
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

Σχεδιάστε λιγότερο, ζήστε περισσότερο
Μπορείτε εύκολα να αγοράσετε αλλά και να ανανεώσετε ένα 
μπάνιο ENHET. Επιλέγετε ανάμεσα σε έτοιμους συνδυασμούς στην 
ιστοσελίδα μας και με μερικά “κλικ” αγοράζετε τον αγαπημένο 
σας. Όλα τα τμήματά της έχουν εύκολη συναρμολόγηση, χωρίς να 
χρειάζεστε ειδικά εργαλεία. 

Το παιχνιδιάρικο σχέδιο σε διαφορετικά χρώματα, σας εμπνέει να 
προσαρμόσετε την ΕΝΗΕΤ ώστε να αντανακλά την προσωπικότητά 
σας. Με έναν συνδυασμό κλειστών ντουλαπιών και ανοιχτών 
ραφιών, σε σταθερούς μεταλλικούς σκελετούς μπορείτε να 
αποφασίσετε τι θα φαίνεται και τι όχι. Οι μονάδες του μπάνιου 
ENHET έχουν διαφορετικά πλάτη και βάθη, διευκολύνοντάς σας να το 
προσαρμόσετε και σε μικρότερους χώρους.

ENHET
Σειρά επίπλων μπάνιου

Σχέδιο
Francis Cayoutte &  
Eva Lilja Löwenhielm

Χρήσιμες 
πληροφορίες
Σημείωση! Οι πόρτες και οι 
προσόψεις της ENHET πωλούνται 
χωριστά. Μπορείτε να επιλέξετε 
μία από τις ήδη έτοιμες συνθέσεις 
μπάνιου ΕΝΗΕΤ. Δείτε όλες τις 
συνθέσεις μπάνιου ΕΝΗΕΤ στη 
σελ. 7.

Μάθετε περισσότερα στο 
φυλλάδιο των εγγυήσεων.

Δάνειο στη στιγμή
Νέο πρόγραμμα δόσεων χωρίς κάρτα

Από 6 μέχρι 48 δόσεις

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.



2

Περιεχόμενα

Πώς σχεδιάζετε .........................................................................................................  3
Σχεδιασμένα για τον χώρο σας ...............................................................................  4
Πώς συνδυάζετε ........................................................................................................ 6
ENHET συνθέσεις επίπλων μπάνιου ....................................................................... 7
ENHET συμπληρωματικοί συνδυασμοί ................................................................ 12
ENHET – όλα τα προϊόντα και οι τιμές .................................................................. 15
Πόμολα και χερούλια για την ENHET – όλα τα προϊοντα και οι τιμές .............. 18
Νιπτήρες για την ENHET ......................................................................................... 19
Μπαταρίες για την ENHET ...................................................................................... 19
Υπηρεσίες .................................................................................................................20
Πληροφορίες ............................................................................................................ 21



3

Πώς σχεδιάζετε

Τι θέλετε να αποθηκεύσετε;
Ξεκινήστε έχοντας υπόψη σας τις ανάγκες αποθήκευσης 
που έχετε στο μπάνιο σας. Σκεφτείτε πόσα πράγμτα κάνετε 
στον χώρο του μπάνιου: βάζετε πλυντήριο, κάνετε ντους, 
αποθηκεύετε τα καθαριστικά είδη και τα καλλυντικά σας. 
Πόσοι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ίδιο μπάνιο και ποια 
είναι η ώρα αιχμής. Με βάση τις δραστηριότητες μπορείτε 
να υπολογίσετε πόσες μονάδες αποθήκευσης θα χρειαστείτε 
καθώς και να αποφασίσετε τι θα είναι πιο πρακτικό για σας: 
μία σύνθεση με πόρτα ή με συρτάρια. Επίσης σκεφτείτε τον 
διαθέσιμο χώρο στον τοίχο που έχετε στο  μπάνιο σας, καθώς 
είναι το ιδανικό μέρος για ραφιέρες που καταλαμβάνουν λίγο 
χώρο αλλά δημιουργούν μεγάλο χώρο αποθήκευσης για όλα τα 
καθαριστικά προϊόντα και τα καλλυντικά που βρίσκονται στο 
μπάνιο.

Πόσο χώρο έχετε;
Αποφασίστε που θα τοποθετήσετε τη μονάδα για τα 
καλλυντικά σας και δημιουργήστε το νέο σας μπάνιο γύρω από 
αυτή. Αποφασίστε αν έχετε αρκετό χώρο στον τοίχο για μία 
πρόσθετη μονάδα αποθήκευσης όπως ένα ψηλό ντουλάπι ή 
μία ραφιέρα. Σχεδιάστε τον χώρο, μετρώντας το πλάτος και το 
ύψος από το δάπεδο, καθώς αν έχετε στενό χώρο τότε το βάθος 
των επίπλων θα κάνει τη διαφορά. Για στενά μπάνια μπορείτε 
να σκεφτείτε τα ρηχά ντουλάπια ΕΝΗΕΤ βάθους 15 και 30 cm. 
Μετρήστε με ακρίβεια, σημειώστε τον χώρο της ντουζιέρας και 
όλον τον χώρο που μπορείτε να χρειαστείτε για τις σωληνώσεις 
που ίσως επηρεάσει τη σύνθεση αποθήκευσής σας.

Θέλετε μία έτοιμη σύνθεση;
Είναι πολύ εύκολο να αγοράσετε μπάνιο ΕΝΗΕΤ είτε από το 
IKEA.gr ή από το κατάστημα, καθώς έχουμε δημιουργήσει 
έτοιμες συνθέσεις από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε μόλις 
αποφασίσετε τι είδους αποθήκευση χρειάζεστε. Αυτές οι 
συνθέσεις ποικίλλουν κι έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν 
πολλές και διαφορετικές ανάγκες αποθήκευσης αλλά και είδη 
στιλ. Μπορείτε να δείτε τις συνθέσεις σε αυτόν τον οδηγό 
αγοράς, στη σελ. 7. Μπορείτε να τις αγοράσετε στο κατάστημα 
ή στο www.ikea.gr. 

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας σύνθεση; 
Χρησιμοποιήστε τις επιπλέον πληροφορίες που θα βρείτε στον 
οδηγό αγοράς και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα::

1. Επιλέξτε ντουλάπι βάσης   
Η ENHET έχει συνθέσεις ανοιχτής και κλειστής 
αποθήκευσης. Οι ανοιχτοί σκελετοί είναι το ίδιο πρακτικοί 
κάτω από τον νιπτήρα ως χώρος για καλλυντικά και ως 
ραφιέρα δίπλα στη μονάδα των καλλυντικών. Επίσης 
μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικά ράφια 
τοίχου για να δημιουργήσετε περισσότερο χώρο 
αποθήκευσης. Τα ανοιχτά ντουλάπια βάσης έχουν πλάτος 
40 και 60 cm και βάθος 40 cm. Οι σκελετοί τοίχου έχουν 
πλάτος 40 και 60 cm και βάθος 15 cm. Υπάρχει και ένας 
ψηλός σκελετός πλάτους 30 cm και ύψους 180 cm. 
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε λευκό, ανθρακί και 
κόκκινο-πορτοκαλί: το τελευταίο δεν έχει όλες τις επιλογές 
σκελετών.     
      
Τα κλειστά ντουλάπια από υλικό με βάση το ξύλο έχουν 2 
μορφές λειτουργικότητας: είτε με ένα ράφι ή με 2 συρτάρια, 
έτσι ανάλογα τις προτιμήσεις σας μπορείτε να επιλέξετε 
τη λειτουργικότητα που ταιριάζει καλύτερα στο μπάνιο 
σας. Τα ντουλάπια βάσης έχουν πλάτος 40 και 60 cm και 
το ψηλό ντουλάπι έχει πλάτος 30 cm και ύψος 180 cm. 
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε λευκό και γκρι χρώμα 
για τα ντουλάπια βάσης. Η μοναδικότητα των σκελετών 
αυτών είναι ότι συνδυάζονται ιδανικά με τους ανοιχτούς 
σκελετούς της σειράς μπάνιου ΕΝΗΕΤ, έτσι ώστε να μπορείτε 
να τα αναμείξετε και να δημιουργήσετε μία μοναδικά δική 
σας σύνθεση.

