
Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο κατάστημα. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή επισκεφτείτε το www.IKEA.gr. Για περισσότερες πληροφορίες
συμβουλευτείτε το ταμπελάκι της τιμής. Όλες οι μονάδες χρειάζονται συναρμολόγηση.

Οδηγός αγοράς

Φυσική ομορφιά - σύγχρονη παράδοση
Η σειρά HEMNES έχει κάτι το ιδιαίτερο - και ένας από τους λόγους 
είναι ότι όλα τα έπιπλα είναι από μασίφ ξύλο. Το ξύλο είναι ένα 
φυσικό υλικό, το οποίο με το πέρασμα του χρόνου γίνεται πιο όμορφο 
και επιπλέον είναι ανθεκτικό και ανανεώσιμο. Εξίσου σημαντική 
είναι και η αίσθηση που έχει το μασίφ ξύλο, καθώς προσδίδει 
χαρακτήρα και μία φυσική ομορφιά στο έπιπλο. Αυτό θα σας κάνει 
να το αγαπήσετε και να θέλετε να το έχετε για χρόνια στον χώρο 
σας. Με τη σειρά HEMNES μπορείτε να συνδυάσετε τραπέζια μεσης, 
βοηθητικά τραπέζια, αποθήκευση ηλεκτρονικών μέσων, βιβλιοθήκες 
και βιτρίνες. Έτσι είτε θέλετε να παρουσιάσετε τα πιο όμορφα κλασικά 
διακοσμητικά σας ή τις σύγχρονες συσκευές σας, η ποιότητα και το 
στιλ είναι συνώνυμα της παράδοσης HEMNES.

HEMNES
Αποθήκευση καθιστικού

Σχεδιασμός
Carina Bengs

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Καθαρίστε με ένα πανί και ήπιο
καθαριστικό. Σκουπίστε με ένα
καθαρό πανί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τα μη στερεωμένα έπιπλα 
μπορεί να ανατραπούν. Μερικά 
από τα έπιπλα αυτά πρέπει 
να στηριχθούν στον τοίχο 
με το στήριγμα ασφαλείας 
που περιλαμβάνεται για 
να αποτραπεί η ανατροπή 
τους. Καθώς τα υλικά κάθε 
τοίχου μπορεί να διαφέρουν, 
απαιτούνται διαφορετικοί 
μηχανισμοί στήριξης. 
Χρησιμοποιήστε μηχανισμούς 
στήριξης κατάλληλους για 
τους τοίχους του σπιτιού σας 
(πωλούνται χωριστά)..

Πρόγραμμα δόσεων με κάρτα

Ισχύει με όλες τις πιστωτικές κάρτες.

Μέχρι

36
άτοκες δόσεις
για αγορές άνω των

500€

Μέχρι

24
άτοκες δόσεις
για αγορές άνω των

300€

Μέχρι

12
άτοκες δόσεις
για αγορές άνω των

100€

Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει τις κάρτες που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.

Δάνειο στη στιγμή
Νέο πρόγραμμα δόσεων χωρίς κάρτα

Από 6 μέχρι 48 δόσεις
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ
Αν το υλικό του τοίχου σας δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν έχετε απορίες, συμβουλευτείτε τον τοπικό σας έμπορο οικοδομικών 
υλικών.

Όλοι θέλουμε στο σπίτι μας να νιώθουμε ασφάλεια. 
Μαζί, μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο των 
ατυχημάτων στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι, είναι πιθανό 

να συμβούν ατυχήματα, ειδικά όταν έχουμε παιδιά. 
Αλλά αν προετοιμαστούμε κατάλληλα, μπορούμε να 
αποτρέψουμε τα πιο σοβαρά. 

• Στερεώστε το! Χρησιμοποιήστε το στήριγμα που 
περιλαμβάνεται με το προϊόν και τον κατάλληλο εξοπλισμό 
για τον τύπο του τοίχου σας. Συμβουλευτείτε τον οδηγό που 
περιλαμβάνεται για βοήθεια με το είδος του κατάλληλου 
εξοπλισμού.

• Μην τοποθετείτε μία τηλεόραση ή άλλα βαριά αντικειμένα 

πάνω σε μία συρταριέρα ή άλλο έπιπλο που δεν ενδείκνυται 
για ανάλογη χρήση.

• Τοποθετηστε τα βαριά αντικείμενα στα χαμηλά συρτάρια.

