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

Δημιουργήστε το γραφείο που σας ταιριάζει
Δημιουργήστε το δικό σας γραφείο ώστε να ταιριάζει ιδανικά 
στις ανάγκες και στο στιλ σας. Συνδυάστε τις μονάδες ώστε να 
εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες, από ένα γραφείο με συρτάρια 
μέχρι μία τραπεζαρία για όλη την οικογένεια.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όλες οι επιφάνειες τραπεζιών, τα 
τρίποδα, τα πόδια και οι σκελετοί 
έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί για 
χρήση με μέγιστο φορτίο 50 kg.
Θα πρέπει να χειρίζεστε το γυαλί 
ασφαλείας με προσοχή! Μια 
άκρη που έχει υποστεί ζημιά ή 
μια γρατζουνισμένη επιφάνεια 
μπορεί να προκαλέσει το ξαφνικό 
σπάσιμο του γυαλιού σε μικρά, 
αλλά όχι αιχμηρά κομμάτια. 
Μία λεπτή πλαστική μεμβράνη 
διατηρεί τα κομμάτια γυαλιού 
στη θέση τους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

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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Μεγάλη ποικιλία
Επιλέξτε επιφάνειες εργασίας σε διαφορετικά μεγέθη και 
σχήματα. Θα τα βρείτε σε διάφορα υλικά και φινιρίσματα, 
όπως γυαλί, μασίφ ξύλο και σε διάφορα χρώματα, όπως 
μαύρο, άσπρο ή φωτεινά χρώματα. Στη συνέχεια, προσθέστε 
πόδια σταθερά, με ρυθμιζόμενο ύψος, με ροδάκια, ή τρίποδα. 
Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε στιλ για να διαλέξετε, όπως 
σκανδιναβικό, μοντέρνο ή παραδοσιακό. Στην τελευταία 
σελίδα αυτού του οδηγού μπορείτε να δείτε όλους τους 
πιθανούς συνδυασμούς. Επιλέξτε τον αγαπημένο σας!

ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΤΕ
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

LINNMON/ODDVALD: Επιλέξτε την επιφάνεια τραπεζιού 
και τα τρίποδα που ταιριάζουν στις ανάγκες και τον 
προϋπολογισμό σας.
Διαστάσεις 150×75 cm, ύψος 74 cm.
Αυτή η σύνθεση με επιφάνεια σε λευκό χρώμα 64€

KLIMPEN/LALLE: Δημιουργήστε ένα τραπέζι που θα δείχνει το 
ίδιο ωραίο στην τραπεζαρία, όσο και  
στο γραφείο σας.
Διαστάσεις 120×60 cm, ύψος 73 cm.
Αυτή η σύνθεση 119€

LINNMON/KRILLE: Τα πόδια με ροδάκια κάνουν εύκολη τη 
μετακίνηση του τραπεζιού, όπου το χρειάζεστε.  
Διαστάσεις 120×60 cm, ύψος 74 cm. 
Αυτή η σύνθεση με επιφάνεια σε λευκό χρώμα 79€

KLIMPEN: Με μία συρταριέρα, πόδια με αποθηκευτικό χώρο 
και μία επιπρόσθετη μονάδα, έχετε εύκολη πρόσβαση στα 
χαρτιά σας, στους φακέλους και στη γραφική ύλη, ενώ όλα 
παραμένουν οργανωμένα και όμορφα.
Διαστάσεις 150×75 cm, ύψος 73 cm.
Αυτή η σύνθεση 223,97€

LINNMON/OLOV: Μπορείτε να τοποθετήσετε την επιφάνεια 
του τραπεζιού στο ύψος που σας ταιριάζει, καθώς τα πόδια 
ρυθμίζονται μεταξύ 60-90 cm. 
Διαστάσεις 120×60 cm.
Αυτή η σύνθεση με επιφάνεια σε λευκό χρώμα 59€

Διαστάσεις: Πλάτος x Βάθος x Ύψος.
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

GLASHOLM/ODDVALD: Δημιουργήστε ένα τραπέζι που να 
ταιριάζει με το στιλ του υπόλοιπου σπιτιού σας. 
Διαστάσεις 148×73 cm, ύψος 71 cm. 
Αυτή η σύνθεση 114€

