
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

ENHET
Σύστημα κουζινών

Σχεδιάστε λιγότερο, ζήστε περισσότερο
Μπορείτε εύκολα να αγοράσετε και να ανανεώσετε μία κουζίνα 
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 της κουζίνας ENHET έχουν 
διαφορετικά πλάτη και βάθη, διευκολύνοντάς σας να την 
προσαρμόσετε και σε μικρότερους χώρους.

Δείτε περισσότερα στο φυλλάδιο 
των εγγυήσεων.

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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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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.  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Διευκολύνετε τις αγορές σας με την 
Yπηρεσία Mέτρησης Kουζίνας. Η 
συνεργαζόμενη εταιρεία διαθέτει 
έμπειρους επαγγελματίες που 
μετρούν με ακρίβεια τις διαστάσεις 
της κουζίνας σας, με μία μικρή 
επιπλέον χρέωση. Η χρέωση 
αφαιρείται αν συνδυάσετε και την 
Υπηρεσία Εγκατάστασης Κουζίνας. 

Θέλουμε να κάνουμε τον σχεδιασμό 
της κουζίνας σας, άνετο και 
ξεκούραστο. Οι εξειδικευμένοι 
σχεδιαστές μας στο κατάστημα ΙΚΕΑ 
και τα online εργαλεία μας μπορούν 
να σας βοηθήσουν.

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

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Με την αγορά κουζίνας από την 
ΙΚΕΑ και μαζί με την υπηρεσία 
της μεταφοράς, μπορούμε να 
αναλάβουμε την παλιά σας 
κουζίνα. Ο,τιδήποτε δεν μπορεί 
να επαναχρησιμοποιηθεί θα 
ανακυκλωθεί υπεύθυνα.

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 μόνοι σας 
την εγκατάσταση της κουζίνας 
σας ή να το αφήσετε πάνω μας. 
Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες 
μας αναλαμβάνουν τις δύσκολες 
εργασίες, με μία μικρή επιπλέον 
χρέωση, που ορίζεται με βάση τον 
ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Δείτε περισσότερα στο 
www.IKEA.gr
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Οργανώστε την κουζίνα σας

Μία καλά οργανωμένη κουζίνα θα είναι ο χώρος που θα 
σας αρέσει να περνάτε τον περισσότερο χρόνο σας. Όταν 
σχεδιάζετε τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η κουζίνα σας, 
σκεφτείτε πως θέλετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τον χώρο εργασίας σας, τα ντουλάπια και 
τους ανοιχτούς σκελετούς βασισμένοι στις προσωπικές σας 

ανάγκες.Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από εξαρτήματα που έχουν 
σχεδιαστεί για να συνδυάζονται με τους ανοιχτούς σκελετούς 
ΕΝΗΕΤ για να δώσουν περισσότερη λειτουργικότητα και 
προσαρμοστικότητα στην ΕΝΗΕΤ σύνθεσή σας. 
Για όλες τις λειτουργίες των εξαρτημάτων ΕΝΗΕΤ δείτε στη 
σελίδα ΧΧ.

1. Μία ελεύθερη/ευέλικτη εστία μπορεί να κρεμαστεί σε 
άγκιστρα στο πλάι του ανοιχτού σκελετού βάσης έτσι ώστε 
να έχετε μεγαλύτερο χώρο εργασίας για να ετοιμάσετε το 
φαγητό. 

2. Ένας ανοιχτός σκελετός βάσης κάτω από την εστία σας δίνει 
εύκολη πρόσβαση σε κατσαρόλς, τηγάνια και μικροσυσκευές 
που μπορεί να χρειαστείτε καθώς μαγειρεύετε.

3. Για μία πλήρως λειτουργική κουζίνα τοποθετήστε το 
ψυγείο/καταψύκτη δίπλα στη σύνθεση. Ή μετατρέψετε τη σε 
χώρο πλυντηρίου, τοποθετώντας ένα πλυντήριο δίπλα στη 
σύνθεση αποθήκευσης.

4. Χρησιμοποιώντας συρτάρια έχετε εύκολη αποθήκευση για 
τα πιο μικρά εργαλεία αλλά και τις πιο μεγάλες κατσαρόλες. 
Με συρτάρια με σχεδόν πλήρη επέκταση βλέπετε καλά 
το περιεχόμενό τους κι έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτό. 
Για να οργανώσετε το περιεχόμενο των συρταριών σας, 
χρησιμοποιήστε δίσκους, κουτιά και βάσεις πιάτων.

5. Για να αξιοποιήσετε τον χώρο του ντουλαπιού νεροχύτη, 
χρησιμοποιήστε τη σύνθεση διαλογής απορριμμάτων 
HÅLLBAR. Με τη διαλογή απορριμμάτων κάτω από τον 
νεροχύτη αποφεύετε τους λεκέδες που προκύπτουν 
μετακινώντας τα απορρίμματα από τον νεροχύτη στον κάδο.

6. Η ENHET ράγα για άγκιστρο/α και τα δοχεία SKATTÅN σας 
επιτρέπουν να αξιοποιήσετε κάθε εκατοστό του τοίχου κάτω 
από τον σκελετό για να ελευθερώσετε χώρο εργασίας πάνω 
στον πάγκο. 

7. Το περιστρεφόμενο ράφι ENHET σας δίνει γρήγορη κι 
εύκολη πρόσβαση σε αντικείμενα όπως βάζα μπαχαρικών 
και φλιτζάνια εσπρέσσο.

