
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.

Ράφια για κάθε ανάγκη
Με τα διαφορετικά ράφια και βραχίονες έχετε την ευελιξία 
να δημιουργήσετε τη δική σας λύση που ταιριάζει σε όποιο 
χώρο θέλετε: από μικρούς σε μεγάλους χώρους, χώρους 
με ιδιαιτερότητες, σε στενούς τοίχους ή πάνω από έπιπλα. 
Τα ράφια είναι κατάλληλα για όλα τα δωμάτια του σπιτιού, 
εκτός από εκείνα με υγρασία, επομένως είστε ελεύθεροι να 
δημιουργήσετε.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαφορετικά υλικά τοίχου 
απαιτούν διαφορετικού 
τύπου εξαρτήματα στήριξης. 
Χρησιμοποιήστε εξαρτήματα 
στήριξης κατάλληλα για τους 
τοίχους του σπιτιού σας, 
πωλούνται χωριστά. Αν δεν 
είστε σίγουροι για το είδος 
στηριγμάτων στήριξης που 
χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε, 
μπορείτε να απευθυνθείτε στο 
τοπικό σας χρωματοπωλείο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα ράφια συγκρατούν 10kg όταν 
στηρίζονται από δυο βραχίονες 
και 20 kg όταν στηρίζονται 
από τρεις. Σας προτείνουμε να 
χρησιμοποιείτε τρεις βραχίονες 
για το ράφη μήκους 120 cm αν 
είναι δυνατόν. Έτσι αποτρέπεται 
ο κίνδυνος να κυρτώσει το ράφι. 
Μοιράζετε το βάρος πάνω στο 
ράφι ομοιόμορφα.

Ράφια τοίχου

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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BURHULT/SIBBHULT* ράφι τοίχου.
Διαστάσεις: Π59×Β20×Υ20 cm.
Αυτή η σύνθεση 3,99€

Λευκό/λευκό 893.259.63 

Προϊόντα σε αυτή τη σύνθεση
BURHULT ράφι 59×20 cm, λευκό 1 τεμ
SIBBHULT  βραχίονας 18×18 cm, λευκό 2 τεμ

BERGSHULT/GRANHULT ράφι τοίχου.
Διαστάσεις: Π80×Β20×Υ12 cm.
Αυτή η σύνθεση 18,99€

Λευκό/επινικελωμένο 392.908.24
Καφέ-μαύρο/επινικελωμένο 392.908.19
Σκούρο γκρι/επινικελωμένο 792.908.22

Προϊόντα σε αυτή τη σύνθεση
BERGSHULT ράφι 80×20cm, λευκό, σκούρο καφέ ή σκούρο γκρι 1 τεμ
GRANHULT βραχίονας 20×12 cm, επινικελωμένο 2 τεμ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

• Τα εξαρτήματα στήριξης στους βραχίονες θα καθορίσουν 
πόσο σταθερό και γερό θα είναι το επίτοιχο ράφι σας.

• 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

• Λάβετε υπόψη σας ότι διαφορετικά υλικά τοίχου μπορούν 
να αντέξουν διαφορετικά μεγέθη βάρους. Για παράδειγμα 

ένας τοίχος από γυψοσανίδα δεν μπορεί να αντέξει το ίδιο 
βάρος με έναν τοίχο από μασίφ ξύλο, τσιμέντο ή τούβλο.

• Αν δεν βρείτε αυτό που αναζητάτε στη σειρά FIXA, 
σας προτείνουμε να απευθυνθείτε στο τοπικό σας 
χρωματοπωλείο.

• Μην αφήνετε τα παιδιά να σκαρφαλώνουν πάνω σε 
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) 

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Κάντε συνδυασμούς για να ταιριάξετε στις ανάγκες σας 
ράφια και βραχίονες. Η μεγάλη μας ποικιλία από μεγέθη, 
μαζί με τα ράφια που μπορείτε να κόψετε στο μήκος που 
θέλετε ακριβώς, σας διευκολύνει να βρείτε το ράφι που 
ταιριάζει σχεδόν σε οποιοδήποτε χώρο. Εδώ θα βρείτε 
μερικές προτάσεις.