LINNMON/ALEX: Μία μακριά επιφάνεια εργασίας σάς 
διευκολύνει να δημιουργήσετε έναν χώρο εργασίας για δύο 
άτομα.
Διαστάσεις 200×60 cm, ύψος 74 cm.
Αυτή η σύνθεση σε λευκό χρώμα 222,98€

LINNMON/ADILS/ALEX: Δημιουργήστε έναν χώρο 
αποθήκευσης με εύκολη πρόσβαση, ιδανικό για τη γραφική 
σας ύλη, καθώς η συμπληρωματική μονάδα με τα 2 ευρύχωρα 
συρτάρια στερεώνεται εύκολα στην επιφάνεια.
Διαστάσεις 120×60 cm, ύψος 74 cm.
Αυτή η σύνθεση με επιφάνεια σε λευκό χρώμα 74,99€

HILVER/HILVER: Μία επιφάνεια εργασίας από μπαμπού 
είναι πολύ ανθεκτική και δημιουργείται με σεβασμό προς 
το περιβάλλον, καθώς το μπαμπού είναι ένα γρήγορα 
αναπτυσσόμενο, φυσικό υλικό.
Διαστάσεις: 140×65 cm, ύψος 73 cm.
Αυτή η σύνθεση 179€

Διαστάσεις: Πλάτος x Βάθος x Ύψος.
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ –  
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

GLASHOLM επιφάνεια τραπεζιού 148×73 cm. 
Δημιουργήστε ένα ιδιαίτερο τραπέζι με χαρακτήρα, 
συμπληρώνοντάς το με τρίποδα ή μονάδες αποθήκευσης. 
Δεν μπορεί να συνδυαστεί με πόδια.

Γυαλί/κυψελοειδές μοτίβο 303.537.45 79€

LINNMON επιφάνεια τραπεζιού 100×60 cm. Διαθέτει 
έτοιμες τρύπες για τα πόδια, για εύκολη συναρμολόγηση.

Λευκό 002.511.35 8,99€
Σκούρο καφέ 002.513.38 13,99€

LINNMON επιφάνεια τραπεζιού 120×60 cm. Διαθέτει 
έτοιμες τρύπες για τα πόδια, για εύκολη συναρμολόγηση.

Λευκό 602.511.37 19€
Μαύρο/κοντραπλακέ 804.736.13 29€
Σκούρο καφέ 002.513.43 29€
Πράσινο 004.736.12 29€
Ανοιχτό γκρι/λευκό 204.736.11 29€
Όψη λευκής βελανιδιάς 803.537.38 29€

 
LINNMON επιφάνεια τραπεζιού 150×75 cm. Διαθέτει 
έτοιμες τρύπες για τα πόδια, για εύκολη συναρμολόγηση.

Λευκό 202.511.39 29€
Μαύρο/κοντραπλακέ 804.736.27 39€
Σκούρο καφέ 102.513.52 39€
Πράσινο 004.736.26 39€
Ανοιχτό γκρι/λευκό 604.736.28 39€
Όψη λευκής βελανιδιάς 203.537.41 39€

LINNMON επιφάνεια τραπεζιού 200×60 cm. 
Συμπληρώνεται με 1 επιπλέον πόδι για περισσότερη 
σταθερότητα. Διαθέτει έτοιμες τρύπες για τα πόδια, για 
εύκολη συναρμολόγηση.

Λευκό 802.511.41 39€
Σκούρο καφέ 802.513.58 45€

GERTON επιφάνεια τραπεζιού 155×75 cm. Διαθέτει 
έτοιμες τρύπες για τα πόδια, για εύκολη συναρμολόγηση. 
Από μασίφ ξύλο, ένα ανθεκτικό φυσικό υλικό. 

Οξιά 501.067.73 99€

HILVER επιφάνεια τραπεζιού 140×65 cm. Διαθέτει 
έτοιμες τρύπες για τα πόδια, για εύκολη συναρμολόγηση. 
Η επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από μπαμπού, ένα 
ανθεκτικό και ανανεώσιμο υλικό.

Μπαμπού 802.782.87 99€

KLIMPEN επιφάνεια τραπεζιού 120×60 cm. Διαθέτει 
έτοιμες τρύπες για τα πόδια, για εύκολη συναρμολόγηση. 