8. Το κρεμαστό ένθετο ραφιού ENHET σας βοηθάει να 
δημικουργήσετε χώρο αποθήκευσης ανάμεσα στα ράφια 
στον ανοιχτό σκελετό της ΕΝΗΕΤ.

1
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Επιπλέον συνδυασμοί

Προσθέστε χώρο για δραστηριότητες
Η κουζίνα σας είναι το κέντρο του σπιτιού σας και πρέπει 
να είναι όμορφη και λειτουργική, διαχρονικά. Η ENHET 
μπορεί εύκολα να συμπληρωθεί με μονάδες που παρέχουν 
περισσότερες δυνατότητες αποθήκευσης, ακόμα και χώρο για 
φαγητό ή για κουβέντα με τους φίλους. Έτσι δημιουργήσαμε 
μία μεγάλη ποικιλία από επιπλέον συνδυασμούς που 
καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και σας βοηθούν να 
αξιοποιήσετε αποτελεσματικά τον χώρο σας.

Αποθήκευση
Ένα μικρού μεγέθους σπίτι εμπνέει πιο έξυπνο σχεδιασμό. 
Όταν τα πάντα βρίσκονται στη θέση τους, σε ένα συνδυασμό 
ανοιχτής και κλειστής αποθήκευσης, μπορείτε να 
δημιουργήσετε μία ήρεμη κι ευχάριστη ατμόσφαιρα ακόμα και 
στην πιο μικρή κουζίνα. Προσθέστε μερικά ψηλά ντουλάπια 
που σας προσφέρουν ιδανικές δυνατότητες αποθήκευσης 
χωρίς να καταλαμβάνουν πολύ χώρο στο δάπεδο ή έναν 
ανοιχτό σκελετό τοίχου για ό,τι χρησιμοποιείτε συχνά.

Χώρος εργασίας 
Η μαγειρική γίνεται πιο εύκολη όταν έχετε μεγάλο χώρο 
εργασίας, γι’ αυτό η ΕΝΗΕΤ προσφέρει πολλές μονάδες που 
μπορείτε να προσθέσετε στη σύνθεσή σας. Μία νησίδα 
κουζίνας για παράδειγμα είναι ιδανική για να ξεφορτώνετε τα 
ψώνια σας, να ετοιμάζετε και να προσφέρετε φαγητό κι επίσης 
αυξάνει τον χώρο αποθήκευσής σας με τον ανοιχτό σκελετό 
της βάσης της. Τα ντουλάπια και οι σκελετοί ENHET είναι 
ιδανικά όχι μόνο για την αποθήκευση μαγειρικών σκευών, 
αλλά χρησιμοποιούνται και ως πάγκοι με χώρο για όλα αυτά 
που χρησιμοποιείτε καθημερινά όπως μία φορητή εστία ή μία 
καφετιέρα. 

Καθίσματα 
Ακόμα και σ’ έναν μικρό χώρο, έχετε πολλές δυνατότητες να 
μετατρέψετε την κουζίνα σας σε έναν ευχάριστο χώρο που 
όλοι θέλουν να καθίσουν και να περάσουν τον χρόνο τους. Μία 
νησίδα κουζίνας δημιουργεί έναν ευχάριστο χώρο μέσα στην 
κουζίνα ΕΝΗΕΤ, όπου μπορείτε να καθίσετε για ένα σνακ ή να 
μαγειρέψετε με την οικογένεια και τους φίλους σας ή απλώς 
να χαλαρώσετε. Δοκιμάστε βαθείς και ρηχούς σκελετούς για να 
δημιουργήσετε χώρο για ένα σκαμνί ή καρέκλα, όταν θέλετε να 
το αποσύρετε.

ENHET ολοκληρωμένη κουζίνα + ENHET επιπλέον συνδυασμοί
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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 στις 
κουζίνες ΕΝΗΕΤ. Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε όλα τα διαθέσιμα προϊόντα και τις τιμές τους.

Σχεδιασμένη για τον χώρο σας

Κλειστά ντουλάπια

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

Ντουλάπι τοίχου με ράφια
Υ75 cm
διαθέσιμο σε
Π40×Β15 cm  Π40×Β30 cm 
Π60×Β15 cm  Π60×Β30 cm 
  Π80×Β30 cm 

Ντουλάπι τοίχου με ράφι
Υ60 cm
διαθέσιμο σε 
Π60×Β30 cm

Ντουλάπι βάσης με ράφια
Υ75 cm
διαθέσιμο σε 
Π40×Β60 cm
Π60×Β60 cm
Π80×Β60 cm

Ντουλάπι βάσης με 3 
συρτάρια
Υ75 cm
διαθέσιμο σε 
Π40×Β60 cm
Π60×Β60 cm
Π80×Β60 cm

Ντουλάπι βάσης για φούρνο
Υ75 cm
διαθέσιμο σε 
Π60×Β60 cm
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Ανοιχτοί σκελετοί

Ντουλάπι βάσης για νεροχύτη
Υ75 cm
διαθέσιμο σε 
Π60×Β60 cm

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

Σκελετός βάσης με ράφια 
Υ75 cm
διαθέσιμος σε 
Π40×Β60 cm
Π60×Β60 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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ENHET – όλα τα προϊόντα και οι τιμές