2. Επιλέξτε τα αξεσουάρ  
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από αξεσουάρ που έχουν 
σχεδιαστεί για να συνδυάζονται με τους ανοιχτούς 
σκελετούς βάσης ΕΝΗΕΤ προκειμένου να προσθέσουν 
ευελιξία και πρακτικότητα στην ΕΝΗΕΤ σύνθεσή σας. 
Όπως τα άγκιστρα και η ράγα για άγκιστρα μπορούν να 
δημιουργήσουν χώρο για πολλές πετσέτες, ή το δοχείο 
SKATTÅN θα μπορούσε να γίνει η ιδανική θέση για όλα τα 
πινέλα του μακιγιάζ σας, ενώ με τους δίσκους TAVELÅN 
μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα τα μικροπράγματά σας 
όπως τσιμπιδάκια μαλλιών και κοσμήματα και τέλος το 
περιστρεφόμενο ράφι θα γίνει το αγαπημένο σας μέρος 
όπου φυλάτε τα βερνίκια νυχιών ή ό,τι χρειάζεστε να έχετε 
κοντά σας για το ξύρισμα. Για όλες τις λειτουργίες των 
αξεσουάρ της ΕΝΗΕΤ δείτε στη σελ. 17.

3. Επιλέξτε το στιλ 
Τέλος, επιλέξτε το χρώμα και το στιλ των προσόψεών σας. 
Οι προσόψεις είναι διαθέσιμες σε λευκό, με όψη λευκής 
βελανιδιάς, όψη τσιμέντου, πόρτες με καθρέφτη σε πλαίσιο 
και απλές πόρτες καθρέφτη. Οι επιλογές είναι πολλές ώστε 
να διαλέξετε εκείνη που ταιριάζει στο στιλ σας και κάνει το 
μπάνιο σας τέλειο!
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Είναι πιο εύκολο να βρείτε τα κατάλληλα ντουλάπια για σας, από ό,τι φαντάζεστε. Σε αυτή τη 
σελίδα θα δείτε συνολικά όλα τα ντουλάπια, τους σκελετούς και όλα τα διαθέσιμα μεγέθη στα 
μπάνια ΕΝΗΕΤ. Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε όλα τα διαθέσιμα προϊόντα και τις τιμές τους.

Σχεδιασμένο για να ταιριάζει στον χώρο σας

Κλειστά ντουλάπια

Ψηλό ντουλάπι με 
ράφια 
Υ180 cm
διαθέσιμο σε 
Π30×Β30 cm

Κλειστό ντουλάπι με ράφια
Υ75 cm
διαθέσιμο σε
Π40×Β15 cm  Π40×Β30 cm 
Π60×Β15 cm  Π60×Β30 cm 
   Π80×Β30 cm 

Ντουλάπι βάσης για νιπτήρα με ράφια
Υ60 cm
διαθέσιμο σε
Π40×Β40 cm
Π60×Β40 cm

Ντουλάπι βάσης για νιπτήρα με 2 συρτάρια
Υ60 cm
διαθέσιμο σε
Π40×Β40 cm
Π60×Β40 cm
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Ανοιχτοί σκελετοί

Ψηλός σκελετός με ράφια
Υ180 cm
διαθέσιμος σε
Π30×Β30 cm
Π60×Β30 cm

Σκελετός βάσης με ράφια
Υ60 cm
διαθέσιμος σε
Π40×Β40 cm
Π60×Β40 cm

Σκελετός βάσης για νιπτήρα με ράφια
Υ60 cm
διαθέσιμο σε
Π60×Β40 cm

Σκελετός τοίχου με ράφια
Υ75 cm
διαθέσιμος σε 
Π40×Β15 cm  Π40×Β30 cm 
Π60×Β15 cm  Π60×Β30 cm 
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Αυτός είναι ένας μικρός οδηγός που σας εξηγεί πώς μπορείτε 
να συνθέσετε τη δική σας σύνθεση μπάνιου ΕΝΗΕΤ. Για όλα 
τα προϊόντα και τις τιμές δείτε στη σελ. Αν θέλετε να δείτε τις 
έτοιμες συνθέσεις δείτε στις σελ. 7 ή στο IKEA.gr

 Πώς συνδυάζετε

Άλλα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη 
σύνθεση: 
ENHET ράγα για άγκιστρα, 37 cm, λευκό 104.657.39 1 τεμ
ENHET άγκιστρο, 6×24 mm, λευκό, 2 τεμ 004.657.54 2 τεμ
BILLSBRO χερούλι, 120 mm, λευκό, 2 τεμ 503.343.03 1 τεμ
BILLSBRO χερούλι, 40 mm, χρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού, 2 
τεμ

603.235.92 1 τεμ

TAVELÅN δίσκος, 2 τεμ 504.657.56 1 τεμ
ENHET ντουλάπι τοίχου με 2 ράφια 204.404.56 1τεμ
RÄNNILEN σιφόνι 1 γούρνα 404.224.04 1 τεμ
TVÄLLEN μονός νιπτήρας 504.508.25 1 τεμ
ENHET πόρτα καθρέφτης 30x75 cm 504.577.37 1 τεμ
ENHET σκελετός βάσης με ράφια 604.489.50 1 τεμ
ENHET πρόσοψη συρταριού, 60x30cm 604.576.52 1 τεμ
ENHET σκελετός τοίχου με ράφια 704.489.35 2 τεμ
ENHET ντουλάπι βάσης για νιπτήρα με 2 συρτάρια 804.405.09 1 τεμ
BROGRUND μπαταρία νιπτήρα επιχρωμιωμένη 603.430.81 1 τεμ

 

1× 
ENHET ντουλάπι 
βάσης για 
νιπτήρα με 2 
συρτάρια
60×40×60 cm

1× 
ENHET 
πρόσοψη 
συρταριού
60×30 cm, 
2 τεμ.

2× 
ENHET σκελετός 
βάσης με ράφια
40×40×60 cm

1× 
ENHET ντουλάπι 
τοίχου με 2 
ράφια
60×15×7 cm

2× 
ENHET  
πόρτα καθρέφτη 
30×75 cm

2× 
ENHET σκελετός 
τοίχου με ράφια 
40×15×75  cm

1× 
TVÄLLEN  
νιπτήρας,  
μονός 
64×43×5 cm 

1× 
RÄNNILEN 
σιφόνι

1x 
BROGRUND 
μπαταρία

+ + + + + + + + =

ENHET/TVÄLLEN έπιπλα μπάνιου, 18 τεμ. 140×43×65 cm.

Αυτή η σύνθεση 793.376.12 538,96€
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ENHET συνθέσεις επίπλων μπάνιου

Η αγορά ενός ολοκληρωμένου μπάνιου δεν ήταν ποτέ 
ευκολότερη. Έχουμε συνδυάσει τις μονάδες ΕΝΗΕΤ σε 
διάφορες πρακτικές συνθέσεις που μπορείτε να τις βρείτε στην 
ιστοσελίδα και τις αγοράσετε αμέσως, έτσι το μόνο που έχετε 
να κάνετε είναι να βρείτε το μπάνιο που ταιριάζει στις ανάγκες 

σας και στην προσωπικότητά σας. Συνδυάζοντας ανοιχτή και 
κλειστή αποθήκευση, διαφορετικά χρώματα και προσθέτοντας 
τα αξεσουάρ που επιθυμείτε, μπορείτε να έχετε ένα πλήρως 
λειτουργικό μπάνιο διαμορφωμένο με βάση τις προτιμήσεις 
σας, σε χρόνο μηδέν.

EN B100 EN B101 EN B102

EN B103 EN B104 EN B105

EN B106

EN B109

EN B107 EN B108 

EN B110 EN B111
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ENHET συνθέσεις επίπλων μπάνιου
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Σημείωση! Τα προϊόντα φωτισμού δεν περιλαμβάνονται. Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες νιπτήρα, οι καθρέφτες και επιλεγμένα αξεσουάρ. Η απεικόνιση των προϊόντων μπορεί να 
διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε έναν υπάλληλο του τμήματος.

EN B100 – για νιπτήρα πλάτους 64 cm.
Αυτή η σύνθεση προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό ανοιχτής και κλειστής αποθήκευσης και 
όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε. Είναι διαθέσιμη για νιπτήρες πλάτους 44 και 64 cm.

Αυτή η σύνθεση για 
νιπτήρα πλάτους 
64 cm με

λευκό ντουλάπι γκρι ντουλάπι
λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό ανθρακί σκελετό

Λευκή πόρτα 493.375.81 265,78€ 293.375.82 265,78€ — —
Γκρι πόρτα — — — — 693.375.80 297,98€
Πόρτα όψη 
βελανιδιάς 

593.375.85 277,98€ — — — —

Πόρτα όψη τσιμέντου 393.375.86 277,98€ — — — —
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EN B101 – για νιπτήρα βάθους 43 cm.
Αυτή η σύνθεση προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό ανοιχτής και κλειστής αποθήκευσης 
και όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε. 

Αυτή η σύνθεση 
για νιπτήρα 
Π64×Β33 cm με

λευκό ντουλάπι γκρι ντουλάπι
λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό ανθρακί σκελετό

Λευκή πόρτα 393.383.31 360,57€ 193.383.32 360,57€ — —
Γκρι πόρτα — — — — 493.374.11 449,96€
Πόρτα όψη 
βελανιδιάς 

493.383.35 381,97€ — — — —
Πόρτα όψη 
τσιμέντου

293.383.36 381,97€ — — — —

EN B103 – για νιπτήρα πλάτους 64 cm.
Αυτή η σύνθεση προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό ανοιχτής και κλειστής αποθήκευσης και 
όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε. Είναι διαθέσιμη μόνο για νιπτήρες πλάτους 64 cm.

