετε, ειλικρινά, δεν μας πειράζει. Επίσης, αν 
βρείτε ιδέες που σας αρέσουν μπορείτε να τις πάρετε στο σπίτι 
μαζί σας, γιατί προσφέρονται δωρεάν.

Ελάτε με τα παιδιά

ΚΑΛΩς ΗΡΘΑΤΕ ςΤΟ ΚΑΤΑςΤΗΜΑ
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Υπάχουν πολλοί τρόποι για να επικοινωνήσετε μαζί μας: με μία επίσκεψη στο κοντινότερο σε σας 
κατάστημα ΙΚΕΑ, μέσω της ιστοσελίδας μας, ή μέσω τηλεφώνου στο 801 11 22722.

Διευθύνσεις

www.IKEA.gr

Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας 

διεύθυνση και βρείτε πολλές χρήσιμες 

πληροφορίες όπως τη διαθεσιμότητα των 

προϊόντων μας σε κάθε κατάστημα.

Γραμμή εξυπηρέτησης
Επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας από 

σταθερό στο 801 11 22722 με αστική 

χρέωση ή από κινητό στο 210 35 43 403.

ΙΚΕΑ newsletter
Κάντε εγγραφή στο newsletter μας και 

κάθε δύο βδομάδες θα λαμβάνετε ιδέες 

και λύσεις δημιουργικής διακόσμησης, τις 

προσφορές μας και ό,τι νέο τρέχει!

Social media
Βρείτε μας στο facebook.com/ikea greece, 

ακολουθήστε μας στο twitter.com/ikea_gr,  

δείτε βίντεο στο youtube.com/user/ikea-

greece και δείτε φωτογραφίες μας στο 

pinterest.com/ikeagreece.

ΙΚΕΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

109 19 ΣΠΑΤΑ

fax: 210 35 43 599 e-mail: cs.athenseast@IKEA.gr

ΙΚΕΑ ΚΗΦΙΣΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ river weSt 

Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 96-98, ΑΙΓΑΛΕΩ

122 41 ΑΘΗΝΑ

fax: 210 54 00 599 e-mail: cs.athenscenter@IKEA.gr

ΙΚΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

12o ΧΛΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑ

570 01 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

fax: 2310 475 150 e-mail: cs.thessaloniki@IKEA.gr

ΙΚΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

13o ΧΛΜ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

455 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

fax: 26510 955 99 e-mail: cs.ioannina@IKEA.gr

ΙΚΕΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

8o ΧΛΜ. ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΝΙΚΑΙΑ

415 00 ΛΑΡΙΣΑ

fax: 2410 628 877 e-mail: cs.thessalia@IKEA.gr

τηλ.: 801 11 22722 & 210 35 43 403

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Είμαστε στη διάθεσή
σας όταν μας χρειάζεστε.

Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 21:00, Σάββατο 09:00 - 20:00

Εστιατόριο: Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 20:30, Σάββατο 09:00 - 19:30

Παιδότοπος: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 20:50, Σάββατο 10:00 - 19:50
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Υπηρεσία συλλογής
και μεταφοράς

Με τη νέα υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς,

αναλαμβάνουμε εμείς να σηκώσουμε τα βάρη για σας. 

Αν αγαπάτε τα προϊόντα μας, αλλά προτιμάτε να μην 

τα παραλαμβάνετε οι ίδιοι από τα ράφια του Χώρου 

επίπλων Self-serve μπορούμε να τα συγκεντρώσουμε 

εμείς για σας και να τα μεταφέρουμε στο σπίτι ή το 

γραφείο σας με μία επιπλέον χρέωση. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μπορείτε να τα κάνετε όλα μόνοι σας.
Αλλά δεν είναι απαραίτητο.