Κλειστά ντουλάπια

ENHET Ντουλάπι τοίχου με ράφι, 60×30×60 cm. Αυτό 
το ντουλάπι τοίχου είναι ιδανικό για βάζα και μπουκάλια 
– σας δίνει εύκολη πρόσβαση. Διαμορφώστε το με την 
αγπημένη σας πόρτα ΕΝΗΕΤ. Μπορεί να τοποθετηθεί πάνω 
από απορροφητήρα τοίχου. Θα ευθυγραμμιστεί με μία 
σειρά από ντουλάπια τοίχου ENHET (ύψους 75 cm ) και να 
δημιουργήσετε ενιαία εμφάνιση. Μετατρέπει τον χώρο 
πάνω από τον απορροφητήρα σε χώρο αποθήκευσης.
Λευκό 904.404.29 37€

ENHET Ντουλάπι τοίχου με 2 ράφια. Αυτό το ντουλάπι 
τοίχου είναι ιδανικό για βάζα και μπουκάλια – σας δίνει 
εύκολη πρόσβαση. Διαμορφώστε το με την αγπημένη 
σας πόρτα ΕΝΗΕΤ. Ένα ντουλάπι τοίχου με 2 ράφια που 
αξιοποιεί τον χώρο στον τοίχο και σας δίνει εύκολη 
πρόσβαση σε ό,τι 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 404.404.55 45€

ENHET Ντουλάπι τοίχου με 2 ράφια. Αυτό το ντουλάπι 
τοίχου είναι ιδανικό για βάζα και μπουκάλια – σας δίνει 
εύκολη πρόσβαση. Διαμορφώστε το με την αγπημένη σας 
πόρτα ΕΝΗΕΤ. Η κλειστή αποθήκευση δημιουργεί μία ήρεμη 
και πιο ομοιόμορφη εντύπωση στον χώρο σας από ό,τι η 
ανοιχτή αποθήκευση.
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 με ράφι. Αυτό το ντουλάπι με 
ράφι είναι ιδανικό για πράγματα όπως κατσαρόλες, μπολ 
ή μικροσυσκευές. Διαμορφώστε το με την αγαπημένη σας 
πόρτα ΕΝΗΕΤ.
40×60×75 cm
Λευκό 104.404.14 50€
60×60×75 cm
Λευκό 204.404.23 60€
80×60×75 cm
Λευκό 804.404.20 80€

 

ENHET Ντουλάπι βάσης με 3 συρτάρια. Στα 3 συρτάρια 
του ντουλαπιού χωράνε τα πάντα από τα πιο μικρά 
εργαλεία μέχρι τις μεγαλύτερες κατσαρόλες. Διαμορφώστε 
το με τις αγαπημένες σας προσόψεις συρταριών ΕΝΗΕΤ. 
Το συρτάρι εκτείνεται κατά τα  3/4 δίνοντάς σας εύκολη 
πρόσβαση στο εσωτερικό. Διαμορφώστε το εσωτερικό των 
συρταριών με εσωτερικά εξαρτήματα, πωλούνται χωριστά.
40×60×75 cm
Λευκό 404.404.22 80€
60×60×75 cm
Λευκό 204.404.18 95€
80×60×75 cm
Λευκό 304.404.27 110€

ENHET Γωνιακό πάνελ. Θέλετε να δημιουργήσετε μία 
γωνιακή σύνθεση με ντουλάπια βάσης; Με αυτό το πάνελ 
έχετε πολλές δυνατότητες να αξιοποιήσετε τον χώρο 
σας: μπορείτε να χωρίσετε το ντουλάπι βάσης για να 
δημιουργήσετε μία γωνιακή σύνθεση και να βάλετε μία 
πόρτα ΕΝΗΕΤ (40×75 cm ή 60×75 cm ) για να καλύψετε το 
άνοιγμα. Ταιριάζει στα ντουλάπια βάσης ΕΝΗΕΤ. Συνδυάστε  
το γωνιακό πάνελ με ένα ντουλάπι βάσης πλάτους 80cm και 
μία πόρτα ΕΝΗΕΤ 40×75 cm ή 60×75 cm. Το ντουλάπι και η 
πόρτα πωλούνται χωριστά.
Λευκό 804.404.15 35€
Γκρι 604.811.81 37€
Όψη βελανιδιάς 404.811.82 40€

ENHET Ντουλάπι βάσης για φούρνο με συρτάρι. Αυτό 
το ντουλάπι έχει σχεδιαστεί για εντοιχιζόμενο φούρνο 
(60×60 cm) και μπορείτε να το συνδυάσετε με φορητή εστία 
ή εντοιχιζόμενη εστία. Ο εξαγωγός αέρα επιτρέπει στον 
ζεστό αέρα να κυκλοφορεί, εμποδίζοντας τη θερμοκρασία 
να ανέβει πολύ μέσα στο ντουλάπι. Επιπλέον χώρος 
αποθήκευσης μέσα στο συρτάρι για τηγάνια, ταψιά ή 
επιφάνειες κοπής. Το συρτάρι εκτείνεται κατά τα ¾  για 
καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενό του. 
60×60×75 cm
Λευκό 304.404.13 65€

ENHET Ντουλάπι βάσης για νεροχύτη. Αυτό το 
ντουλάπι έχει σχεδιαστεί για νεροχύτη, μπαταρία και 
εντοιχισμένη διαλογή απορριμμάτων. Διαμορφώστε το 
με την αγαπημένη σας πόρτα ΕΝΗΕΤ. Έχει χώρο στο πίσω 
μέρος για τις σωληνώσεις. Μπορεί να συνδυαστεί με την 
σύνθεση διαλογής απορριμμάτων HÅLLBAR. Με τη διαλογή 
απορριμμάτων ελαττώνετε τις πιτσιλιές και τους λεκέδες 
που προκύπτουν από την μετακίνηση απορριμμάτων από 
τον νεροχύτη προς τον κάδο.
60×60×75 cm
Λευκό 504.404.26 50€