Αυτή η σύνθεση για 
νιπτήρα πλάτους 
64 cm με

λευκό ντουλάπι γκρι ντουλάπι
λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό ανθρακί σκελετό

Λευκή πόρτα 293.376.38 441,77€ 093.376.39 441,77€ — —
Γκρι πόρτα — — — — 493.376.37 475,97€
Πόρτα όψη βελανιδιάς 493.376.42 455,97€ — — — —
Πόρτα όψη τσιμέντου 293.376.43 455,97€ — — — —

EN B102 – για νιπτήρα πλάτους 64 cm.
Αυτή η σύνθεση προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό ανοιχτής και κλειστής αποθήκευσης και 
όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε. Είναι διαθέσιμη μόνο για νιπτήρες πλάτους 64 cm.

Αυτή η σύνθεση για 
νιπτήρα πλάτους 
64 cm με

λευκό ντουλάπι γκρι ντουλάπι
λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό ανθρακί σκελετό

Λευκή πόρτα 693.374.10 462,95€ 493.376.04 462,95€ — —
Γκρι πόρτα — — — — 893.376.02 479,95€
Πόρτα όψη βελανιδιάς 793.376.50 480,95€ — — — —
Πόρτα όψη τσιμέντου 593.376.51 480,95€ — — — —
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EN B104 – για νιπτήρα πλάτους 64 cm.
Αυτή η σύνθεση προσφέρει ανοιχτή αποθήκευση για να φαίνονται όλα τα αγαπημένα σας 
προϊόντα στο μπάνιο σας. Διαθέσιμη σε λευκό και ανθρακί.

λευκός σκελετός ανθρακί σκελετός
893.376.35 518,96€ 693.376.36 518,96€

EN B106 – για νιπτήρα πλάτους 64 cm.
Αυτή η σύνθεση προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό ανοιχτής και κλειστής αποθήκευσης 
και όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε.

Αυτή η σύνθεση για 
νιπτήρα πλάτους 
64 cm με

λευκό ντουλάπι γκρι ντουλάπι
λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό ανθρακί σκελετό

Λευκή πόρτα 993.376.54 348,77€ 693.376.55 358,77€ — —

Γκρι πόρτα — — — —  
193.376.53

398,97€
Πόρτα όψη 
βελανιδιάς 

093.376.58 370,97€ — — — —

EN B105 – για νιπτήρα πλάτους 44 cm. 
Αυτή η σύνθεση προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό ανοιχτής και κλειστής αποθήκευσης 
και όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε. 

Αυτή η σύνθεση 
για νιπτήρα 
πλάτους 44 cm με

λευκό ντουλάπι γκρι ντουλάπι
λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό ανθρακί σκελετό

Λευκή πόρτα 493.383.16 407,56€ 293.383.17 407,56€ — —
Γκρι πόρτα — — — — 693.383.15 455,96€
Πόρτα όψη 
βελανιδιάς 

693.383.20 430,96€ — — — —
Πόρτα όψη 
τσιμέντου 

293.374.12 430,96€ — — — —
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ENHET συνθέσεις επίπλων μπάνιου
Σημείωση! Τα προϊόντα φωτισμού δεν περιλαμβάνονται. Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες νιπτήρα, οι καθρέφτες και επιλεγμένα αξεσουάρ. Η απεικόνιση των προϊόντων μπορεί να 
διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε έναν υπάλληλο του τμήματος.
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EN B109 – για νιπτήρα πλάτους 64 cm. 
Αυτή η σύνθεση προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό ανοιχτής και κλειστής αποθήκευσης και 
όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε.  

Αυτή η σύνθεση για 
νιπτήρα πλάτους 
64 cm με

λευκό ντουλάπι γκρι ντουλάπι
λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό ανθρακί σκελετό

Λευκή πόρτα 593.376.08 504,76€ 393.376.09 504,76€ — —
Γκρι πόρτα — — — — 793.376.07 538,96€
Πόρτα όψη βελανιδιάς 793.376.12 538,96€ — — — —
Πόρτα όψη τσιμέντου 593.376.13 538,96€ — — — —

EN B107 – για 2 νιπτήρες πλάτους 64 cm.
Αυτή η σύνθεση προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό ανοιχτής και κλειστής αποθήκευσης και 
όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε. 

Αυτή η σύνθεση για 
2 νιπτήρες πλάτους 
64 cm με

λευκό ντουλάπι γκρι ντουλάπι
λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό ανθρακί σκελετό

Λευκή πόρτα 893.383.38 515,56€ 693.383.39 521,96€ — —
Γκρι πόρτα — — — — 093.383.37 655,94€
Πόρτα όψη 
βελανιδιάς 

093.383.42 543,96€ — — — —
Πόρτα όψη 
τσιμέντου 

893.383.43 543,96€ — — — —

EN B108 – για 2 νιπτήρες πλάτους 44 cm. 
Αυτή η σύνθεση προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό ανοιχτής και κλειστής αποθήκευσης 
και όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε.  

Αυτή η σύνθεση για 
2 νιπτήρες πλάτους 
44 cm με

λευκό ντουλάπι γκρι ντουλάπι
λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό ανθρακί σκελετό

Λευκή πόρτα 493.375.95 601,54€ 293.375.96 601,54€ — —
Γκρι πόρτα — — — — 793.375.94 669,94€
Πόρτα όψη 
βελανιδιάς 

693.375.99 625,94€ — — — —
Πόρτα όψη 
τσιμέντου 

093.376.01 625,94€ — — — —
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EN B110 – για νιπτήρα πλάτους 64 cm.
Αυτή η σύνθεση προσφέρει ανοιχτή αποθήκευση για να φαίνονται όλα τα αγαπημένα 
σας προϊόντα στο μπάνιο σας.

λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό κόκκινο σκελετό
— — — — 093.374.08 363,76€
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ENHET συνθέσεις επίπλων μπάνιου
Σημείωση! Τα προϊόντα φωτισμού δεν περιλαμβάνονται. Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες νιπτήρα, οι καθρέφτες και επιλεγμένα αξεσουάρ. Η απεικόνιση των προϊόντων μπορεί να 
διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε έναν υπάλληλο του τμήματος.
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EN B111 – για νιπτήρα πλάτους 64 cm.
Αυτή η σύνθεση προσφέρει ανοιχτή αποθήκευση για να φαίνονται όλα τα αγαπημένα σας 
προϊόντα στο μπάνιο σας. Διαθέσιμη σε 3 χρώματα.

λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό κόκκινο σκελετό
293.375.77 280,98€ 093.375.78 245,98€ 893.375.79 276,98€

ENHET συνθέσεις επίπλων μπάνιου
Σημείωση! Τα προϊόντα φωτισμού δεν περιλαμβάνονται. Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες νιπτήρα, οι καθρέφτες και επιλεγμένα αξεσουάρ. Η απεικόνιση των προϊόντων μπορεί να 
διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε έναν υπάλληλο του τμήματος.
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Η βασίζεται στην απλότητα και τη δυνατότητα να αλλάζετε  
και να προσαρμόζετε το σπίτι σας όποτε επιθυμείτε. Ό,τι 
κι αν συμβαίνει η καθημερινή ζωή γίνεται πιο εύκολη όταν 
μπορείτε να βρείτε τα πράγματά σας εκεί που πρέπει να είναι, 
ειδικά όταν ο χώρος στο δάπεδο είναι περιορισμένος. Γι’ αυτό 
σχεδιάσαμε αυτές τις συνθέσεις που μπορούν να προστεθούν 

στις μονάδες μπάνιου ΕΝΗΕΤ για να δημιουργηθεί επιπλέον 
χώρος αποθήκευσης για τα πράγματα που χρησιμοποιείτε όταν 
βάζετε πλυντήριο για παράδειγμα. Επιλέξτε αυτό που ταιριάζει 
καλύτερα στις ανάγκες σας και σας βοηθάει να αξιοποιήσετε 
καλύτερα τον χώρο του μπάνιου σας.
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ENHET συμπληρωματικοί συνδυασμοί
Σημείωση! Τα προϊόντα φωτισμού δεν περιλαμβάνονται. Περιλαμβάνονται επιλεγμένα αξεσουάρ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν υπάλληλο του τμήματος.