 
BERGSHULT/SANDSHULT ράφι τοίχου.
Διαστάσεις: Π80×Β20×Υ34 cm.
Αυτή η σύνθεση 14,99€

Λευκό/λεύκα σε φυσικό χρώμα 293.260.41
Λευκό/λεύκα σε λευκό χρώμα 093.260.42
Καφέ-μαύρο/λεύκα σε φυσικό χρώμα 793.260.29
Καφέ-μαύρο/λεύκα σε λευκό χρώμα 593.260.30
Σκούρο γκρι/λεύκα σε φυσικό χρώμα 793.260.34
Σκούρο γκρι/λεύκα σε λευκό χρώμα 493.260.35

Προϊόντα σε αυτή τη σύνθεση
BERGSHULT ράφι 80×20 cm, λευκό, σκούρο καφέ ή σκούρο γκρι 1 τεμ
SANDSHULT βραχίονας 18×23 cm, λεύκα σε φυσικό ή λευκό χρώμα 2 τεμ

TRANHULT/KROKSHULT ράφι τοίχου.
Διαστάσεις: Π80×Β20×Υ27 cm.
Αυτή η σύνθεση 22,99€

Λεύκα σε φυσικό χρώμα/μαύρο 993.363.29
Λεύκα σε λευκό χρώμα/μαύρο 393.363.32

Προϊόντα σε αυτή τη σύνθεση
TRANHULT ράφι 80×20 cm, λεύκα σε φυσικό ή σε λευκό χρώμα 1 τεμ
KROKSHULT βραχίονας 18×24 cm, μαύρο 2 τεμ

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.
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

BERGSHULT/GRANHULT ράφι τοίχου.
Διαστάσεις: Π160×Β20×Υ12 cm.
Αυτή η σύνθεση 34,98€

Λευκό/επινικελωμένο 292.909.33
Καφέ-μαύρο/επινικελωμένο 292.909.28
Σκούρο γκρι/επινικελωμένο 692.909.31

Προϊόντα σε αυτή τη σύνθεση
BERGSHULT ράφι 80×20 cm, λευκό, σκούρο καφέ ή σκούρο γκρι 2 τεμ
GRANHULT βραχίονας 20×12 cm, επινικελωμένο 2 τεμ
GRANHULT συνδετικός βραχίονας 20×12 cm, επινικελωμένο 1 τεμ

BERGSHULT/PERSHULT ράφι τοίχου. 
Διαστάσεις: Π120×Β20×Υ30 cm.
Αυτή η σύνθεση 24,99€

Λευκό/λευκό 392.907.01
Καφέ-μαύρο/λευκό 292.907.11
Σκούρο γκρι/λευκό 192.907.16

Προϊόντα σε αυτή τη σύνθεση
BERGSHULT ράφι 120×20 cm, λευκό, σκούρο καφέ ή σκούρο γκρι 1 τεμ
PERSHULT βραχίονας 20×30 cm, λευκό ή επιχρωμιωμένο 3 τεμ

EKBY ALEX/RAMSHULT ράφι τοίχου με συρτάρια.
Διαστάσεις: Π119×Β29×Υ43 cm.
Αυτή η σύνθεση 67€

Λευκό/λευκό 392.909.56
Λευκό/μαύρο 092.909.53

Προϊόντα σε αυτή τη σύνθεση
EKBY ALEX ράφι με συρτάρια 119×29 cm, λευκό 1 τεμ
RAMSHULT βραχίονας 20×30 cm, λευκό ή μαύρο 3 τεμ

BURHULT/SIBBHULT* σύνθεση με ράφια τοίχου.
Διαστάσεις: Π59×Β20×Υ45 cm.
Αυτή η σύνθεση 7,98€

Λευκό/λευκό 093.260.99

Προϊόντα σε αυτή τη σύνθεση
BURHULT ράφι 59×20 cm, λευκό 2 τεμ
SIBBHULT βραχίονας 18×18 cm, λευκό 4 τεμ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
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BERGSHULT/PERSHULT σύνθεση με ράφια τοίχου. 
Διαστάσεις: Π120×Β30×Υ90 cm.
Αυτή η σύνθεση 89,97€