Πόδια και μπάζα για κλειστό ντουλάπι
Αυτά τα πόδια αυξάνουν τη σταθερότητα του ντουλαπιού βάσης. Μπορείτε να 
τα καλύψετε με τη μπάζα ή να τα αφήσετε να φαίνονται όμορφα κι ανάλαφρα - η 
επιλογή είναι δική σας! Τα πόδια ύψους 12,5 cm ανεβάζουν τα ντουλάπια βάσης σε 
ένα άνετο ύψος. Επιλέξτε ανάμεσα σε λευκό ή ανθρακί για να τα συνδυάσετε με το 
χρώμα του ανοιχτού ντουλαπιού ΕΝΗΕΤ. Τα πόδια ρυθμίζονται από 11-13,5 cm για να 
αντιμετωπίσουν τυχόν ανωμαλίες του δαπέδου.

ENHET πόδια για ντουλάπι, 12,5 cm, 2 τεμ. 

Λευκό 104.490.18 7€
Ανθρακί 904.490.19 7€

ENHET μπάζα, 180×12 cm.

Λευκό 704.563.55 12€

Η σειρά ENHET σας διευκολύνει να ανανεώσετε την κουζίνα 
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 – όλα τα προϊόντα και οι τιμές

ENHET προσόψεις για κλειστό ντουλάπι
ENHET πόρτα, Λευκό. 
Με λευκές πόρτες και προσόψεις συρταριών δημιουργείτε 
μία καθαρή, φρέσκια και φωτεινή εντύπωση που 
συνδυάζεται με όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. 
Πόρτα
60×60 cm 504.521.55 10€
40×75 cm 304.521.61 9€
60×75 cm 904.521.63 11€
30×180 cm 204.521.66 20€

Πρόσοψη συρταριού

40×15 cm 404.521.65 4€
60×15 cm 504.521.60 5€
80×15 cm 704.521.59 6€
40×30 cm, 2 τεμ 704.521.64 11€
60×30 cm, 2 τεμ 804.521.68 12€
80×30 cm, 2 τεμ 904.521.58 16€

Πρόσοψη συρταριού για ντουλάπι βάσης για φούρνο
60×14 cm 604.574.78 6€

ENHET πόρτα, γκρι σκελετός. 
Με το γκρι ως βάση δημιουργείτε ένα ζεστό και οικείο 
περιβάλλον. Ιδανικό αν θέλετε ένα διακριτικό χρώμα 
που ταιριάζει με τα πάντα. Μοντέρνο ή κλασικό, εσείς το 
αποφασίζετε.
Πόρτα
60×60 cm 004.576.69 18€
40×75 cm 204.576.68 17€
60×75 804.576.70 22€
30×180 cm 604.576.66 30€

Πρόσοψη συρταριού
40×15 cm 604.576.71 8€
60×15 cm 204.576.73 10€
80×15 cm 704.576.75 11€
40×30 cm, 2 τεμ 404.576.72 18€
60×30 cm, 2 τεμ 004.576.74 20€
80×30 cm, 2 τεμ 504.576.76 22€

Πρόσοψη συρταριού για ντουλάπι βάσης για φούρνο
60×14 cm 304.576.77 11€

ENHET πόρτα, Όψη βελανιδιάς. 
Όμορφη αίσθηση κι εμφάνιση. Η επιφάνεια καθαρίζεται 
εύκολα και αντέχει στην υγρασία, στις γρατσουνιές και τα 
χτυπήματα, ενώ το μοτίβο ξύλου δημιουργεί ευχάριστη 
αίσθηση.
Πόρτα
60×60 cm 604.576.47 14€
40×75 cm 804.576.46 13€
60×75 cm 404.576.48 18€
30×180 cm 304.576.44 25€

Πρόσοψη συρταριού
40×15 cm 204.576.49 6€
60×15 cm 804.576.51 7€
80×15 cm 904.576.55 8€
40×30 cm, 2 τεμ 004.576.50 16€
60×30 cm, 2 τεμ 604.576.52 19€
80×30 cm, 2 τεμ 704.576.56 21€

Πρόσοψη συρταριού για ντουλάπι βάσης για φούρνο
60×14 cm 504.576.57 8€

ENHET πόρτα, όψη τσιμέντου.  
Ιδανική επιλογή αν θέλετε να δημιουργήσετε μία μοντέρνα, 
βιομηχανική εμφάνιση που όμως αποπνέει οικειότητα και 
ζεστασιά. Το μοτίβο θυμίζει τσιμένο και η επένδυση είναι 
ανθεκτική και έχει εύκολη φροντίδα. 
60×60 cm 704.576.99 14€
40×75 cm 904.576.98 13€
60×75 cm 304.577.00 18€
30×180 cm 304.576.96 25€

Πρόσοψη συρταριού

40×15 cm 104.577.01 6€
60×15 cm 704.577.03 7€
80×15 cm 204.577.05 8€
40×30 cm, 2 τεμ 904.577.02 16€
60×30 cm, 2 τεμ 504.577.04 19€
 80×30 cm, 2 τεμ 004.577.06 21€
Πρόσοψη συρταριού για ντουλάπι βάσης για φούρνο
60×14 cm 804.577.07 8€
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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 σκελετός τοίχου με ράφια – 30 cm βάθος 

40×30×75 cm
Λευκό 904.489.44 45€
Ανθρακί 604.489.45 45€
60×30×75 cm
Λευκό 204.489.71 55€
Ανθρακί 004.489.72 55€
Κόκκινο-πορτοκαλί 104.740.22 50€

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.