ENHET A100 Σύνθεση αποθήκευσης τοίχου 60×30×255 cm.
Αυτή η σύνθεση κρύβει την ακαταστασία και αφήνει να φαίνονται τα αγαπημένα 
σας πράγματα. Το ψηλό ντουλάπι παρέχει ευρύχωρη αποθήκευση για πετσέτες 
και απορρυπαντικά χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο στο δάπεδο. Ιδανικό για 
να αξιοποιήσετε πλήρως τον χώρο στον τοίχο στους μικρούς χώρους. Ο ανοιχτός 
σκελετός τοίχου με 2 ράφια σας δίνει γρήγορη κι εύκολη πρόσβαση στα μπουκάλια και 
σε ό,τι χρησιμοποιείται συχνά. Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε αξεσουάρ ΕΝΗΕΤ για 
να επεκτείνετε τη χρήση της σύνθεσης αποθήκευσης.
Αυτή η σύνθεση με λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό
Λευκή πόρτα 293.314.05 245,79€ 293.314.53 250,99€
Γκρι πόρτα 893.314.07 268,99€ 793.314.17 270,99€
Πόρτα όψη βελανιδιάς 093.314.11 259,99€ — —
Πόρτα όψη τσιμέντου 893.314.12 259,99€ 593.314.18 257,99€

ENHET A101 Σύνθεση αποθήκευσης τοίχου 120×30×150 cm.
Με αυτή τη σύνθεση έχετε χώρο για καλάθι απορριμμάτων και/ή πετσέτες. Το ντουλάπι 
τοίχου παρέχει ευρύχωρη αποθήκευση για πετσέτες και απορρυπαντικά. Ο ανοιχτός 
σκελετός τοίχου σας δίνει γρήγορη κι εύκολη πρόσβαση στα μπουκάλια και ό,τι 
χρησιμοποιείτε συχνά. Ο χώρος κάτω από τον ανοιχτό σκελετό είναι ένα πρακτικό 
σημείο για να κρεμάτε πετσέτες, να τοποθετήσετε έναν κάδο απορριμμάτων ή να 
βάλετε το τρόλεΐ σας. Αυτή η σύνθεση περιλαμβάνει το περιστρεφόμενο ράφι ΕΝΗΕΤ  
που σας δίνει γρήγορη κι εύκολη πρόσβαση σε μικρότερα αντικείμενα όπως αρώματα 
ή αξεσουάρ.
Αυτή η σύνθεση με λευκό σκελετός ανθρακί σκελετός
Λευκή πόρτα 093.314.54 234,79€ 793.314.55 239,99€
Γκρι πόρτα 793.314.36 253,99€ 893.314.50 255,99€
Πόρτα όψη βελανιδιάς 193.314.44 246,99€ — —
Πόρτα όψη τσιμέντου 893.314.45 246,99€ 693.314.51 244,99€

ENHET A102 Σύνθεση αποθήκευσης τοίχου 60×30×150 cm. 
Με αυτήν τη σύνθεση έχετε τον χώρο για κάδους απορριμμάτων ή ένα πλυντήριο. Ο 
ανοιχτός σκελετός τοίχου αξιοποιεί τον χώρο κάτω από το ντουλάπι. Έχετε γρήγορη 
κι εύκολη πρόσβαση σε ό,τι χρησιμοποιείτε συχνά. Κάτω από τον ανοιχτό σκελετό 
μπορείτε να κρεμάσετε πετσέτες, να βάλετε έναν κάδο απορριμμάτων ή το τρόλεΐ σας.
Αυτή η σύνθεση μπορεί να τοποθετηθεί στον χώρο πλυντηρίου. Επίσης, περιλαμβάνει 
το περιστρεφόμενο ράφι ENHET με το οποίο έχετε γρήγορα κι εύκολα κοντά σας ό,τι 
μικροπράγματα χρειάζεστε.
Αυτή η σύνθεση με λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό
Λευκή πόρτα 293.314.34 116,79€ 693.314.65 121,99€
Γκρι πόρτα 593.314.56 130,99€ 093.314.68 132,99€
Πόρτα όψη βελανιδιάς 593.314.61 127,99€ — —
Πόρτα όψη τσιμέντου 193.314.63 127,99€ 893.314.69 125,99€

ENHET A111 Σύνθεση αποθήκευσης τοίχου Π40×Β30 cm.
Ακόμα και σε περιορισμένους χώρους μπορείτε να επωφεληθείτε από την κλειστή 
αποθήκευση που κρύβει την ακαταστασία και την ανοιχτή αποθήκευση που αφήνει να 
φαίνεται ό,τι επιθυμείτε. Το ντουλάπι τοίχου κρύβει την ακαταστασία και προστατεύει 
τα πράγματα από τη σκόνη. Ο ανοιχτός σκελετός αξιοποιεί τον χώρο κάτω από το 
ντουλάπι. Σας δίνει καλή κι εύκολη πρόσβαση σε μπουκάλια και ό,τι χρησιμοποιείτε 
συχνά. Αυτή η σύνθεση περιλαμβάνει το κρεμαστό ένθετο ραφιού ENHETμε το οποίο 
οργανώνετε καλύτερα τα πράγματά σας στους ανοιχτούς σκελετούς ΕΝΗΕΤ. Ιδανικό 
για το πιστολάκι μαλλιών και άλλα πράγματα που αποθηκεύετε στο μπάνιο. Μπορείτε 
εύκολα να προσθέσετε περισσότερα εξαρτήματα ΕΝΗΕΤ για να επεκτείνετε τη χρήση 
της αποθηκευτικής σας σύνθεσης.

Αυτή η σύνθεση με λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό
Λευκή πόρτα 993.355.94 94,79€ 893.355.99 99,99€
Γκρι πόρτα 293.356.01 107,99€
Πόρτα όψη βελανιδιάς 293.355.97 102,99€ — —
Πόρτα όψη τσιμέντου 093.355.98 102,99€ 093.356.02 100,99€
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ENHET A112 Σύνθεση για χώρο πλυντηρίου 90×30×180 cm.
Αυτή η σύνθεση προσφέρει ιδανικό συνδυασμό ανοιχτής και κλειστής αποθήκευσης 
και χώρο για πλυντήριο ρούχων και κάδο απλύτων. Ταιριάζει το ίδιο καλά στην 
κουζίνα, στο μπάνιο ή στον χώρο πλυντηρίου. Τα ντουλάπια τοίχου είναι ιδανικά για 
να αποθηκεύετε πετσέτες και λευκά είδη που προστατεύονται από τη σκόνη ή για 
να κρύψετε τα απορρυπαντικά. Αξιοποιώντας τον χώρο στον τοίχο για αποθήκευση, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χώρο στο δάπεδο για το πλυντήριο ρούχων ή 
για κάδο για τα άπλυτα. Στον ανοιχτό σκελετό τοίχου έχετε εύκολη πρόσβαση στα 
απορρυπαντικά για το πλυντήριο ρούχων. Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε αξεσουάρ 
ΕΝΗΕΤ για να επεκτείνετε την αποθηκευτική χρήση της σύνθεσής σας.

Αυτή η σύνθεση με λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό
Λευκή πόρτα 193.315.09 201,79€ 493.315.03 206,99€
Γκρι πόρτα 393.315.08 225,99€ 893.315.01 227,99€
Πόρτα όψη βελανιδιάς 293.315.04 217,99€ — —
Πόρτα όψη τσιμέντου 993.315.05 217,99€ 593.314.99 215,99€

ENHET A113 Σύνθεση αποθήκευσης τοίχου 40×15×150 cm. 
Αυτή η σύνθεση προσφέρει ιδανικό συνδυασμό ανοιχτής και κλειστής αποθήκευσης 
που κρύβει την ακαταστασία και σας δίνει εύκολη πρόσβαση στα είδη καθημερινής 
χρήσης. Το ντουλάπι τοίχου κρύβει την ακαταστασία και προστατεύει το περιεχόμενό 
του από τη σκόνη. Ο ανοιχτός σκελετός τοίχου αξιοποιεί τον χώρο κάτω από 
το ντουλάπι. Σας δίνει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα μπουκάλια και ό,τι 
χρησιμοποιείτε συχνά. Αξιοποιώντας τον τοίχο για την αποθήκευση, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τον χώρο στο δάπεδο για καλάθι για τα άπλυτα ή για τα 
απορρίμματα. Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε αξεσουάρ ΕΝΗΕΤ για να επεκτείνετε τη 
χρήση της αποθηκευτικής σύνθεσή σας.