• Μην αφήνετε τα παιδιά να σκαρφαλώνουν ή να κρεμιούνται 
από συρτάρια, πόρτες ή ράφια.

Υλικό τοίχου: Γυψοσανίδα ή σοβάς 
με ξύλινο ορθοστάτη.

Εξάρτημα στερέωσης: Η βίδα 
εισάγεται απευθείας στον ορθοστάτη/
στήριγμα. Για παράδειγμα, μια βίδα 
για ξύλο των 5mm που υπάρχει στο 
IKEA FIXA σετ ούπα και βιδών. 

Υλικό τοίχου:  
Γυψοσανίδα χωρίς διαθέσιμο ξύλινο 
ορθοστάτη..
Εξάρτημα στερέωσης: Ούπα με βίδα. 
Για παράδειγμα, ένα ούπα των 8mm 
που υπάρχει στο ΙΚΕΑ FIXA σετ ούπα 
και βιδών. .

Υλικό τοίχου:  
Τοιχοποιία..

Εξάρτημα στερέωσης: Ούπα με βίδα. 
Για παράδειγμα, ένα ούπα των 8mm 
που υπάρχει στο ΙΚΕΑ FIXA σετ ούπα 
και βιδών.

Εξάρτημα στερέωσης για κούφιο 
τοίχο: Βίδα με αγκύρωση (πεταλούδα) 
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Συνθέσεις

HEMNES σύνθεση βιβλιοθήκης.
Διαστάσεις: Π229×Β37×Υ197 cm
Αυτή η σύνθεση 507€

Λευκό 792.311.54
Ανοιχτό καφέ 892.311.58

HEMNES σύνθεση αποθήκευσης με πόρτες/συρτάρια.
Διαστάσεις: Π270×Β37×Υ197 cm
Αυτή η σύνθεση 937€
Λευκό 192.337.59
Ανοιχτό καφέ 792.338.03

HEMNES σύνθεση αποθήκευσης με πόρτες/συρτάρια.
Διαστάσεις: Π188×Β37×Υ197 cm
Αυτή η σύνθεση 677€

Λευκό 992.342.55
Ανοιχτό καφέ 692.342.85

Σκεφτείτε ποιες είναι οι ανάγκες σας κι έπειτα είναι πιο εύκολο να δημιουργήσετε μία σύνθεση αποθήκευσης μόνο για σας. Παρακάτω θα δείτε μερικές προτάσεις.

HEMNES σύνθεση αποθήκευσης TV.
Διαστάσεις: Π246×Β47×Υ197 cm
Αυτή η σύνθεση 527€
Λευκό 892.995.39
Ανοιχτό καφέ 092.995.38

HEMNES σύνθεση αποθήκευσης TV.
Διαστάσεις: Π328×Β47×Υ197 cm
Αυτή η σύνθεση 696€
Λευκό 792.995.54
Ανοιχτό καφέ 192.995.52

HEMNES σύνθεση αποθήκευσης TV.
Διαστάσεις: Π328×Β47×Υ197 cm
Αυτή η σύνθεση 787€
Λευκό 392.995.65

Ανοιχτό καφέ 892.995.63

Λευκό/Ανοιχτό καφέ 192.995.71
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Ντουλάπι-βιτρίνα με 3 συρτάρια, 90×197 cm. Βάθος 
37 cm. 3 ρυθμιζόμενα ράφια. Μέγ. βάρος φορτίου/
ράφι 30 kg. Οι πόρτες διαθέτουν φρένο για μαλακό και 
αθόρυβο κλείσιμο. Ρυθμιζόμενα πόδια. 

Ανοιχτό καφέ 803.717.61 379€

Λευκό 503.717.72 379€

Λευκό/Ανοιχτό καφέ 504.135.07 379€

Σκούρο καφέ/Ανοιχτό καφέ 504.522.97 379€

Βιβλιοθήκη, 49×197 cm. Βάθος 37 cm. 4 ρυθμιζόμενα 
ράφια και 1 σταθερό ράφι για μεγαλύτερη σταθερότητα.
Μέγ. βάρος φορτίου/ράφι 15 kg. Ρυθμιζόμενα πόδια.

Ανοιχτό καφέ 303.717.11 149€

Λευκό 403.717.63 149€

Bookcase, 90×197 cm. Βάθος 37 cm. 4 ρυθμιζόμενα ράφια 
και 1 σταθερό ράφι για μεγαλύτερη σταθερότητα. Μέγ. 
βάρος φορτίου/ράδι 30 kg. Ρυθμιζόμενα πόδια.