40×60×75 cm
Λευκό 204.489.52 65€
Ανθρακί 004.489.53 65€
60×60×75 cm
Λευκό 304.489.75 75€
Ανθρακί 104.489.76 75€
Κόκκινο-πορτοκαλί 004.740.27 70€

ENHET πόδια για ανοιχτούς σκελετούς, 12.5 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 60 cm και ύψους 75 cm. Τα πόδια 
12.5 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 
11-13.5 cm για να αντιμετωπίσουν τυχόν ανωμαλίες του 
δαπέδου.
Λευκό 404.599.11 6€
Ανθρακί 204.599.12 6€
Κόκκινο-πορτοκαλί 604.740.29 5€

ENHET σετ νησίδας κουζίνας για ανοιχτό σκελετό. Με 
αυτό το σετ συναρμολόγησης μπορείτε να δημιουργήσετε 
τη νησίδα κουζίνας που πάντα ονειρευόσαστε. Είναι εύκολο 
και δίνει νέα προοπτική στην κουζίνα σας. Σας επιτρέπει 
να συνδέσετε 2 ή 3 ανοιχτούς σκελετούς βάσης ΕΝΗΕΤ για 
να δημιουργήσετε μία ελεύθερη νησίδα κουζίνας. Το σετ 
συναρμολόγησης σταθεροποιεί τους σκελετούς κι επίσης 
περιλαμβάνει στηρίγματα δαπέδου. Επίσης μπορείτε να 
δημιουργήσετε μία νησίδα κουζίνας με 1 ανοιχτό σκελετό 
βάσης (40×60×75 cm ή 60×60×75 cm)  στηριγμένο στον 
τοίχο και 1 πάγκο (max. 80×60 cm). Ο πάγκος στηρίζεται 
στον τοίχο με το γαλβανιζέ στήριγμα FIXA.
40 cm
Λευκό 204.801.74 12€
Ανθρακί 704.801.76 12€
60 cm 
Λευκό 704.801.81 12€
Ανθρακί 104.801.79 12€

ENHET εξαρτήματα 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€
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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€

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

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€
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Φωτισμός για την ENHET – όλα τα προϊόντα και οι τιμές

Το σετ φωτισμού SKYDRAG έχει σχεδιαστεί για τη σειρά 
ENHET – ιδανικό τόσο για φωτισμό πάγκου αλλά και για να 
δημιουργήσετε την κατάλληλη ατμόσφαιρα στην κουζίνα. Με 
τον μετασχηματιστή TRÅDFRI και τον ασύρματο ροοστατή 

μπορείτε εύκολα να ανάψετε, να σβήσετε και να ρυθμίσετε την 
ένταση του φωτισμού σας. 

SKYDRAG ταινία φωτισμού LED για πάγκο/ντουλάπα με 
αισθητήρα, συμβατό με ροοστάτη. 
40 cm
Λευκό 504.395.88 20€
Ανθρακί 904.396.28 20€
60 cm
Λευκό 304.395.89 25€
Ανθρακί 304.396.12 25€
80 cm
Λευκό 104.395.90 30€

FÖRNIMMA καλώδιο παροχής ρεύματος, 3.5 m 

504.468.81 6€

TRÅDFRI μετασχηματιστής για ασύρματο έλεγχο, γκρι. 

10 W 503.561.87 27€
30 W 603.426.56 32€

TRÅDFRI ασύρματος ροοστάτης, 
Λευκό.

704.085.95 9,99€
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Πάγκοι για την ENHET – όλα τα προϊόντα και οι τιμές

Πάγκοι για ENHET 123 cm
LILLTRÄSK πάγκος 123×2.8 cm.

Λευκό/laminate 004.798.74 40€

Πάγκοι για ENHET 186 cm

LILLTRÄSK πάγκος 186×2.8 cm.

Λευκό/laminate 502.427.23 50€

EKBACKEN πάγκος 186×2.8 cm.

Ματ μπεζ/laminate με μοτίβο 003.971.85 60€
Όψη μελιάς/laminate 503.376.17 60€
Όψη τσιμέντου, ανοιχτό γκρι/
laminate 303.954.39 60€

Όψη λευκού μάρμαρου/laminate 703.356.22 60€
Ματ ανθρακί/laminate 004.090.13 90€
Όψη μάρμαρου, σκούρο γκρι/
laminate 403.971.69 60€

SÄLJAN πάγκος 186×3.8 cm.

Όψη βελανιδιάς/laminate 604.391.73 60€

Πάγκοι για ENHET 246 cm
LILLTRÄSK πάγκος 246×2.8 cm. 

Λευκό/laminate 902.427.21 55€

EKBACKEN πάγκος 246×2.8 cm.

Matt beige/patterned laminate 203.971.89 70€
Όψη μελιάς/laminate 903.376.20 70€
Όψη τσιμέντου, ανοιχτό γκρι/
laminate 503.954.43 70€

Όψη λευκού μάρμαρου/laminate 003.356.25 70€
Ματ ανθρακί/laminate 104.090.17 100€
Όψη μάρμαρου, σκούρο γκρι/
laminate 403.971.74 70€

SÄLJAN πάγκος 246×3.8 cm. 