Λευκό/λευκό 592.911.58
Καφέ-μαύρο/λευκό 692.911.53
Σκούρο γκρι/λευκό 992.911.56

Προϊόντα σε αυτή τη σύνθεση
BERGSHULT ράφι 120×30 cm, λευκό, σκούρο καφέ ή σκούρο γκρι 3 τεμ
PERSHULT βραχίονας 30×30 cm, λευκό 9 τεμ

BERGSHULT/GRANHULT σύνθεση με ράφια τοίχου.
Διαστάσεις: Π160×Β30×Υ110 cm. 
Αυτή η σύνθεση 117,94€

Λευκό/επινικελωμένο 492.910.69
Καφέ-μαύρο/επινικελωμένο 092.910.66
Σκούρο γκρι/επινικελωμένο 192.910.75

Προϊόντα σε αυτή τη σύνθεση
BERGSHULT ράφι 80×30 cm, λευκό, σκούρο καφέ ή σκούρο γκρι 4 τεμ
BERGSHULT ράφι 80×20 cm, λευκό, σκούρο καφέ ή σκούρο γκρι 2 τεμ
GRANHULT βραχίονας 30×12 cm, επινικελωμένο 4 τεμ
GRANHULT βραχίονας 20×12 cm, επινικελωμένο 4 τεμ
GRANHULT συνδετικός βραχίονας 30×12 cm, επινικελωμένο 2 τεμ

TRANHULT/SANDSHULT σύνθεση με ράφια τοίχου.
Διαστάσεις: Π80×Β30×Υ74 cm.
Αυτή η σύνθεση 62,97€
Λεύκα σε φυσικό χρώμα/λεύκα σε φυσικό χρώμα 693.363.35
Λεύκα σε λευκό χρώμα/λεύκα σε λευκό χρώμα 093.363.38

Προϊόντα σε αυτή τη σύνθεση
TRANHULT ράφια 80x30 cm, λεύκα σε φυσικό ή λευκό χρώμα 3 τεμ
SANSHULT βραχίονας 18x22 cm, λεύκα σε φυσικό ή λευκό χρώμα 6 τεμ
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ – ΡΑΦΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ – ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

 

BERGSHULT ράφι, 120×30 cm. Πάχος: 2.5 cm.
Μπορεί να συμπληρωθεί με 2 ή 3 βραχίονες, με ελάχιστη 
απόσταση 80 cm μεταξύ τους. Μέγιστο φορτίο 10 kg όταν 
το ράφι στηρίζεται από 2 βραχίονες και μέγιστο φορτίο 
20 kg όταν στηρίζεται από 3 βραχίονες. Το BERGSHULT 
έχει μία ανισόπεδη και μία λεία άκρη στην μακριά πλευρά 
για να επιλέξετε αυτή που σας αρέσει καλύτερα.

Λευκό 304.212.35 14,99€
Καφέ-μαύρο 804.262.83 14,99€
Σκούρο γκρι 304.212.40 14,99€

TRANHULT ράφι, 80×20 cm. Πάχος: 2.4 cm. Μπορεί να 
συμπληρωθεί με 2 βραχίονες, με ελάχιστη απόσταση 70 cm 
μεταξύ τους. Μέγιστο φορτίο 10 kg. Το TRANHULT έχει μία 
ανισόπεδη και μία λεία άκρη στην μακριά πλευρά για να 
επιλέξετε αυτή που σας αρέσει καλύτερα.

Λεύκα σε φυσικό χρώμα 103.998.86 14,99€

Λεύκα σε λευκό χρώμα 304.546.74 14,99€

TRANHULT shelf, 120×30 cm. Πάχος: 2.4 cm.
Μπορεί να συμπληρωθεί με 2 ή 3 βραχίονες, με ελάχιστη 
απόσταση 80 cm μεταξύ τους. Μέγιστο φορτίο 10 kg όταν 
το ράφι στηρίζεται από 2 βραχίονες και μέγιστο φορτίο 
20 kg όταν στηρίζεται από 3 βραχίονες. Το TRANHULT έχει 
μία ανισόπεδη και μία λεία άκρη στην μακριά πλευρά για 
να επιλέξετε αυτή που σας αρέσει καλύτερα.