Ανοιχτό καφέ 103.717.12 179€

Λευκό 903.717.65 179€

Λευκό/Ανοιχτό καφέ 604.135.02 179€

Σκούρο καφέ/Ανοιχτό καφέ 204.522.94 179€

Τραπέζι μέσης, 90×90 cm, ύψος 46 cm.

Ανοιχτό καφέ 902.821.37 149€

Λευκό 101.762.87 149€

Λευκό/Ανοιχτό καφέ 304.134.95 149€

Κονσόλα, 159×40 cm. Βάθος 40 cm. Μέγ. βάρος φορτίου/
ράφι 15 kg.

Σκούρο καφέ 002.518.09 199€

Ανοιχτό καφέ 502.821.39 199€

Λευκό 002.518.14 199€

Μπουφές, 157×88 cm. Βάθος 37 cm. 2 ρυθμιζόμενα ράφια. 
Μέγ. βάρος φορτίου/ράφι 15 kg. Οι πόρτες διαθέτουν 
φρένο για μαλακό και αθόρυβο κλείσιμο. Ρυθμιζόμενα 
πόδια.

Ανοιχτό καφέ 203.092.58 369€

Λευκό 403.092.57 369€

Έπιπλο TV, 149×57 cm. Βάθος 47 cm. 3 συρτάρια με φρένο. 
Μέγ. βάρος φορτίου στην πάνω επιφάνεια 50 kg. 

Ανοιχτό καφέ 702.970.45 229€

Λευκό 802.970.21 229€

Λευκό/Ανοιχτό καφέ 504.135.26 229€

Σκούρο καφέ/Ανοιχτό καφέ 104.523.03 229€

Επίτοιχο ράφι/ράφι γέφυρα, 148×34 cm. Βάθος 37 cm.
Συνολικό μέγ. βάρος φορτίου 45 kg. 

Ανοιχτό καφέ 802.972.19 109€

Λευκό 602.972.20 109€

Γραφείο με 2 συρτάρια, 120×75 cm. Βάθος 47 cm.

Σκούρο καφέ 103.632.17 179€

Ανοιχτό καφέ 503.632.20 179€

Λευκό 903.632.23 179€

Γραφείο, 155×74 cm. Βάθος 65 cm. Ράφι για τα καλώδια 
κάτω από την επιφάνεια εργασίας. 1 ρυθμιζόμενο ράφι 
στο ντουλάπι και ρυθμιζόμενος σκελετός για αρχεία στο 
χαμηλότερο συρτάρι. 

Σκούρο καφέ 602.457.21 299€

Λευκό 702.457.25 299€

Γραφείο, 89×108 cm. Βάθος 43 cm. Κατάλληλο για laptop. 
Ενσωματωμένη διαχείριση καλωδίων. Κατάλληλο για 
laptop μέχρι και 17”.

Σκούρο καφέ 102.457.09 249€

Λευκό 302.457.13 249€
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

KVARNVIK κουτί με καπάκι, σετ 3 τεμ. 

Μπεζ 604.594.77 16,99€

KVARNVIK κουτί με καπάκι, 18×25×15 cm.

Μπεζ 504.669.69 9,99€
Γκρι 704.128.75 9,99€

KVARNVIK κουτί με καπάκι, 25×35×20 cm.

Γκρι 104.128.78 12,99€
Μπεζ 204.594.79 12,99€

FJÄLLA κουτί με καπάκι, 18×26×15.
Σκούρο γκρι 703.956.73 3,99€
Λευκό 403.956.79 3,99€

FJÄLLA κουτί με καπάκι, 25×36×20 cm.

Λευκό 603.956.83 6,99€

BYHOLMA καλάθι, 25×29×15 cm.

Γκρι 001.590.14 7,99€

GABBIG, σκούρο καφέ.

25×29×15 cm 703.220.64 9,99€
29×38×25 cm 203.220.66 14,99€

BRANKIS, λευκό.

36×27×13 cm 804.141.57 12,99€
36×27×23 cm 204.141.60 17,99€

KNARRA καλάθι, 38×29×16 cm.

Λευκό 702.433.16 12,99€

KNARRA καλάθι, 38×29×30 cm.

Λευκό 502.433.17 14,99€
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