Όψη βελανιδιάς/laminate 804.392.09 70€

Νεροχύτες για την ENHET – όλα τα προϊόντα και οι τιμές

Νεροχύτες για ντουλάπι νεροχύτη ΕΝΗΕΤ 
πλάτους 60 cm

FYNDIG ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα, 46×40 cm. 
Νεροχύτης από ανοξείδωτο ατσάλι, ένα ανθεκτικό, 
αντιβακτηριδιακό υλικό που καθαρίζεται εύκολα.
Ανοξείδωτο ατσάλι 902.021.26 25€

FYNDIG ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα και επιφάνεια 
στραγγίσματος, 70×50 cm. Νεροχύτης από ανοξείδωτο 
ατσάλι, ένα ανθεκτικό, αντιβακτηριδιακό υλικό που 
καθαρίζεται εύκολα.
Ανοξείδωτο ατσάλι 502.021.33 35€

BOHOLMEN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα, Ø45 cm. Με 
αυτόν τον στρογγυλό νεροχύτη η κουζίνα σας αποκτά 
άλλη όψη. Από ανοξείδωτο ατσάλι, ένα ανθεκτικό, 
αντιβακτηριδιακό υλικό που καθαρίζεται εύκολα. 
Ανοξείδωτο ατσάλι 702.134.80 39€

BOHOLMEN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα, 47×30 cm. Με 
τον ρηχό νεροχύτη έχετε περισσότερο χώρο εργασίας. Από 
ανοξείδωτο ατσάλι, ένα ανθεκτικό, αντιβακτηριδιακό υλικό 
που καθαρίζεται εύκολα. 
Ανοξείδωτο ατσάλι 002.440.84 39€

LÅNGUDDEN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα, 46×46 cm. Η 
πίσω πλευρά του νεροχύτη έχει μία άκρη πιο βαθιά όπου 
μπορείτε να τοποθετήσετε σφουγγάρι και απορρυπαντικό. 
Από ανοξείδωτο ατσάλι, ένα ανθεκτικό, αντιβακτηριδιακό 
υλικό που καθαρίζεται εύκολα.
Ανοξείδωτο ατσάλι 303.151.74 59€

LÅNGUDDEN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα από 
ανοξείδωτο ατσάλι, ένα ανθεκτικό, αντιβακτηριδιακό 
υλικό που καθαρίζεται εύκολα. , 56×53 cm. Η πίσω πλευρά 
του νεροχύτη έχει μία άκρη πιο βαθιά όπου μπορείτε 
να τοποθετήσετε σφουγγάρι και απορρυπαντικό. Από 
ανοξείδωτο ατσάλι, ένα ανθεκτικό, αντιβακτηριδιακό υλικό 
που καθαρίζεται εύκολα.
Ανοξείδωτο ατσάλι 503.151.73 79€

VATTUDALEN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα με επιφάνεια 
στραγγίσματος, 69×47 cm. Αυτός ο νεροχύτης έχει 
επιφάνεια στραγγίσματος με κλίση ώστε το νερό που 
περισσεύει να φεύγει πάλι μέσα στον νεροχύτη. Από 
ανοξείδωτο ατσάλι, ένα ανθεκτικό, αντιβακτηριδιακό υλικό 
που καθαρίζεται εύκολα.
Ανοξείδωτο ατσάλι 703.151.72 69€

HAVSEN ένθετος νεροχύτης, 1 γούρνα, 53×47 cm. Αυτός 
ο κεραμικός νεροχύτης με τις στρογγυλεμένες άκρες και 
τις ανθεκτικές επιφάνειες, προσθέτει ρουστίκ πινελιά στην 
κουζίνα σας.
Λευκό 803.778.43 99€



14

Μπαταρίες για την ENHET – όλα τα προϊόντα και οι τιμές

LAGAN μπαταρία, επιχρωμιωμένη. Αυτή η μπαταρία 
βοηθά στη μείωση της χρήσης νερού και ενέργειας - έτσι 
εξοικονομείτε και χρήματα από τους λογαριασμούς σας. Η 
επιφάνεια από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο είναι ανθεκτική 
και καθαρίζεται εύκολα.

100.850.27 19,99€

GLYPEN μπαταρία, όψη ανοξείδωτου ατσαλιού. Η 
μπαταρία διαθέτει πολύ ανθεκτικούς κεραμικούς 
δίσκους που αντέχουν τη μεγάλη τριβή όταν αλλάζετε τη 
θερμοκρασία του νερού.

304.423.65 59,99€

EDSVIK μπαταρία κουζίνας διπλού ελέγχου, 
επιχρωμιωμένη. Εξοικονομείτε νερό κι ενέργεια, ενώ 
παράλληλα μπορείτε πιο εύκολα να πλύνετε μεγάλα σκεύη. 
Η επιφάνεια από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο είναι ανθεκτική 
και καθαρίζεται εύκολα.

000.318.41 49,99€

GAMLESJÖN μπαταρία κουζίνας διπλού ελέγχου, 
μαύρο ματ μεταλλικό. Εξοικονομείτε νερό κι ενέργεια, ενώ 
παράλληλα μπορείτε πιο εύκολα να πλύνετε μεγάλα σκεύη. 
Η επιφάνεια από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο είναι ανθεκτική 
και καθαρίζεται εύκολα.

203.416.73 129€

Οι φίλοι της ENHET – όλα τα προϊόντα και οι τιμές

Συνθέσεις διαλογής απορριμμάτων
Θέλετε να μάθετε πώς τα απορρίμματά σας γίνονται νέες πηγές 
ενέργειας; Η σειρά HÅLLBAR σας διευκολύνει να χωρίσετε τα 
απορρίμματά σας σε διαφορετικούς κάδους: μία απλή κίνηση 
και το πρώτο βήμα προς τη νέα ευκαιρία για τα απορρίμματά 
σας.