Γκρι 803.563.41 49€

KLIMPEN επιφάνεια τραπεζιού 150×75 cm. Διαθέτει 
έτοιμες τρύπες για τα πόδια, για εύκολη συναρμολόγηση. 

Γκρι 903.537.47 59€

ÅMLIDEN επιφάνεια τραπεζιού 120×60 cm. Διαθέτει 
έτοιμες τρύπες για τα πόδια, για εύκολη συναρμολόγηση. 

Γκρι-πράσινο 103.654.57 59€

ALEX συμπληρωματική μονάδα 120×10, λευκό. 
Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πρακτικό χώρο για
τα στιλό και τα χαρτιά σας, καθώς η συμπληρωματική
μονάδα διαθέτει 2 ευρύχωρα συρτάρια και στερεώνεται
εύκολα στην επιφάνεια του τραπεζιού.

Λευκό 202.607.18 39,99€

KLIMPEN συμπληρωματική μονάδα 58×23 cm. Μπορεί 
να τοποθετηθεί σε μία επιφάνεια τραπεζιού ή να 
κρεμαστεί σε έναν τοίχο.

Γκρι 003.537.61 24,99€

SIGNUM εξάρτημα οργάνωσης καλωδίων 70×16 cm. 
Στερεώνεται κάτω από την επιφάνεια του
τραπεζιού. Συγκεντρώνει τα καλώδια των συσκευών
σας. Δε χρησιμοποιείται σε γυάλινες επιφάνειες.

Ασημί 302.002.53 12,99€

LINNMON εξάρτημα σύνδεσης, 2 τεμ. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα σύνδεσης για να
στερεώσετε οποιαδήποτε επιφάνεια τραπεζιού της
συλλογής μας, εκτός από τις γυάλινες και τη HILVER,
σε μία ραφιέρα KALLAX.

Επινικελωμένο 402.610.57 3€
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ΠΟΔΙΑ – ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

ADILS πόδι, 1 τεμ. Ύψος 70 cm. Τα ρυθμιζόμενα πόδια 
διατηρούν το τραπέζι σταθερό ακόμα και σε άνισα 
δάπεδα.

Λευκό 902.179.72 4€
Μαύρο 702.179.73 4€
Ασημί 102.179.71 4€
Μπλε 203.262.91 4€

HILVER πόδι με κωνικό σχήμα, 1 τεμ. Ύψος 70 cm.  
Το μπαμπού είναι ένα ανθεκτικό, φυσικό υλικό.

Μπαμπού 802.782.73 20€

KRILLE πόδι με ροδάκι, 1 τεμ. Ύψος 70 cm. Ροδάκια που 
κλειδώνουν, ώστε να μπορείτε εύκολα να μετακινήσετε 
το τραπέζι και να το κλειδώσετε στη θέση που θέλετε. 
Σχεδιασμός: Francis Cayouette. 

Λευκό 302.502.57 15€

LALLE πόδι, 1 τεμ. Ύψος 70 cm. Από μασίφ ξύλο, ένα 
ανθεκτικό φυσικό υλικό. Σχεδιασμός: Tina Christensen. 

Μαύρο 402.378.40 17,50€

GERTON πόδι, 1 τεμ. Ύψος 67-107 cm. Τα πόδια είναι 
ρυθμιζόμενα, ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε την 
επιφάνεια του τραπεζιού στο ύψος που σας βολεύει.

Επιχρωμιωμένο 602.616.26 25€

OLOV πόδι, 1 τεμ. Ύψος 60–90 cm. Τα πόδια είναι 
ρυθμιζόμενα, ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε την 
επιφάνεια του τραπεζιού στο ύψος που σας βολεύει.

Λευκό 102.643.02 10€
Μαύρο 302.643.01 10€ 
Ασημί 702.666.71 10€

ALVARET πόδι, 1 τεμ. Ύψος 70 cm. Αυτό το πόδι με 
οκταγωνικό σχήμα είναι από μασίφ ξύλο, ένα ανθεκτικό, 
φυσικό υλικό. Σχεδιασμός: Jomi Evers Solheim.

Γκρι 603.554.46 15€

TORSKLINT πόδι, 1 τεμ. Ύψος 70 cm. Από μασίφ
ξύλο οξιάς, ένα ανθεκτικό φυσικό υλικό.