Αυτή η σύνθεση με λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό
Λευκή πόρτα 793.314.98 84,79€ 093.314.92 84,79€
Γκρι πόρτα — — 493.314.90 104,99€
Πόρτα όψη βελανιδιάς 893.314.93 92,99€ — —
Πόρτα όψη τσιμέντου 693.314.94 92,99€ — —

ENHET A114 Σύνθεση για χώρο πλυντηρίου 120×30×150 cm. 
Με αυτή τη σύνθεση έχετε ένα χώρο για να στεγνώνουν τα ρούχα σας. Αυτή η λύση για 
χώρο πλυντηρίου ταιριάζει το ίδιο καλά στην κουζίνα, στο μπάνιο αλλά και στον χώρο 
πλυντηρίου. Ο ανοιχτός σκελετός τοίχου είναι ιδανικός για να αποθηκεύετε πετσέτες, 
καλάθια και άλλα είδη καθημερινής χρήσης. Στο ντουλάπι τοίχου κρατάτε κρυμμένα 
τα απορρυπαντικά και τα καθαριστικά. Ο χώρος κάτω από το ντουλάπι και τον 
σκελετό τοίχου είναι μετρημένος για ένα πλυντήριο ρούχων και κάδο για τα άπλυτα. 
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μία ράγα με άγκιστρα για να κρεμάτε τα ρούχα για να 
στεγνώσουν. Πωλείται χωριστά.

Αυτή η σύνθεση με λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό
Λευκή πόρτα 893.314.88 179,79€ 193.314.82 184,99€
Γκρι πόρτα — — 593.314.80 192,99€
Πόρτα όψη βελανιδιάς 993.314.83 187,99€ — —
Πόρτα όψη τσιμέντου 793.314.84 187,99€ 793.314.79 185,99€

ENHET A117 Σύνθεση αποθήκευσης τοίχου 120×30×225 cm. 
Αυτή η σύνθεση είναι ένας συνδυασμός ανοιχτής και κλειστής αποθήκευσης, που 
κρύβει την ακαταστασία και έχει όμορφη εμφάνιση. Το ντουλάπι τοίχου προσφέρει 
ευρύχωρη αποθήκευση για τρόφιμα, πετσέτες και απορρυπαντικά. Ο ανοιχτός 
σκελετός τοίχου αξιοποιεί τον χώρο μεταξύ των ντουλαπιών. Ιδανικό σημείο 
για να βάλετε τα αγαπημένα σας βαζάκια, μπουκαλάκια και ό,τι χρησιμοποιείτε 
συχνά. Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε αξεσουάρ ΕΝΗΕΤ για να επεκτείνετε την 
αποθηκευτική χρήση της σύνθεσής σας.

Αυτή η σύνθεση με λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό
Λευκή πόρτα 493.314.47 346,37€ 993.314.35 361,97€
Γκρι πόρτα 693.314.46 403,97€ 093.314.25 409,97€
Πόρτα όψη βελανιδιάς — — — —
Πόρτα όψη τσιμέντου 793.314.41 382,97€ 393.314.24 376,97€

ENHET συμπληρωματικοί συνδυασμοί
Σημείωση! Τα προϊόντα φωτισμού δεν περιλαμβάνονται. Περιλαμβάνονται επιλεγμένα αξεσουάρ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν υπάλληλο του τμήματος.
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ENHET A118 Σύνθεση αποθήκευσης τοίχου 30×30×180 cm. 
Αυτός ο σκελετός αξιοποιεί στο έπακρο έναν στενό χώρο, προσφέροντας ευρύχωρη 
αποθήκευση κι εύκολη πρόσβαση σε όλα σας τα πράγματα. Αυτή η σύνθεση 
περιλαμβάει επίσης το κρεμαστό ένθετο ΕΝΗΕΤ που δημιουργεί περισσότερο χώρο 
αποθήκευσης ανάμεσα στα ράφια του ανοιχτού σκελετού. Ιδανικό για να οργανώνετε 
τα μπουκάλια σας, το πιστολάκι των μαλλιών ή τις πετσέτες σας. 

Αυτή η σύνθεση με λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό
593.314.23 90€ 393.314.19 90€

ENHET A115 Σύνθεση αποθήκευσης τοίχου 60×30×180 cm. 
Στο ψηλό ντουλάπι  μπορείτε να βάλετε τις πετσέτες και τα απορρυπαντικά που δεν 
χρησιμοποιείτε συχνά. Ο ανοιχτός σκελετός τοίχου παρέχει εύκολη και γρήγορη 
πρόσβαση σε ό,τι χρησιμοποιείτε καθημερινά. Αυτή η σύνθεση περιλαμβάνει και το 
κρεμαστό ένθετο ραφιού ΕΝΗΕΤ στο οποίο μπορείτε να οργανώσετε τα πράγματά 
σας και να δημιουργήσετε επιπλέον χώρο αποθήκευσης. Ιδανικό για μικρές πετσέτες, 
μπουκάλια και άλλα πράγματα που έχετε στο μπάνιο σας.

Αυτή η σύνθεση με λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό
Λευκή πόρτα 993.314.78 195,79€ 093.314.73 200,99€
Γκρι πόρτα — — 493.314.71 215,99€
Πόρτα όψη βελανιδιάς 593.314.75 204,99€ — —
Πόρτα όψη τσιμέντου 893.314.74 204,99€ 293.314.67 207,99€

ENHET A116 Σύνθεση αποθήκευσης τοίχου 80×30×150 cm.
Αυτή η σύνθεση κρύβει την ακαταστασία και αφήνει τα πράγματα που αγαπάτε να 
φαίνονται. Το ντουλάπι τοίχου παρέχει ευρύχωρη αποθήκευση για πετσέτες και 
απορρυπαντικά. Ο ανοιχτός σκελετός σας δίνει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ό,τι 
χρησιμοποιείτε συχνά. Ο χώρος κάτω από τον ανοιχτό σκελετό είναι ιδανικός για να 
κρεμάτε πετσέτες, να βάλετε έναν κάδο για τα απορρίμματα, έναν πάγκο ή το τρόλεΐ 
σας. Αυτή η σύνθεση είναι ιδανική για τον χώρο πλυντηρίου, με χώρο αποθήκευσης 
για απορρυπαντικά και χώρο κάτω από τον ανοιχτό σκελετό για το πλυντήριο ρούχων.
Επίσης, περιλαμβάνεται το περιστρεφόμενο ράφι ΕΝΗΕΤ που σας δίνει γρήγορη 
κι εύκολη πρόσβαση σε μικρότερα πράγματα. Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε 
περισσότερα αξεσουάρ ΕΝΗΕΤ για να επεκτείνετε την αποθηκευτική χρήση της 
σύνθεσής σας.

Αυτή η σύνθεση με λευκό σκελετό ανθρακί σκελετό
Λευκή πόρτα 993.314.64 144,79€ 493.314.52 149,99€
Γκρι πόρτα 393.314.62 155,99€ 093.314.49 157,99€
Πόρτα όψη βελανιδιάς 993.314.59 152,99€ — —
Πόρτα όψη τσιμέντου 393.314.57 152,99€ — —

ENHET συμπληρωματικοί συνδυασμοί
Σημείωση! Τα προϊόντα φωτισμού δεν περιλαμβάνονται. Περιλαμβάνονται επιλεγμένα αξεσουάρ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν υπάλληλο του τμήματος.
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Κλειστά ντουλάπια
ENHET Ντουλάπι τοίχου με 2 ράφια. Το ντουλάπι τοίχου 
είναι ιδανικό για μπουκάλια και βαζάκια. Διαμορφώστε το 
με την πόρτα ΕΝΗΕΤ που προτιμάτε. Ένα ντουλάπι τοίχου 
με 2 ράφια αξιοποιεί καλά τον χώρο στον τοίχο και σας δίνει 
εύκολη πρόσβαση σε αυτά που χρησιμοποιείτε συχνά.
40×15×75 cm
Λευκό 104.404.47 30€
Γκρι 004.404.43 40€
60×15×75 cm
Λευκό 204.404.56 35€
Γκρι 404.40455 45€

ENHET Ντουλάπι τοίχου με 2 ράφια. Το ντουλάπι τοίχου 
είναι ιδανικό για μπουκάλια και βαζάκια. Διαμορφώστε το 
με την πόρτα ΕΝΗΕΤ που προτιμάτε. Ένα ντουλάπι τοίχου 
με 2 ράφια αξιοποιεί καλά τον χώρο στον τοίχο και σας δίνει 
εύκολη πρόσβαση σε αυτά που χρησιμοποιείτε συχνά. Η 
κλειστή αποθήκευση δημιουργεί ενιαία εμφάνιση στον χώρο 
σας. 
40×30×75 cm
Λευκό 104.404.28 35€
60×30×75 cm
Λευκό 504.404.12 40€
80×30×75 cm
Λευκό 604.404.16 55€

ENHET Ψηλό ντουλάπι με 4 ράφια. Αυτό το ψηλό ντουλάπι 
παρέχει ευρύχωρη αποθήκευση για τρόφιμα, πετσέτες και 
απορρυπαντικά χωρίς να καταλαμβάνει πολύτιμο χώρο 
δαπέδου. Ιδανικό για να αξιοποιείτε στο έπακρο τον τοίχο 
στους μικρότερους χώρους.
30×30×180 cm
Λευκό 104.404.52 75€