HÅLLBAR σύνθεση διαλογής απορριμμάτων, 20L 
συρόμενη, με εξαερισμό
Ανοιχτό γκρι 993.088.16 34,97€

HÅLLBAR σύνθεση διαλογής απορριμμάτων, 20L 
συρόμενη
Ανοιχτό γκρι 793.088.03 33,97€

HÅLLBAR σύνθεση διαλογής απορριμμάτων, 22L 
συρόμενη
Ανοιχτό γκρι 093.088.25 32,98€

HÅLLBAR κάδος, 3L. 

Ανοιχτό γκρι 904.321.94 4,99€

 HÅLLBAR κάδος, 10L. 

Ανοιχτό γκρι 803.980.58 6,99€

HÅLLBAR κάδος για βιολογικά απορρίμματα, 10L. 

Ανοιχτό γκρι 804.338.82 7,99€

HÅLLBAR κάδος, 22L.

Ανοιχτό γκρι 204.202.03 12,99€

HÅLLBAR κάδος, 35L. 

Ανοιχτό γκρι 504.202.06 17,99€

HÅLLBAR συρόμενος σκελετός για διαλογή 
απορριμμάτων
Ανοιχτό γκρι 204.228.53 19,99€

Εσωτερικά εξαρτήματα
VARIERA Ράφι ένθετο, Λευκό.

32×13×16 cm 801.366.22 4,99€
32×28×16 cm 601.366.23 6,99€

VARIERA κουτί, Λευκό.

10×12 cm 503.351.09 1,69€

VARIERA κουτί, Λευκό 

24×17 cm 301.550.19 3,49€
34×24 cm 701.772.55 3,49€

STÖDJA δίσκος για μαχαιροπίρουνα, Λευκό. 

20×50 cm 401.772.28 1,79€
31×50 cm 501.772.23 2,49€
51×50 cm 001.772.25 3,49€

Αξεσουάρ
NISSAFORS τρόλεϊ, 50.5×30×83 cm. 

Μαύρο 203.997.77 27€
Κόκκινο-πορτοκαλί 804.657.45 27€

Λευκό 404.657.33 27€
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Εστία
TILLREDA φορητή επαγωγική εστία, Λευκό. Η φορητή 
επαγωγική εστία TILLREDA εξοικονομεί ενέργεια και 
είναι ιδανική για πιο μικρές κουζίνες. Όταν δεν τη 
χρησιμοποιείτε την αποθηκεύετε ή την κρεμάτε στον 
τοίχο για να ελευθερώσετε χώρο στον πάγκο για άλλες 
δραστηριότητες.

003.316.27 59,99€

GRUNDAD επαγωγική εστία 300. Η GRUNDAD είναι μία 
ενεργειακά αποδοτική επαγωγική εστία κι έχει λειτουργία 
power booster, ιδανική για να ζεσταίνετε νερό, να 
τηγανίζετε ή να σωτάρετε κρέας.

404.670.82 269€

VÄLBILDAD μικρή επαγωγική εστία 300. Η VÄLBILDAD 
είναι μία ενεργειακά αποδοτική επαγωγική εστία κι έχει 
λειτουργία power booster, ιδανική για να ζεσταίνετε νερό, 
να τηγανίζετε ή να σωτάρετε κρέας.

204.675.92 259€

Απορροφητήρας
LAGAN απορροφητήρας τοίχου 60, Λευκό. Ο 
εντοιχιζόμενος απορροφητήρας LAGAN έχει φωτισμό LED 
και όλες τις βασικές λειτουργίες που χρειάζεστε. Είναι 
επίσης αθόρυβος και δημιουργεί ενιαία εμφάνιση στην 
κουζίνα σας καθώς μπορείτε να τον τοποθετήσετε κάτω από 
ένα ντουλάπι τοίχου.

504.013.83 49,99€

LAGAN απορροφητήρας τοίχου, ανοξείδωτο ατσάλι. Ο 
εντοιχιζόμενος απορροφητήρας LAGAN έχει φωτισμό LED 
και όλες τις βασικές λειτουργίες που χρειάζεστε. Είναι 
επίσης αθόρυβος και δημιουργεί ενιαία εμφάνιση στην 
κουζίνα σας καθώς μπορείτε να τον τοποθετήσετε κάτω από 
ένα ντουλάπι τοίχου.

203.889.67 75€

RYTMISK απορροφητήρας τοίχου 60, ανοξείδωτο ατσάλι.
Ο απορροφητήρας τοίχου με τον φωτισμό LED τονίζει την 
εικόνα της κουζίνας σας. Αθόρυβα και αποτελεσματικά 
εμποδίζει την διάδοση των οσμών και των λιπών. 

803.889.69 199€

MATÄLSKARE απορροφητήρας τοίχου. Ο απορροφητήρας 
τοίχου με τον φωτισμό LED τονίζει την εικόνα της κουζίνας 
σας. Αθόρυβα και αποτελεσματικά εμποδίζει την διάδοση 
των οσμών και των λιπών. 

Ανοξείδωτο ατσάλι 903.688.00 249€
Μαύρο 103.889.77 249€

MATTRADITION απορροφητήρας τοίχου. Ο 
απορροφητήρας τοίχου με τον φωτισμό LED τονίζει την 
εικόνα της κουζίνας σας. Αθόρυβα και αποτελεσματικά 
εμποδίζει την διάδοση των οσμών και των λιπών. 
Ανοξείδωτο ατσάλι 703.688.01 249€
Μαύρο 703.891.44 249€
Λευκό 403.891.45 249€

Φούρνος μικροκυμάτων
TILLREDA φούρνος μικροκυμάτων, λευκό. 

