
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

Μία όμορφη, χρωματιστή λύση αποθήκευσης 
που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας! 
Η σειρά LIXHULT προσφέρει πολύχρωμες και λειτουργικές λύσεις 
αποθήκευσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς χώρους 
του σπιτιού. Τα ντουλάπια της είναι ιδανικά για να τοποθετηθούν σε 
αυτούς τους χώρους όπου κανονικά δε θα χωρούσαν μεγαλύτερες 
μονάδες αποθήκευσης, όπως ανάμεσα σε έπιπλα, σε γωνίες, μεταξύ 
παραθύρων και κάτω από σκάλες. Βασικά, οπουδήποτε χρειάζεστε 
λίγο ακόμα χώρο αποθήκευσης!

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ντουλάπια LIXHULT ως μία 
μικρή λύση που θα προσθέσει λίγο χρώμα στον χώρο σας ή να 
δημιουργήσετε μία μεγαλύτερη σύνθεση. Συνδυάστε τα διαφορετικά 
μεγέθη και χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες και το γούστο σας και 
δώστε μια διαφορετική πινελιά στον χώρο σας.

LIXHULT
Ντουλάπια αποθήκευσης

ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Καθαρίστε με ένα πανί και ένα
διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού.
Στη συνέχεια σκουπίστε με ένα
καθαρό, στεγνό πανί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για να εμποδίσετε τυχόν
ανατροπή του επίπλου, θα
πρέπει να το στερεώσετε μόνιμα
στον τοίχο χρησιμοποιώντας
τα εξαρτήματα στερέωσης
που περιλαμβάνονται στη
συσκευασία. Αν το έπιπλο
πρόκειται να αναρτηθεί στον
τοίχο, θα πρέπει να τοποθετηθεί
με την καθορισμένη ράγα
ανάρτησης.
Αξιολογήστε τον τοίχο για να
διασφαλίσετε ότι θα αντέξει το
βάρος. Καθώς τα υλικά κάθε
τοίχου μπορεί να διαφέρουν,
οι βίδες για τη στερέωση
δεν περιλαμβάνονται. Για τα
κατάλληλα συστήματα βιδών,
συμβουλευτείτε ένα τοπικό
κατάστημα εργαλείων. Η
στερέωση/ανάρτηση στον τοίχο
θα πρέπει να γίνεται από ένα
εξειδικευμένο άτομο, καθώς
η λάθος στερέωση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό ή
ζημιά.

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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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.

• Διαφορετικά υλικά τοίχου απαιτούν διαφορετικούς τύπους 
εξαρτημάτων στήριξης. Γι’ αυτό δεν περιλαμβάνονται με 
τους βραχίονες. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε τα 
εξαρτήματα στήριξης που είναι κατάλληλα για τον τοίχο 
σας.

• Μην τοποθετείτε μία TV ή άλλα βαριά αντικείμενα πάνω σε 
LIXHULT που η χρήση της δεν προβλέπεται για TV. 

• Μην αφήνετε τα παιδιά να σκαρφαλώνουν πάνω σε 
συρτάρια, πόρτες ή ράφια.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ
If your wall material is not listed ή if you have questions, consult with a local hardware retailer.

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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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Μπορείτε να συνδυάσετε διαφορετικά χρώματα και μεγέθη, να 
αλλάξετε θέση τα ντουλάπια όπως θέλετε και να δημιουργήσετε 
μία σύνθεση δική σας. Παρακάτω θα δείτε μερικές προτάσεις.

LIXHULT σύνθεση αποθήκευσης τοίχου.
Διαστάσεις: Π25×Β25×Υ50 cm.
Αυτή η σύνθεση 40€ 
Λευκό 891.615.08

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση
LIXHULT ντουλάπι 25×25 cm Λευκό 2 τεμ

LIXHULT σύνθεση αποθήκευσης τοίχου. 
Διαστάσεις: Π50×Β25×Υ50 cm.
Αυτή η σύνθεση 80€ 
Λευκό 892.791.74

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση
LIXHULT ντουλάπι 25×25 cm Λευκό 4 τεμ

LIXHULT σύνθεση αποθήκευσης δαπέδου.
Διαστάσεις: Π120 cm×Β35 cm×Υ57 cm.
Αυτή η σύνθεση 99,98€ 
Γκρι 192.791.77

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση
LIXHULT ντουλάπι 60×35 cm Γκρι 2 τεμ

LIXHULT σύνθεση αποθήκευσης δαπέδου.
Διαστάσεις: Π95×Β35×Υ92 cm.
Αυτή η σύνθεση 149,97€
Γκρι/ανθρακί 093.883.65
Γκρι/κόκκινο 592.791.80

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση
LIXHULT ντουλάπι 35×60 cm Κόκκινο ή ανθρακί 1 τεμ
LIXHULT ντουλάπι 60×35 cm Γκρι 2 τεμ
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Διαστάσεις: ΠλάτοςxΒάθοςxΎψος