Αν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες 

για τις υπηρεσίες που προσφέρονται 

στην ΙΚΕΑ, ελάτε στο κοντινότερο σε σας 

κατάστημα ή επισκεφτείτε το κατάστημα 

που σας ενδιαφέρει στο:

www.IKEA.gr

Υπηρεσία μεταφοράς

Τα περισσότερα από τα προϊόντα μας έχουν  

σχεδιαστεί και συσκευαστεί, ώστε να μπορείτε  

να τα μεταφέρετε στο σπίτι μόνοι σας.  

Αλλά αν προτιμάτε, μπορεί να το αναλάβει  

η συνεργαζόμενη εταιρία μεταφορών  

που θα παραδώσει τις αγορές σας στο σπίτι  

ή το γραφείο σας με μία επιπλέον χρέωση. 

Υπηρεσία
συναρμολόγησης

Τα προϊόντα IKEA είναι σχεδιασμένα για να  

μπορείτε να τα συναρμολογήσετε εύκολα, 

εξοικονομώντας έτσι χρήματα. Ωστόσο, αν θέλετε, 

μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Η συνεργαζόμενη 

εταιρία συναρμολόγησης μπορεί να αναλάβει αυτή

την εργασία για σας, με μία επιπλέον χρέωση.

Υπηρεσία εγκατάστασης

Όταν αγοράζετε μία κουζίνα ΙΚΕΑ μπορείτε να 

εξοικονομήσετε πολύτιμο χρόνο χρησιμοποιώντας 

την υπηρεσία επαγγελματικής εγκατάστασης, ειδικά 

όταν πρόκειται για τις πιο δύσκολες δουλειές, όπως 

την τοποθέτηση του νεροχύτη, της βρύσης, του 

πάγκου και των συσκευών. Η συνεργαζόμενη εταιρία 

εξειδικευμένων τεχνικών σας δίνει τη δυνατότητα 

αυτή, με μία επιπλέον χρέωση.
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Επιπλέον υπηρεσίες

Είτε χρειάζεστε βοήθεια για να σχεδιάσετε τα όνειρά σας 

ή απλά χρειάζεστε βοήθεια για να τα εκπληρώσετε, βρείτε 

εδώ, επιπλέον διαθέσιμες υπηρεσίες:

Εργαλεία σχεδιασμού στο www.IKEA.gr

Μπορείτε να δημιουργήσετε με τη βοήθεια

του δωρεάν εργαλείου σχεδίασης σπιτιού 3-D,

την κουζίνα ή την ντουλάπα των ονείρων σας.

Το πρόγραμμα αυτό είναι εύκολο στη χρήση

και μπορείτε με αυτό να κάνετε το δικό σας σχέδιο, 

να αλλάξετε τη διάταξη των επίπλων, να επιλέξετε 

χρώματα και προϊόντα για να έρθετε έτοιμοι

στο κατάστημα.

Επιπλέον εργαλεία σχεδιασμού

Μπορείτε να πάρετε λεπτομερείς οδηγούς αγοράς 

και ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα από 

το κατάστημα ή να τα κατεβάσετε από το www.

IKEA.gr. Βρείτε περισσότερες ιδέες, λύσεις και 

πληροφορίες για τις κουζίνες, τις ντουλάπες και 

άλλα προϊόντα.

Μέτρηση κουζίνας

Η σωστή μέτρηση είναι σημαντική όταν οργανώνετε 

το χώρο της κουζίνας σας. Αν χρειάζεστε βοήθεια

η συνεργαζόμενη εταιρία συναρμολόγησης μπορεί 

να αναλάβει αυτή την εργασία για σας, με μία 

επιπλέον χρέωση και να εξασφαλίσει ότι η κουζίνα 

που σας ενδιαφέρει μπορεί να τοποθετηθεί σωστά 

στο χώρο σας. Το κόστος προμέτρησης αφαιρείται 

από τη συνολική χρέωση της εγκατάστασης.