504.867.92 69,99€

Συσκευές για την ENHET – όλα τα προϊόντα και οι τιμές

Φούρνος
LAGAN φούρνος, Λευκό.

504.169.21 199€

GÖRLIG φούρνος, Ανοξείδωτο ατσάλι.

204.117.03 249€

MATÄLSKARE φούρνος με λειτουργία εξαναγκασμένου 
αέρα , χρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού. Ο φούρνος 
MATÄLSKARE δημιουργεί ομοιόμορφο, κομψό στιλ. 
Διαχέει ομοιόμορφα τη θερμότητα ώστε να μπορείτε να 
μαγειρέψετε ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά φαγητά. Για 
αργό μαγείρεμα, επιλέξετε τη λειτουργία αντιστάσεων.

403.687.65 339€

MATTRADITION φούρνος με λειτουργία εξαναγκασμένου 
αέρα. Ο φούρνος MATTRADITION δημιουργεί ομοιόμορφο, 
κομψό στιλ. Διαχέει ομοιόμορφα τη θερμότητα ώστε να 
μπορείτε να μαγειρέψετε ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά 
φαγητά. Για αργό μαγείρεμα, επιλέξετε τη λειτουργία 
αντιστάσεων.
Μαύρο 804.117.24 339€
Λευκό 304.117.26 339€
Χρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού 003.687.67 339€

ANRÄTTA φούρνος με λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα, 
χρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού.

604.117.20 499€

Ψυγείο και καταψύκτης
LAGAN ψυγείο με κατάψυξη, 97/16L, λευκό.

603.349.63 239€

Ελεύθερο ψυγείο/καταψύκτης
LAGAN ψυγείο/καταψύκτης,194/109L, λευκό.

102.823.63 499€

Πλυντήριο πιάτων
LAGAN εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων.

504.754.25 379€
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Πληροφορίες

Φυλλάδιο κουζινών
Ένα φυλλάδιο γεμάτο από ιδέες και φωτογραφίες κουζινών 
σε όλα τα στιλ και μεγέθη. Εδώ θα βρείτε τα πάντα, από 
ολοκληρωμένες κουζίνες μέχρι όλα τα αξεσουάρ που κάνουν 
την ζωή στην κουζίνα πιο εύκολη και πιο διασκεδαστική.

Σχεδιαστικό πρόγραμμα ENHET
Μπορείτε να βασιστείτε στην καθοδήγηση του σχεδιαστικού 
προγράμματος ΕΝΗΕΤ ώστε να πραγματοποιήσετε την αγορά 
σας εύκολα και γρήγορα. Θα βρείτε online μία έκθεση των νέων 
ολοκληρωμένων συνθέσεων κουζίνας που έχουν δημιουργήσει 
οι ειδικοί στις κουζίνες, με βάση τα χρόνια εμπειρίας τους 
στον σχεδιασμό κουζίνας. Μόλις επιλέξετε τη σύνθεση που σας 
αρέσει με ένα κλικ, μπορείτε να διαμορφώσετε ανάλογα με την 
προτίμησή σας τις προσόψεις, τον πάγκο, τον νεροχύτη, τη 
μπαταρία, πόμολα/χερούλια και τις συσκευές. 

ENHET Οδηγός εγκατάστασης
Ο οδηγός εγκατάστασης κουζίνας ΕΝΗΕΤ σας δίνει συμβουλές 
και οδηγίες για το πως να εγκαταστήσετε μόνοι σας την ΕΝΗΕΤ 
κουζίνα σας. Απλώς θυμηθείτε: μπορείτε να τα κάνετε όλα 
μόνοι σας, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Μάθετε περισσότερα για 
τις υπηρεσίες μας στη σελίδα 3.

Η νέα σας κουζίνα από την ΙΚΕΑ - από την 
αρχή ως το τέλος.
Το φυλλάδιο Η νέα ΙΚΕΑ κουζίνα σας, είναι ο οδηγός σας 
για τον σχεδιασμό, τη μέτρηση, την παραγγελία και την 
εγκατάσταση της νέας ΙΚΕΑ κουζίνας σας. Θα το βρείτε στο 
τοπικό κατάστημα ΙΚΕΑ ή στο www.ikea.gr

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 την ΕΝΗΕΤ κουζίνα σας, είτε είναι 
καινούρια ή παλιά που θέλετε να ανανεώσετε. Επιπλέον, 
εδώ θα βρείτε όλα τα προϊόντα που φαντάζεστε για να 
διαμορφώσετε όπως θέλετε την κουζίνα των ονείρων σας.

IKEA Σχεδιαστικό πρόγραμμα κουζίνας
Δημιουργήστε την ΕΝΗΕΤ κουζίνα σας από το μηδέν σε ένα 
περιβάλλον 3D  όπου θα βλέπετε την τιμή για κάθε μονάδα 
και για ολόκληρη την κουζίνα. Μπορείτε να εκτυπώσετε 
σχέδια και λίστες αγοράς στο σπίτι ή να τις αποθηκεύσετε 
στην ιστοσελίδα της IKEA. Στο κατάστημα της ΙΚΕΑ μπορείτε 
να συζητήσετε το σχέδιό σας με έναν ειδικό στις κουζίνες, για 
συμβουλές και ιδέες. Μάθετε περισσότερα στο www.ikea.gr.

Βρείτε εύκολα και γρήγορα πληροφορίες που θα σας 
οδηγήσουν στη νέα ΙΚΕΑ κουζίνα 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.