Ανοιχτό γκρι 903.654.58 17,50€

ALEX συρταριέρα, Π36×Β58×Υ70 cm. Μπορεί να 
τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα στο δωμάτιο, καθώς 
διαθέτει φινίρισμα και στο πίσω μέρος.  
Σχεδιασμός: Johanna Asshoff. 

Λευκό 101.928.24 89,99€
Μπλε 404.103.40 89,99€

KLIMPEN συρταριέρα, Π33×Β58×Υ70 cm. 
Μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα στο δωμάτιο, 
καθώς διαθέτει φινίρισμα και στο πίσω μέρος.

Γκρι 603.537.63 89,99€

KLIMPEN πόδι με αποθηκευτικό χώρο, Π58×Β33×Υ70 
cm. Το ράφι μπορεί να ρυθμιστεί, ώστε
να αποθηκεύετε πράγματα με διαφορετικά μεγέθη.

Γκρι 103.537.65 49,99€

FINNVARD τρίποδο με ράφι, Π46×Β70×Υ71–93 cm. 
Ρυθμίζεται σε διαφορετικές θέσεις για μία επίπεδη ή
κεκλιμένη επιφάνεια τραπεζιού. Από μασίφ ξύλο, ένα
ανθεκτικό φυσικό υλικό.

Οξιά 002.252.93 35€
Σημύδα 303.457.17 35€

LERBERG τρίποδο, Π60×Β39×Υ70 cm. Συμπληρώνεται με 
μία επιφάνεια τραπεζιού με ελάχιστο
μήκος 120 cm.

Γκρι 801.307.76 10€
Μπλε 304.736.39 10€
Κόκκινο 504.736.38 10€

 
ODDVALD τρίποδο, Π42×Β70×Υ70 cm. Από μασίφ ξύλο, 
ένα ανθεκτικό φυσικό υλικό.

Μαύρο 101.189.71 17,50€
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Για να είναι εύκολο να δημιουργήσετε το δικό σας γραφείο,
σχεδιάσαμε κάποια πράγματα εκ των προτέρων.

Έτοιμες τρύπες
Έχουμε έτοιμες τρύπες σε όλες τις επιφάνειες τραπεζιού, 
ώστε να μπορείτε εύκολα να συνδέσετε τα πόδια. Και 
τοποθετήσαμε τις τρύπες κοντά στις άκρες της επιφάνειας, 
ώστε να έχετε περισσότερο χώρο κάτω από το τραπέζι για τα 
πόδια σας ή μία συρταριέρα. Οι βίδες για τη στερέωση των 
ποδιών στην επιφάνεια του τραπεζιού περιλαμβάνονται.     

Τα τρίποδα είναι πολύ σταθερά και δε χρειάζεται να 
συνδεθούν με την επιφάνεια του τραπεζιού. Όλα αυτά, ώστε 
να μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε το ιδανικό τραπέζι για 
εσάς και την οικογένειά σας!
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ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΤΕ

ADILS 
70 cm

ALVARET 
70 cm

HILVER
70 cm

KRILLE 
70 cm

LALLE 
70 cm

GERTON 
70-107 cm

OLOV
60-90 cm

GLASHOLM 148×73 cm

LINNMON 100×60 cm

LINNMON 120×60 cm

LINNMON 150×75 cm

LINNMON 200×60 cm*

GERTON 155×75 cm

HILVER 140×65 cm

KLIMPEN 120×60 cm

KLIMPEN 150×75 cm

ÅMLIDEN 120×60 cm

ALEX
36×58×70 cm

KLIMPEN 33×58×70 
cm

KLIMPEN
58×33×70 cm

FINNVARD 
46×70×71–93 cm

LERBERG 
39×60×70 cm

ODDVALD 
42×70×70 cm

GLASHOLM 148×73 cm

LINNMON 100×60 cm

LINNMON 120×60 cm

LINNMON 150×75 cm

LINNMON 200×60 cm*

GERTON 155×75 cm

HILVER 140×65 cm

KLIMPEN 120×60 cm

KLIMPEN 150×75 cm

ÅMLIDEN 120×60 cm

*Σημείωση! Χρειάζεται ένα επιπλέον πόδι για σταθερότητα.