Τρόποι πληρωμής

Προσφέρουμε ευέλικτους τρόπους πληρωμής για 

να αρχίσετε σήμερα την επίπλωση του σπιτιού σας, 

χωρίς να χρειάζεται να πληρώσετε αμέσως. Έως 6 

άτοκες δόσεις για αγορές άνω των 90€ και έως 12 

για αγορές άνω των 150€ με όλες τις πιστωτικές 

κάρτες. Μάθετε περισσότερα στο κοντινότερο σε 

σας κατάστημα.

Αλλάξατε γνώμη;
40 μέρες πολιτική 
επιστροφών.

Επειδή πάντα
προκύπτουν ανάγκες.

Αν αλλάξατε γνώμη μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν  

που πήρατε μέσα σε 40 μέρες, με την απόδειξη αγοράς.  

Σε περίπτωση που η συσκευασία είναι ανοιγμένη θα λάβετε 

πιστωτικό σημείωμα. Λυπούμαστε, αλλά δεν δεχόμαστε 

επιστροφές σε ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, μπαταρίες, 

φυτά, προϊόντα από το Τμήμα Ευκαιριών, δωροκάρτες ή ειδικές 

παραγγελίες (π.χ. κομμένοι πάγκοι, κομμένα υφάσματα, 

κτλ.), λευκά είδη με ανοιγμένες συσκευασίες (π.χ. σεντόνια, 

παπλώματα, μαξιλάρια, προστατευτικά μαξιλαριών  

και στρωμάτων, κτλ.), όπως και κάθε προϊόν που έχει 

τροποποιηθεί/πλυθεί/χρησιμοποιηθεί. Έξοδα μεταφοράς, 

συναρμολόγησης και άλλων πρόσθετων υπηρεσιών δεν 

επιστρέφονται. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε  

μία επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος.

Δοκιμάστε το στρώμα που πήρατε για 40 μέρες.

Μην χάνετε τον ύπνο σας με ένα στρώμα που δεν σας αρέσει. Αν 

το νέο σας στρώμα είναι λίγο πιο μαλακό ή λίγο πιο σκληρό από 

ό,τι θα θέλατε, μπορείτε να το φέρετε μέσα σε 40 μέρες  

στο κατάστημα με την απόδειξη αγοράς και να το ανταλλάξετε  

με ένα άλλο.

Ανακύκλωση

Συνδυάστε την επίσκεψή σας στο κατάστημα ΙΚΕΑ 

με την ανακύκλωση. Μπορείτε να ανακυκλώσετε 

χαρτί, μπαταρίες, λαμπτήρες, πλαστικό και 

ηλεκτρικές συσκευές.



Το τέλειο δώρο για το σπίτι;
Ας αποφασίσουν οι παραλήπτες!

Δεν έχει σημασία αν μόλις μετακόμισαν ή ζουν στο σπίτι τους 

για πολλά χρόνια, με τη Δωροκάρτα ΙΚΕΑ μπορούν να διαλέξουν 

ό,τι θέλουν ανάμεσα από χιλιάδες ιδέες και διαφορετικά στιλ. 

Η οικογένειά σας και οι φίλοι σας μπορούν να βρουν στο κατάστημα 

ΙΚΕΑ κάτι για το σπίτι τους. Και το καλύτερο είναι ότι θα επιλέξουν 

εκείνοι ό,τι ακριβώς θέλουν.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δωροκάρτα ΙΚΕΑ, 

επισκεφθείτε το www.IKEA.gr ή το κοντινότερο σε σας κατάστημα 

και αναζητήστε τη στα ταμεία.
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Γεύσεις από τη Σουηδία.

Στο εστιατόριο ΙΚΕΑ μπορείτε να απολαύσετε ένα 

ελαφρύ σνακ, ένα πλήρες γεύμα, ή απλά έναν καφέ. 

Έχουμε παιδικά καθίσματα, παιδικό γεύμα

(μισή μερίδα με μισή τιμή), βρεφικές τροφές, φούρνο 

μικροκυμάτων για το ζέσταμα του φαγητού του μωρού 

σας και χώρο για πολύ παιχνίδι.