Γκρι 204.404.42 80€

ENHET Ντουλάπι βάσης για νιπτήρα με ένα ράφι. Αυτό 
το ντουλάπι με ράφι χωράει ιδανικά κάτω από έναν νιπτήρα. 
Έχει ένα ράφι που σας βοηθάει να τακτοποιείτε τα είδη 
προσωπικής υγιεινής που συχνά δημιουργούν ακαταστασία. 
Έχετε πολύ χώρο αποθήκευσης αλλά και χώρο για τις 
σωληνώσεις στο πίσω μέρος του ντουλαπιού.
40×40×60 cm
Λευκό 104.404.71 50€
Γκρι 504.404.69 60€
60×40×60 cm
Λευκό 304.404.65 60€
Γκρι 904.404.72 70€

ENHET Ντουλάπι βάσης για νιπτήρα με 2 συρτάρια. Με 
αυτό το ντουλάπι μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτά που 
χρησιμοποιείτε συχνά όπως βαμβάκι, βούρτσες και είδη 
προσωπικής υγιεινής στο πάνω συρτάρι και άλλα πράγματα 
όπως πετσέτες στο κάτω συρτάρι. Έχει έξυπνο σχεδιασμό με 
χώρο για τις σωληνώσεις στο πίσω μέρος του ντουλαπιού 
χωρίς να χάνετε χώρο από τα συρτάρια. 
40×40×60 cm
Λευκό 004.405.13 70€
Γκρι 004.405.08 80€
60×40×60 cm
Λευκό 804.405.09 80€
Γκρι 604.405.10 90€

Πόδια για κλειστό ντουλάπι
Αυτά τα πόδια αυξάνουν τη σταθερότητα του ντουλαπιού βάσης. Τα πόδια ύψους 
23,5 cm ανεβάζουν το ντουλάπι βάσης σε ένα άνετο ύψος. Επιλέξτε ανάμεσα σε λευκό 
ή ανθρακί για να ταιριάζουν με το χρώμα του κλειστού ντουλαπιού ENHET. Τα πόδια 
ρυθμίζονται ανάμεσα στα 22-24.5 cm σε περίπτωση που το δάπεδο έχει ανωμαλίες.

ENHET πόδια για ντουλάπι, 23.5 cm, 2 τεμ. 

Λευκό 704. 490.20 10€

Ανθρακί 504.490.21 10€

ENHET προσόψεις για κλειστό ντουλάπι
ENHET πόρτα, λευκό. 
Με λευκές πόρτες και προσόψεις συρταριών δημιουργείτε 
μία λιτή, καθαρή εμφάνιση που μπορείτε να τη συνδυάσετε 
με όποιο χρώμα σας αρέσει. Διαχρονικό στιλ που 
απολαμβάνετε για μια ζωή.
Πόρτα
30×60 cm 104.521.62 7€
40×60 cm 304.521.56 8€
40×75 cm 304.521.61 9€
30×180 cm 204.521.66 20€

Πρόσοψη συρταριού
40×30 cm 704.521.64 11€
60×30 cm 804.521.68 12€
80×30 cm 904.521.58 16€

ENHET – όλα τα προϊόντα και οι τιμές

Η σειρά ENHET σας διευκολύνει να ανανεώσετε το μπάνιο 
σας με μία νέα σύνθεση. Οι πίροι κάνουν τη συναρμολόγηση 
εύκολη και οι ενώσεις είναι σχεδόν αόρατες. Εσείς αποφασίζετε 
για το στιλ, επιλέγοντας τις προσόψεις που σας αρέσουν από 

τη σειρά ΕΝΗΕΤ. Επιλέξτε αν θέλετε να φαίνονται τα πόδια ή να 
τα κρύψετε πίσω από τη μπάζα ΕΝΗΕΤ για ενιαία εμφάνιση και 
πιο εύκολο καθάρισμα.
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ENHET πόρτα, όψη βελανιδιάς. 
Όμορφη αίσθηση και λειτουργικότητα. Η επιφάνεια με την 
επένδυση καθαρίζεται εύκολα και είναι ανθεκτική στην 
υγρασία, τις γρατσουνιές και τα χτυπήματα, ενώ η όψη 
βελανιδιάς δίνει ζεστό αποτέλεσμα.
Πόρτα
30×60 cm 504.576.43 11€
40×60 cm 004.576.45 12€
40×75 cm 804.576.46 13€
30×180 cm 304.576.44 25€

Πρόσοψη συρταριού
40×30 cm 004.576.50 16€
60×30 cm 604.576.52 19€
80×30 cm 704.576.56 21€

ENHET πόρτα, γκρι. 
Με το γκρι ως βάση μπορείτε  να δημιουργήσετε ένα ζεστό, 
φιλόξενο αποτέλεσμα. Ιδανικό αν θέλετε ένα διακριτικό 
χρώμα που ταιριάζει με τα πάντα. Μοντέρνο ή κλασικό, εσείς 
αποφασίζετε το στιλ.
Πόρτα
30×60 cm 804.576.65 15€
40×60 cm 404.576.67 16€
30×180 cm 604.576.66 30€
30×75 cm (καθρέφτης) 904.577.40 25€
40×75 cm (καθρέφτης) 304.577.38 30€

Πρόσοψη συρταριού
40×30 cm 404.576.72 18€
60×30 cm 004.576.74 20€
80×30 cm 504.576.76 22€

ENHET πόρτα, όψη τσιμέντου. 
Ιδανική επιλογή αν θέλετε να δημιουργήσετε μοντέρνα, 
βιομηχανική εμφάνιση με ιδιαίτερη, ζεστή αίσθηση. Η 
επένδυση με όψη τσιμέντου είναι ανθεκτική κι έχει εύκολη 
συντήρηση.
Πόρτα
30×60 cm 504.576.95 11€
40×60 cm 104.576.97 12€
40×75 cm 904.576.98 13€
30×180 cm 304.576.96 25€

Πρόσοψη συρταριού
40×30 cm 904.577.02 16€
60×30 cm 504.577.04 19€
80×30 cm 004.577.06 21€

ENHET πόρτα, καθρέφτης. 
Ιδανική επιλογή για όλ τα ντουλάπια τοίχου ΕΝΗΕΤ, καθώς 
έχετε τον τέλειο καθρέφτη στο ντουλάπι πάνω από το 
νιπτήρα για να είστε σίγουροι ότι η εμφάνισή σας είναι 
τέλεια κάθε πρωί.
Πόρτα
30×75 cm 504.577.37 25€
40×75 cm 904.577.35 30€

ENHET – όλα τα προϊόντα και οι τιμές
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ENHET – όλα τα προϊόντα και οι τιμές

Ανοιχτοί σκελετοί
ENHET σκελετός τοίχου με ράφια – 15 cm βάθος 

40×15×75 cm
Λευκό 704.489.35 35€
Ανθρακί 304.489.37 35€
60×15×75 cm
Λευκό 004.489.67 45€
Ανθρακί 804.489.68 45€
Κόκκινο-πορτοκαλί 304.740.21 40€

ENHET ψηλός σκελετός με ράφια.

30×30×180 cm
Λευκό 404.489.46 80€
Ανθρακί 204.489.47 80€
60×30×180 cm
Λευκό 804.489.54 90€
Ανθρακί 704.489.64 90€

ENHET σκελετός βάσης με ράφια. 

40×40×60 cm
Λευκό 604.489.50 60€
Ανθρακί 404.489.51 60€
60×40×60 cm
Λευκό 804.489.73 70€
Ανθρακί 604.489.74 70€

ENHET σκελετός βάσης για νιπτήρα. 

60×40×60 cm
Λευκό 404.644.70 65€
Ανθρακί 204.644.71 65€
Κόκκινο/πορτοκαλί 204.740.26 60€

ENHET πόδια για ανοιχτούς σκελετούς, 23.5 cm, 2 τεμ. 
Αυτά τα πόδια ανεβάζουν λίγο τους ανοιχτούς σκελετούς 
βάσης προσθέτοντας λεπτομέρεια στο σχέδιο και μια 
ανάλαφρη αίσθηση. Για χρήση με ανοιχτούς σκελετούς 
βάσης ENHET βάθους 40 και 60 cm και ύψους 60 cm. Τα 
πόδια 23.5 cm φέρνουν τους σκελετούς βάσης σε άνετο ύψος. 
Επιλέξτε το χρώμα που προτιμάτε για να το συνδυάσετε 
με τον σκελετό βάσης και να προσθέσετε λεπτομέρεια στο 
σχέδιο του χώρου σας. Τα πόδια ρυθμίζονται από 22-24.5 cm 
για να αντιμετωπίσουν τυχόν ανωμαλίες του δαπέδου.
Λευκό 004.599.13 9€
Anthracite 804.599.14 9€
Red/orange 804.740.28 8€