Συνθέσεις

LIXHULT σύνθεση αποθήκευσης δαπέδου.
Διαστάσεις: Π140×Β35×Υ82 cm.
Αυτή η σύνθεση 199,96€
Κόκκινο 992.488.70
Ανθρακί   393.883.59

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση
LIXHULT ντουλάπι 35×60 cm Κόκκινο ή ανθρακί 4 τεμ

LIXHULT σύνθεση αποθήκευσης δαπέδου.
Διαστάσεις: Π140×Β35×Υ142 cm.
Αυτή η σύνθεση 399,92€
Ανθρακί  793.883.62

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε 
αυτή τη σύνθεση
LIXHULT ντουλάπι 35x60 cm Ανθρακί 8 τεμ

LIXHULT σύνθεση αποθήκευσης δαπέδου.
Διαστάσεις: Π105xΒ35xΥ117 cm.
Αυτή η σύνθεση 239,97€

Ανθρακί/μπλε 993.883.56

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση
LIXHULT ντουλάπι 35x35cm Μπλε 3 τεμ
LIXHULT ντουλάπι 35x60cm Ανθρακί 3 τεμ

LIXHULT σύνθεση αποθήκευσης δαπέδου.
Διαστάσεις: Π95×Β35×Υ92 cm.
Αυτή η σύνθεση 199,96€
Γκρι 292.791.86

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή 
τη σύνθεση
LIXHULT ντουλάπι 60x35 cm Γκρι 4 τεμ



5

Διαστάσεις: ΠλάτοςxΒάθοςxΎψος. 

Συνθέσεις

LIXHULT σύνθεση αποθήκευσης δαπέδου.
Διαστάσεις: Π95xΒ35xΥ142 cm.
Αυτή η σύνθεση €179,97

Γκρι/μπλε/ανθρακί 493.883.68

Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνθεση
LIXHULT ντουλάπι 60x35cm Γκρι 1 τεμ
LIXHULT ντουλάπι 35x35cm Μπλε 1 τεμ
LIXHULT ντουλάπι 35x60cm Ανθρακί 2 τεμ
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

LIXHULT ντουλάπι, 25×25×25 cm. 
Μπορείτε να επιλέξετε να τοποθετήσετε την πόρτα 
είτε δεξιά, είτε αριστερά, ανάλογα με το τι ταιριάζει 
καλύτερα στον χώρο σας. Μπορείτε να οργανώσετε 
τα μικροπράγματά σας όπως φορτιστές, κλειδιά και 
πορτοφόλια. Στο εσωτερικό του  ντουλαπιού μπορείτε 
να αποθηκεύσετε σημαντικά χαρτιά, επιστολές και 
εφημερίδες. 

Μεταλλικό/Λευκό 503.286.65 20€

LIXHULT ντουλάπι, 35×35×35 cm. 
Μπορείτε να επιλέξετε να τοποθετήσετε την πόρτα είτε 
δεξιά, είτε αριστερά, ανάλογα με το τι ταιριάζει καλύτερα 
στον χώρο σας. Στο εσωτερικό του  ντουλαπιού μπορείτε 
να αποθηκεύσετε σημαντικά χαρτιά, επιστολές και 
εφημερίδες. 

Μεταλλικό/μπλε 004.765.16 30€

LIXHULT ντουλάπι, 35×60×35 cm.
Μπορείτε να επιλέξετε να τοποθετήσετε την πόρτα είτε 
δεξιά, είτε αριστερά, ανάλογα με το τι ταιριάζει καλύτερα 
στον χώρο σας. Το ντουλάπι μπορεί να τοποθετηθεί 
είτε με τα πόδια που περιλαμβάνονται ή απευθείας στο 
δάπεδο. Οι μεγαλύτερες μονάδες πρέπει να τοποθετούνται 
απευθείας στο έδαφος ή με την υποστήριξη μιας άλλης 
μονάδας δαπέδου από κάτω. Μη στηρίζετε ελεύθερα αυτή 
τη μονάδα στον τοίχο. 
Μέγ. βάρος φορτίου/ράφι 12kg.

Μεταλλικό/ανθρακί 204.765.20 49,99€
Μεταλλικό/κόκκινο 503.286.70 49,99€

LIXHULT ντουλάπι, 60×35×35 cm. 
Το ντουλάπι μπορεί να τοποθετηθεί είτε με τα πόδια 
που περιλαμβάνονται ή απευθείας στο δάπεδο. Οι 
μεγαλύτερες μονάδες πρέπει να τοποθετούνται απευθείας 
στο έδαφος ή με την υποστήριξη μιας άλλης μονάδας 
δαπέδου από κάτω. Μη στηρίζετε ελεύθερα αυτή τη μονάδα 
στον τοίχο. 
Μέγ. βάρος φορτίου στην πάνω επιφάνεια 5 kg.

Μεταλλικό/Γκρι 703.286.69 49,99€
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