Λεύκα σε φυσικό χρώμα 804.549.02 24,99€

Λεύκα σε λευκό χρώμα 604.548.99 24,99€

EKBY ALEX ράφι με συρτάρια, 119×29 cm. Πάχος: 11,5 cm. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με 3 ή 2 βραχίονες, με ελάχιστη 
απόσταση 80 cm μεταξύ τους. Μέγιστο φορτίο 20 kg.

Λευκό 201.928.28 55€

BURHULT ράφι, 59×20 cm. Πάχος: 1,5 cm.
Μπορεί να συμπληρωθεί με 2 βραχίονεs, με ελάχιστη 
απόσταση 50 cm μεταξύ τους. Μέγ. φορτίο 10 kg. 

Λευκό 804.000.42 2,99€

BERGSHULT ράφι, 80×20 cm. Πάχος: 2.5 cm.
Μπορεί να συμπληρωθεί με 2 βραχίονεs, με ελάχιστη 
απόσταση 70 cm μεταξύ τους. Μέγ. φορτίο 10 kg. Το 
BERGSHULT έχει μία ανισόπεδη και μία λεία άκρη στην 
μακριά πλευρά για να επιλέξετε αυτή που σας αρέσει 
καλύτερα.

Λευκό 704.212.38 8,99€
Καφέ-μαύρο 304.262.85 8,99€
Σκούρο γκρι 604.212.34 8,99€

BERGSHULT ράφι, 80×30 cm. Πάχος: 2.5 cm.
Μπορεί να συμπληρωθεί με 2 βραχίονεs, με ελάχιστη 
απόσταση 70 cm μεταξύ τους. Μέγ. φορτίο 10 kg. Το 
BERGSHULT έχει μία ανισόπεδη και μία λεία άκρη στην 
μακριά πλευρά για να επιλέξετε αυτή που σας αρέσει 
καλύτερα.

Λευκό 404.000.44 9,99€
Καφέ-μαύρο 004.262.82 9,99€

Σκούρο γκρι 104.212.36 9,99€

BERGSHULT ράφι, 120×20 cm. Πάχος: 2.5 cm.
Μπορεί να συμπληρωθεί με 2 ή 3 βραχίονες, με ελάχιστη 
απόσταση 80 cm μεταξύ τους. Μέγιστο φορτίο 10 kg όταν 
το ράφι στηρίζεται από 2 βραχίονες και μέγιστο φορτίο 
20 kg όταν στηρίζεται από 3 βραχίονες. Το BERGSHULT 
έχει μία ανισόπεδη και μία λεία άκρη στην μακριά πλευρά 
για να επιλέξετε αυτή που σας αρέσει καλύτερα.

Λευκό 504.212.39 12,99€
Καφέ-μαύρο 604.262.84 12,99€
Σκούρο γκρι 904.212.37 12,99€

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΤΕ ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
GRANHULT
βραχίονας

20×12 cm

GRANHULT
βραχίονας

30×12 cm

GRANHULT
συνδετικός 
βραχίονας
20×12 cm

GRANHULT
συνδετικός 
βραχίονας
30×12 cm

PERSHULT
βραχίονας

20×30 cm

PERSHULT
βραχίονας

30×30 cm

SANDSHULT
βραχίονας

18×22 cm

RAMSHULT
βραχίονας

20×30 cm

SIBBHULT*
βραχίονας

18×18 cm

KROKSHULT
βραχίονας

18×24 cm

BURHULT
ράφι
59×20 cm

BERGSHULT
ράφι
80×20 cm

BERGSHULT
ράφι
80×30 cm

BERGSHULT
ράφι
120×20 cm

BERGSHULT
ράφι
120×30 cm
TRANHULT
ράφι
80×20 cm
TRANHULT
ράφι
120×30 cm

EKBY ALEX
ράφι με 
συρτάρια
119×29 cm

 

SANDSHULT βραχίονας, 18×22 cm. Ο βραχίονας έχει δύο 
όψεις, ταιριάζει σε ράφια βάθους 20 και 30 cm. Οι βίδες 
πωλούνται χωριστά.
Λεύκα σε φυσικό χρώμα 603.999.02 3€
Λεύκα σε λευκό χρώμα 504.564.03 3€

RAMSHULT βραχίονας, 20×30 cm. Ο βραχίονας έχει δύο 
όψεις, ταιριάζει σε ράφια βάθους 20 και 30 cm. Οι βίδες 
πωλούνται χωριστά.