ENHET αξεσουάρ για ανοιχτούς σκελετούς
ENHET κρεμαστό ένθετο για ράφι, 26×28×15 cm. Αυτό το 
ένθετο δίνει νέες δυνατότητες στον ανοιχτό σκελετό ΕΝΗΕΤ. 
Χωρίζει τον χώρο αποθήκευσης και δημιουργεί χώρο και για 
άλλα πράγματα στο λεπτό. Απλώς το κρεμάτε στις εγκοπές 
στο πλάι του ανοιχτού σκελετού, ανάμεσα σε δυο ράφια ή 
κάτω από έναν σκελετό τοίχου. Δεν χρειάζεστε εργαλεία, ούτε 
να ανοίξετε τρύπες στον τοίχο. Ιδανικό για ποτήρια, πιάτα 
και μπολ στην κουζίνα αλλά και μικρά βάζα και μπουκαλάκια.
Ανθρακί 704.657.55 10€

ENHET περιστρεφόμενο ράφι, 40×21 cm. Κουραστήκατε 
να αναζητάτε όλα εκείνα τα πράγματα που χάνονται 
στην κουζίνα; Μπορείτε εύκολα να λύσετε το πρόβλημα 
τοποθετώντας αυτό το πρακτικό περιστρεφόμενο ράφι 
σε οποιονδήποτε ανοιχτό σκελετό από τη σειρά ΕΝΗΕΤ.
Χάρη στο έξυπνο σχέδιό του τοποθετείτε το ράφι γρήγορα 
κι εύκολα σε οποιοδήποτε ανοιχτό σκελετό της ΕΝΗΕΤ. 
Μπορείτε να βρείτε ό,τι ψάχνετε απλώς γυρίζοντάς το. 
Ιδανικό για βάζα με μπαχαρικά ώστε να έχετε κοντά σας όλα 
τα μυρωδικά όταν μαγειρεύετε.
Ανθρακί 204.657.34 10€
Κόκκινο-πορτοκαλί 404.740.25 10€

ENHET άγκιστρο, 6×24 mm, 2 τεμ. Με αυτά τα άγκιστρα 
μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε περισσότερο χώρο 
αποθήκευσης. Μαγικό; Καθόλου! Απλώς κρεμάστε τα στις 
εγκοπές των ανοιχτών σκελετών της ΕΝΗΕΤ. Ούτε χρειάζεται 
να κάνετε τρύπες. Μπορείτε επίσης να τα κρεμάσετε στη 
ράγα για άγκιστρα, πωλείται χωριστά. Ιδανικά για ο,τιδήποτε 
από εργαλεία μέχρι και πετσέτες στην κουζίνα. Μπορείτε να 
τα συμπληρώσετε με δοχεία SKATTÅN ώστε να αποθηκεύετε 
μυρωδικά ή μαχαιροπίρουνα.
Λευκό 004.657.54 1€
Ανθρακί 604.657.51 1€

ENHET ράγα για άγκιστρα. Με αυτήν τη ράγα μπορείτε να 
αξιοποιήσετε κάθε εκατοστό του ανοιχτού σκελετού σας 
ΕΝΗΕΤ. Σε χρόνο μηδέν, κρεμάτε άγκιστρα και δοχεία, χωρίς 
να χρειάζεστε εργαλεία ή τρύπες στον τοίχο. Επιλέξετε το 
χρώμα που ταιριάζει με τα έπιπλα σας ή τονίζει περισσότερο 
τη σύνθεσή σας. Με τη ράγα ΕΝΗΕΤ και τα δοχεία SKATTÅN 
δημιουργείτε χώρο αποθήκευσης για μυρωδικά αλλά και 
μαχαιροπίρουνα.
37 cm
Λευκό 104.657.39 5€
Ανθρακί 704.657.36 5€
57 cm
Λευκό 504.657.42 6€
Ανθρακί 704.657.41 6€

SKATTÅN δοχείο, 12×34 cm. Αντί να αποθηκεύετε πράγματα 
σε συρτάρια, μπορείτε τα μαχαιροπίρουνα και τα μυρωδικά 
κι άλλα αξεσουάρ να τα έχετε δίπλα σας, μέσα σε ένα 
δοχείο SKATTÅN. Το κρεμάτε εύκολα στο πλάι ή κάτω από 
έναν ανοιχτό σκελετό ΕΝΗΕΤ. Βάζοντας μέσα σε δοχεία τα 
μικροπράγματα, διατηρείτε πιο εύκολα την κουζίνα σας 
τακτοποιημένη.

304.657.57 1,99€

TAVELÅN δίσκος, 2 τεμ. Με αυτούς τους διακοσμητικούς 
δίσκους έχετε χώρο για πολλά, ακόμα και σε μικρούς χώρους. 
Αν τους στοιβάξετε, καταλαμβάνουν ακόμα λιγότερο χώρο. 
Ταιριάζουν ιδανικά στους ανοιχτούς σκελετούς τοίχου 
ΕΝΗΕΤ (βάθους 15 ή 30 cm), αλλά μπορείτε βεβαίως να τους 
τοποθετήσετε όπου επιθυμείτε. Ακόμα και πάνω στον πάγκο, 
σε ράφι, σε ντουλάπι ή συρτάρι. Διακοσμητικοί, πρακτικοί 
και μετακινούνται εύκολα αν χρειάζεστε το περιεχόμενό 
τους αλλού. Στον μεγάλο δίσκο μπορείτε να βάλετε 
μαχαιροπίρουνα, ενώ στον μικρό μυρωδικά ή σακουλάκια 
τσαγιού. Είναι από μπαμπού βιώσιμης καλλιέργειας που 
αντέχει στην υγρασία και τις πιτσιλιές νερού. 

504.657.56 9,99€

ENHET κρεμαστός καθρέφτης για σκελετό, 25×4.5×75 cm. 
Αυτός ο καθρέφτης τοποθετείται εύκολα στον σκελετό τοίχου 
ΕΝΗΕΤ (βάθους 15 cm) ώστε να μπορείτε να καθρεφτίζεστε 
όποτε θέλετε. Είναι συρόμενος ώστε να έχετε εύκολη 
πρόσβαση σε ό,τι καλύπτει. Εσείς αποφασίζετε τι θέλετε να 
φαίνεται και τι όχι αφού μπορείτε να σύρετε τον καθρέφτη 
από τη μία πλευρά στην άλλη.

404.490.74 30€

πόδια για ανοιχτούς σκελετούς, 23.5 cm, 2 τεμ. 
Αυτά τα πόδια ανεβάζουν λίγο τους ανοιχτούς 
σκελετούς βάσης προσθέτοντας λεπτομέρεια στο 
σχέδιο και μια ανάλαφρη αίσθηση. Για χρήση με 
ανοιχτούς σκελετούς βάσης ENHET βάθους 40 και 
60 cm και ύψους 60 cm. Τα πόδια 23.5 cm φέρνουν 
τους σκελετούς βάσης σε άνετο ύψος. Επιλέξτε το 
χρώμα που προτιμάτε για να το συνδυάσετε με τον 
σκελετό βάσης και να προσθέσετε λεπτομέρεια στο 
σχέδιο του χώρου σας. Τα πόδια ρυθμίζονται από 
22-24.5 cm για να αντιμετωπίσουν τυχόν ανωμαλίες 
του δαπέδου.
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GUBBARP πόμολο και χερούλι σε λευκό πλαστικό, 
δημιουργεί απλή, μοντέρνα εντύπωση που μπορεί εύκολα 
να συνδυαστεί με διαφορετικές πόρτες και προσόψεις 
συρταριών. 
GUBBARP πόμολο, 2 τεμ.
21 mm
Λευκό 803.364.33 0,79€
GUBBARP χερούλι, 2 τεμ. 
116 mm
Λευκό 003.364.32 0,79€

BILLSBRO χερούλια έχουν καθαρές γραμμές που 
δημιουργούν μίνιμαλ, μοντέρνα εντύπωση.
BILLSBRO χερούλι, 2 τεμ. 
40 mm
Λευκό 203.343.14 4,99€
Χρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού 603.235.92 4,99€
120 mm
Λευκό 503.343.03 7,99€
Χρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού 703.236.00 7,99€
320 mm 
Λευκό 603.343.12 9,99€
Χρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού 503.235.97 9,99€
520 mm
Λευκό 503.343.17 12,99€
Χρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού 403.235.93 12,99€
720 mm
Λευκό 103.343.19 14,99€

Χρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού 703.235.96 14,99€

BAGGANÄS πόμολα και χερούλια έχουν καθαρές γραμμές 
που δημιουργούν μοντέρνα εντύπωση. Διαθέσιμα σε μαύρο, 
χαλκό και ανοξείδωτο ατσάλι, έτσι ώστε να επιλέξετε τι 
ταιριάζει καλύτερα στο γούστο σας και στο σπίτι σας.
BAGGANÄS πόμολο Μαύρο 2 τεμ. 
20 mm
Μαύρο 103.384.16 5,99€
Χρώμα χαλκού 803.384.08 5,99€
Ανοξείδωτο ατσάλι 103.384.21 5,99€
BAGGANÄS πόμολο, 2 τεμ.
21 mm
Μαύρο 903.384.17 5,99€
Χρώμα χαλκού 003.384.12 5,99€
Ανοξείδωτο ατσάλι 903.384.22 5,99€
BAGGANÄS χερούλι, 2 τεμ.
143 mm
Μαύρο 803.384.13 6,99€
Χρώμα χαλκού 003.384.07 6,99€
Ανοξείδωτο ατσάλι 703.384.18 6,99€
335 mm
Μαύρο 603.384.14 9,99€
Χρώμα χαλκού 203.384.11 9,99€
Ανοξείδωτο ατσάλι 503.384.19 9,99€

ENERYDA knobs and χερούλιs come in different forms and 
colours – all with a traditional character. Choose between 
chrome, brass and black.