Θα βρείτε πάντοτε από φρέσκα μαγειρεμένα πιάτα σε 

χαμηλές τιμές μέχρι και επιλογές για χορτοφάγους. Στο 

εστιατόριο ΙΚΕΑ αρχή μας είναι να προμηθευόμαστε 

πρώτες ύλες από πιστοποιημένους τοπικούς 

παραγωγούς που προσφέρουν σωστή ποιότητα. Κάθε 

φορά διασφαλίζουμε την ποιότητα του φαγητού που 

σερβίρουμε επιλέγοντας όχι μόνο τις καλύτερες πρώτες 

ύλες αλλά και τηρώντας αυστηρές προδιαγραφές 

υγιεινής στην προετοιμασία.

* Ο καφές που πωλείται στο εστιατόριο ΙΚΕΑ έχει 

πιστοποίηση UTZ. Παράγεται με φροντίδα για το 

περιβάλλον και τους ανθρώπους.

10 σουηδικά κεφτεδάκια

με πατάτες

3,50€
Το αναψυκτικό πωλείται χωριστά.

Σνίτσελ χοιρινό

με πατάτες

4,95€

6,93€
9,25€

2,55€
3,40€

8,68€
10,85€

9€
11

,25€

Καφές & Τούρτα αμυγδ
άλου

με κροκάν.

Φεβρουάριος 2013

Ζεστό πιάτο σολομού &
 Κρύο 

πιάτο καπνιστού
 σολομού.

Ιανουάριος 2013

Γαρίδες αποφλο
ιωμένες

& Γαρίδες με κέλ
υφος 

& Αυγοτάραχο ρ
έγγας

& Γαρνιτούρα θα
λασσινών 

φυκιών.  

1 Απριλίου - 4 Μαΐου 2013

Κεφτεδάκια & Σάλτσα

για κεφτεδάκια 
& Μαρμελάδα 

lingonberry. 

Μάρτιος 2013

Μικρή πράσινη 

σαλάτα

1€

Kαφές

& Ρολό κανέλας

1,50€

* Οι προσφορές 

ισχύουν μέχρι 

εξαντλήσεως των 

αποθεμάτων. Οι 

προσφορές δεν 

συνδυάζονται

με άλλες προσφορές.

Οι τιμές έχουν 

υπολογιστεί

με ΦΠΑ: 13% Σουηδικό 

κατάστημα τροφίμων 

και 23% Εστιατόριο. 

Διατηρούμε το 

δικαίωμα να τις 

προσαρμόσουμε με 

οποιαδήποτε αλλαγή.

* Βρείτε τα στο Ε
στιατόριο & Café

* Βρείτε τα στο Ε
στιατόριο & Café

* Βρείτε τα στο Σ
ουηδικό κατάστ

ημα τροφίμων 
* Βρείτε τα στο Σ

ουηδικό κατάστ
ημα τροφίμων 



Αυτό είναι το τέλος του καταλόγου, αλλά η αρχή για να ζωντανέψετε το σπίτι 

σας. Στην ΙΚΕΑ βρίσκετε όλο το χρόνο νέα προϊόντα από όμορφα έπιπλα μέχρι 

και λειτουργικά είδη οικιακού εξοπλισμού για να ανανεώνετε τους χώρους σας. 

Μείνετε ενημερωμένοι για τις αφίξεις των νέων και εποχιακών προϊόντων, στο 

www.IKEA.gr και στο κατάστημα ΙΚΕΑ. Καλώς ήρθατε!

ΚΑΘΕ
ΤΕΛΟΣ
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ΑΡΧΗ.
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...ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΕ ΤΟ 
ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ.

BEDDINGE LÖVÅS τριθέσιος

καναπές-κρεβάτι

229€
Κάλυμμα: βαμβάκι, πολυεστέρα και 

ελαστάνη. Π200×Β104, Υ91cm. Μέγεθος 

κρεβατιού Π140×Μ200cm. Genarp σε λευκό 

χρώμα 298.742.56 