Λευκό 803.998.97 4€

Μαύρο 504.212.44 4€
Γκρι 604.275.23 4€

SIBBHULT βραχίονας*, 18×18 cm. Ο βραχίονας έχει δύο 
όψεις, ταιριάζει σε ράφια βάθους 20 και 30 cm. Οι βίδες 
πωλούνται χωριστά.

Λευκό 104.177.34 0,50€

KROKSHULT βραχίονας, 18×24 cm. Ο βραχίονας έχει δύο 
όψεις, ταιριάζει σε ράφια βάθους 20 και 30 cm. Οι βίδες 
πωλούνται χωριστά.

Μαύρο 403.999.03 4€    

GRANHULT βραχίονας, επινικελωμένος. 2 τεμ. 
Μπορείτε να κόψετε το ράφι στο επιθυμητό μήκος και 
να καλύψετε την άκρη με ένα βραχίονα GRANHULT. 
Κατάλληλο για ράφια πάχους 2,5 cm. Οι βίδες για να 
στερεώσετε τους βραχίονεs στο ράφι περιλαμβάνονται. 
Δεν περιλαμβάνονται οι βίδες για τη στήριξη στον τοίχο.   

20×12 cm 504.305.35 10€
30×12 cm 304.305.36 12€

GRANHULT συνδετικός βραχίονας, επινικελωμένο.
Συνδέετε 2 ή περισσότερα ράφια με συνδετικό βραχίονα 
GRANHULT. Κατάλληλος για ράφια πάχους 2,5 cm. 
Οι βίδες για να στερεώσετε τους βραχίονεs στο ράφι 
περιλαμβάνονται. Δεν περιλαμβάνονται οι βίδες για τη 
στήριξη στον τοίχο.   

20×12 cm 004.305.33 7€
30×12 cm 804.305.34 8€

PERSHULT βραχίονας, 20×30 cm. Κατάλληλος για 
ράφια πάχους 2.5 cm. Οι βίδες για να στερεώσετε 
τους βραχίονεs στο ράφι περιλαμβάνονται. Δεν 
περιλαμβάνονται οι βίδες για τη στήριξη στον τοίχο.

Λευκό 104.305.18 4€

PERSHULT βραχίονας, 30×30 cm. Κατάλληλος για 
ράφια πάχους 2.5 cm. Οι βίδες για να στερεώσετε 
τους βραχίονεs στο ράφι περιλαμβάνονται. Δεν 
περιλαμβάνονται οι βίδες για τη στήριξη στον τοίχο.

Λευκό 203.998.95 5€



ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ – ΡΑΦΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

SVENSHULT ράφι τοίχου, 60×20 cm. Ύψος: 35 cm. 
Μέγ. βάρος φορτίου 10 kg. Δεν περιλαμβάνονται οι βίδες.

Λευκό 803.999.01 14,99€
Χρυσαφί 504.275.33 14,99€

SVENSHULT ράφι τοίχου με αποθηκετικό χώρο, 
41×20 cm. Ύψος: 41 cm. Συνολικό μέγιστο φορτίο 16 kg. 
Μέγ. φορτίο/ράφι 7 kg. Μέγ. βάρος στο εσωτερικό τμήμα 
2 kg. Δεν περιλαμβάνονται οι βίδες για τη στερέωση στον 
τοίχο.
Καφέ-κόκκινο/όψη λευκής 
βελανιδιάς

804.000.75 29,99€

LACK ράφι τοίχου, 30×26 cm. Πάχος: 5 cm. Μέγ. βάρος 
3 kg. Συνδυάζεται με άλλα έπιπλα της σειράς LACK. Δεν 
περιλαμβάνονται οι βίδες.