ENERYDA πόμολα και χερούλια με διαφορετικές φόρμες και 
χρώματα, όλα όμως με παραδοσιακό στιλ. Επιλέξτε ανάμεσα 
σε επιχρωμιωμένα, χάλκινα και μαύρα. 
ENERYDA πόμολο, 2 τεμ. 
20 mm
Μαύρο 303.475.04 5,99€
Χρώμα χαλκού 203.475.09 5,99€
Επιχρωμιωμένο 503.475.03 5,99€
27 mm 
Μαύρο 803.475.06 5,99€
Χρώμα χαλκού 403.475.08 5,99€
Επιχρωμιωμένο 003.475.10 5,99€
ENERYDA πόμολο, 2 τεμ.
35 mm
Μαύρο 003.475.05 8,99€
Χρώμα χαλκού 603.475.07 8,99€
Επιχρωμιωμένο 803.475.11 8,99€
ENERYDA Cup χερούλι, 2 τεμ.
89 mm
Μαύρο 503.475.17 8,99€
Χρώμα χαλκού 903.475.15 8,99€
Επιχρωμιωμένο 403.475.13 8,99€
ENERYDA χερούλι, 2 τεμ.
112 mm
Μαύρο 703.475.16 8,99€
Χρώμα χαλκού 203.475.14 8,99€
Επιχρωμιωμένο 603.475.12 8,99€

HACKÅS πόμολα και  χερούλια με απαλή αίσθηση και εύκολη 
λαβή, δίνουν μοντέρνη αίσθηση στο σπίτι σας.
HACKÅS πόμολο, 2 τεμ. 
15 mm
Λευκό 604.086.85 2,99€
Ανθρακί 803.397.90 2,99€
HACKÅS χερούλι, 2 τεμ.
100 mm
Λευκό 304.086.82 3,99€
Ανθρακί 303.424.79 3,99€
300 mm
Λευκό 104.086.83 6,99€
Ανθρακί 503.424.78 6,99€

HISHULT πόμολα και χερούλια από στρογγυλεμένη λευκή 
πορσελάνη, έχουν καλή λαβή και προσθέτουν μία ρουστίκ 
γοητεία στο σπίτι σας.
HISHULT πόμολο, πορσελάνη, 2 τεμ. 
23 mm
Λευκό 202.731.41 3,99€
30 mm 
Λευκό 502.652.48 4,99€

HISHULT χερούλι, πορσελάνη, 2 τεμ.
140 mm 
Λευκό 902.652.46 7,99€

Πόμολα και χερούλια ENHET – όλα τα προϊόντα και οι 
τιμές
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Νιπτήρες για την ENHET

Μπαταρίες για την ENHET

TVÄLLEN νιπτήρας 1 γούρνα, κεραμικό. 

44×43×5 cm 804.508.24 50€
64×43×5 cm 504.508.25 60€

BROGRUND μείκτης νιπτήρα με πώμα αποστράγγισης. 

Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 603.430.81 65€

ENSEN μείκτης νιπτήρα με πώμα αποστράγγισης.

Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 602.813.80 59€
      

LILLSVAN μείκτης νιπτήρα με πώμα αποστράγγισης. 

Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 704.003.25 49€

OLSKÄR μείκτης νιπτήρα χωρίς πώμα αποστράγγισης.

Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 702.177.51 19,99€

Όλες οι μπαταρίες μας εξοικονομούν ενέργεια και νερό, καθώς 
είναι εφοδιασμένες με ένα μηχανισμό που ελαττώνει τη ροή 
του νερού ενώ παράλληλα διατηρεί την πίεσή του αναλλοίωτη.

Οι κεραμικοί νιπτήρες είναι ιδιαίτερα αγαπητοί χάρη στο 
στρογγυλεμένο σχήμα τους και την ανθεκτική επιφάνειά τους.
Τους κατασκευάζουμε με φροντίδα και τα καλύτερα υλικά, έτσι 
ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε και 10 χρόνια εγγύηση 

για αυτούς.

PILKÅN μείκτης νιπτήρα με πώμα αποστράγγισης. 

Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 504.003.26 45€

      

SALJEN μείκτης νιπτήρα χωρίς πώμα αποστράγγισης.

ABC πλαστικό 403.854.92 16,99€

 
GLYPEN μείκτης νιπτήρα με πώμα αποστράγγισης.

Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος 304.423.65 59,99€     
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Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Μεταφέρουμε τις αγορές σας 
μέσα στον χώρο που επιθυμείτε, 
ανεξαρτήτως ορόφου, μέσω 
της συνεργαζόμενης εταιρείας 
μεταφοράς. Η χρέωση ορίζεται με 
βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Δείτε περισσότερα στο 
www.IKEA.gr

Τα προϊόντα ΙΚΕΑ έχουν 
σχεδιαστεί για να μπορείτε να 
τα συναρμολογήσετε εύκολα. Με 
αυτόν τον τρόπο, εξοικονομείτε 
χρήματα. Όμως, αν θέλετε, 
μπορούμε να το κάνουμε εμείς για 
εσάς, μέσω της συνεργαζόμενης 
εταιρείας μας, με μία μικρή 
επιπλέον χρέωση, που ορίζεται με 
βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Δείτε περισσότερα στο 
www.IKEA.gr

Μπορείτε να κάνετε τα πάντα μόνοι σας αλλά δεν 
χρειάζεται. Η μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών μας σας δίνει την 
ελευθερία να επιλέξετε όχι μόνο τα προϊόντα που θέλετε αλλά 
και τι θέλετε να κάνετε μόνοι σας και τι θέλετε να αναλάβουμε 
εμείς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την 

Εξυπηρέτηση Πελατών, με έναν υπάλληλο στο κοντικό σας 
κατάστημα ΙΚΕΑ ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.
ikea.gr.  



21

Πληροφορίες

Φυλλάδιο μπάνιων
Ένα φυλλάδιο γεμάτο από φωτογραφίες μπάνιων για έμπνευση 
σε όλα τα στιλ και τα μεγέθη. Εδώ θα βρείτε τα πάντα, από 
ολοκληρωμένες συνθέσεις μπάνιων μέχρι όλα εκείνα τα 
αξεσουάρ που κάνουν την καθημερινή ζωή πιο εύκολη και πιο 
διασκεδαστική.

ENHET Οδηγός εγκατάστασης μπάνιου
Ο οδηγός εγκατάστασης μπάνιου ΕΝΗΕΤ σας δίνει συμβουλές 
και οδηγίες για το πως να εγκαταστήσετε μόνοι σας το ΕΝΗΕΤ 
μπάνιο σας. Απλώς θυμηθείτε: μπορείτε να τα κάνετε όλα μόνοι 
σας, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Μάθετε περισσότερα για τις 
υπηρεσίες μας στη σελίδα 20.

Κατάστημα ΙΚΕΑ:
Για το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος και 
οδηγίες για το πιο κοντινό σας κατάστημα ΙΚΕΑ, 
επισκεφτείτε το www.ikea.gr

IKEA online:
Για περισσότερες πληροφορίες για τις 
Αγορές στην ΙΚΕΑ,    
επισκεφτείτε το www.ikea.gr.

Αγορές στην IKEA

IKEA.gr
Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε ιδέες και προτάσεις για να 
αξιοποιήσετε στο έπακρο το ΕΝΗΕΤ μπάνιο σας, είτε είναι 
καινούριο ή παλιό που θέλετε να ανανεώσετε. Επιπλέον, 
εδώ θα βρείτε όλα τα προϊόντα που φαντάζεστε για να 
διαμορφώσετε όπως θέλετε το μπάνιο των ονείρων σας.

Βρείτε εύκολα και γρήγορα πληροφορίες που θα σας 
οδηγήσουν στο νέο ΙΚΕΑ μπάνιο σας. Παρακάτω θα βρείτε 
φυλλάδια και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν σε κάθε βήμα. 
Είναι όλα διαθέσιμα σε ένα κατάστημα ΙΚΕΑ ή στο www.ikea.gr.
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