Λευκό 502.821.77 3,99€
Σκούρο καφέ 404.305.88 3,99€
Όψη λευκής βελανιδιάς 604.310.73 3,99€

LACK ράφι τοίχου, 110×26 cm. Πάχος: 5 cm. Μέγ. βάρος 
φορτίου 5 kg όταν το στηρίζετε σε τοίχο απο γυψοσανίδα 
και 15 kg για ξύλινους και τσιμεντένιους τοίχους. Σύρετε 
το ράφι πάνω στην ράγα για επίτοιχη ανάρτηση που 
περιλαμβάνεται. Δεν περιλαμβάνονται οι βίδες για τη 
στήριξη στον τοίχο. Συνδυάζεται με άλλα έπιπλα της 
σειράς LACK.

Λευκό 902.821.80 9,99€
Σκούρο καφέ 401.036.33 14,99€
Όψη λευκής βελανιδιάς 603.835.19 14,99€

LACK ράφι τοίχου, 190×26 cm. Πάχος: 5 cm.
Μέγ. βάρος φορτίου 8 kg όταν το στηρίζετε σε τοίχο απο 
γυψοσανίδα και 20 kg για ξύλινους και τσιμεντένιους 
τοίχους. Σύρετε το ράφι πάνω στην ράγα για επίτοιχη 
ανάρτηση που περιλαμβάνεται. Δεν περιλαμβάνονται 
οι βίδες για τη στήριξη στον τοίχο. Συνδυάζεται με άλλα 
έπιπλα της σειράς LACK.

Λευκό 502.821.82 24,99€
Σκούρο καφέ 401.037.51 24,99€
Όψη λευκής βελανιδιάς 203.835.21 24,99€

LACK επίτοιχη ραφιέρα, 30×190 cm. Βάθος: 28 cm.
Συνολικό μέγιστο φορτίο 25 kg. Μέγ. φορτίο/ράφι 3 kg.
Η ραφιέρα μπορεί να κρεμαστεί οριζόντια ή κατακόρυφα. 
Δεν περιλαμβάνονται οι βίδες για τη στήριξη στον τοίχο. 
Συνδυάζεται με άλλα έπιπλα της σειράς LACK.

Λευκό 602.821.86 69,99€
Σκούρο καφέ 804.305.91 69,99€
Όψη λευκής βελανιδιάς 604.305.92 69,99€

FJÄLLBO ράφι τοίχου, 101×20 cm. Ύψος: 21 cm. Μέγ. 
βάρος φορτίου 15 kg. Δεν περιλαμβάνονται οι βίδες για 
τη στήριξη στον τοίχο. Συνδυάζεται με άλλα έπιπλα της 
σειράς FJÄLLBO.

Μαύρο/πεύκο 804.212.47 29,99€

LIATORP επίτοιχο ράφι/ράφι γέφυρα, 152×47 cm. 
Βάθος: 23 cm. Μέγ. βάρος φορτίου/ράφι 15 kg. Δεν 
περιλαμβάνονται οι βίδες για τη στήριξη στον τοίχο. 
Συνδυάζεται με άλλα έπιπλα της σειράς LIATORP.

Λευκό 601.165.97 119€

Αναζητάτε ολοκληρωμένο ράφι τοίχου; Έχουμε πολλά στιλ 
και μεγέθη για να ταιριάζουν με τα υπόλοιπα έπιπλά σας.

LISABO ράφι τοίχου, 118×30 cm. Ύψος: 30 cm. Μέγ. βάρος 
φορτίου 25 kg. Δεν περιλαμβάνονται οι βίδες για τη 
στερέωση στον τοίχο. Συνδυάζεται με άλλα έπιπλα της 
σειράς LISABO.

Ash veneer 204.212.45 49,99€

HEMNES ράφι τοίχου, 42×118 cm. Βάθος: 10 cm. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δωμάτια με υγρασία. Δεν 
περιλαμβάνονται οι βίδες για τη στερέωση στον τοίχο. 
Συνδυάζεται με άλλα έπιπλα της σειράς HEMNES.

Λευκό 003.966.47 69€

HEMNES επίτοιχο ράφι/ράφι γέφυρα, 148x34 cm. 
Βάθος: 37 cm. Δεν περιλαμβάνονται οι βίδες για τη 
στερέωση στον τοίχο. Συνδυάζεται με άλλα έπιπλα της 
σειράς HEMNES.

Λευκή αντικέ βαφή 602.972.20 109€
Ανοιχτό καφέ 802.972.19 109€
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