
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.

Υπέροχα τραπέζια για υπέροχες στιγμές
Φαγητό, κουβέντα, παιχνίδια, διάβασμα. Ένα ρομαντικό δείπνο για δύο ή μία 
γιορτή για όλη την οικογένεια. Ζούμε μαζί μεγάλο μέρος της ζωής μας γύρω από την 
τραπεζαρία. Γι’ αυτό θέλουμε τα τραπέζια IKEA να έχουν τον καλύτερο σχεδιασμό, 
την καλύτερη ποιότητα και τα καλύτερα υλικά. Είναι ακόμα σημαντικό, να μπορείτε 
να τα συνδυάσετε για να ταιριάζουν τέλεια με τις ανάγκες σας. Με λίγα λόγια, να είναι 
υπέροχα τόσο στη λειτουργικότητα όσο και στις λεπτομέρειές τους. Γιατί πρέπει να 
έχετε ένα υπέροχο τραπέζι για όλες τις υπέροχες στιγμές σας.

Οδηγός αγοράς

Τραπέζια και τραπεζαρίες

Άτοκες Δόσεις
Νέο Πρόγραμμα
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.
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Όλα τα τραπέζια και οι τιμές

BJURSTA επίτοιχο πτυσσόμενο τραπέζι, 90×50 cm. 
Μετατρέπεται σε ένα πρακτικό ράφι για μικρά 
αντικείμενα όταν διπλώνεται. Εξοικονομείτε χώρο όταν 
δε χρησιμοποιείται.
Σκούρο καφέ 802.175.24 39,99€

DOCKSTA τραπέζι, Ø105 cm. Ένα στρογγυλό τραπέζι, με 
στρογγυλεμένες άκρες, δίνει μία αίσθηση χαλάρωσης 
στον χώρο σας. 

Λευκό 193.249.95 159€

EKEDALEN επεκτεινόμενο τραπέζι, 80/120×70 cm. Το 
τραπέζι δεν έχει εμφανείς ενώσεις όταν το χρησιμοποιείτε 
κλειστό, χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό του.  Τα πόδια 
του τραπεζιού παραμένουν στις γωνίες του όταν το 
επεκτείνετε, ώστε να έχετε αρκετό χώρο για τις καρέκλες. 
Ένα άτομο μπορεί γρήγορα κι εύκολα να επεκτείνει το 
τραπέζι, πριν φτάσουν οι προσκεκλημένοι. Το επιπλέον 
φύλλο μπορεί να αποθηκευτεί κάτω από την επιφάνεια του 
τραπεζιού για εύκολη πρόσβαση. Συνδυάζεται εύκολα με 
καρέκλες και πάγκους της ίδιας σειράς ή γιατί όχι με άλλες 
καρέκλες της ΙΚΕΑ..
Καφέ 803.408.35 139€
Σκούρο καφέ 203.408.24 139€
Βελανιδιά 403.408.37 139€
Λευκό 703.408.26 139€

EKEDALEN επεκτεινόμενο τραπέζι, 120/180×80 cm. Το 
τραπέζι δεν έχει εμφανείς ενώσεις όταν το χρησιμοποιείτε 
κλειστό, χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό του.  Τα πόδια 
του τραπεζιού παραμένουν στις γωνίες του όταν το 
επεκτείνετε, ώστε να έχετε αρκετό χώρο για τις καρέκλες. 
Ένα άτομο μπορεί γρήγορα κι εύκολα να επεκτείνει το 
τραπέζι, πριν φτάσουν οι προσκεκλημένοι. Το επιπλέον 
φύλλο μπορεί να αποθηκευτεί κάτω από την επιφάνεια του 
τραπεζιού για εύκολη πρόσβαση. Συνδυάζεται εύκολα με 
καρέκλες και πάγκους της ίδιας σειράς ή γιατί όχι με άλλες 
καρέκλες της ΙΚΕΑ.
Καφέ 303.408.09 199€
Σκούρο καφέ 403.408.04 199€
Βελανιδιά 703.408.12 199€
Λευκό 703.408.07 199€

EKEDALEN επεκτεινόμενο τραπέζι, 180/240×90 cm. Το 
τραπέζι δεν έχει εμφανείς ενώσεις όταν το χρησιμοποιείτε 
κλειστό, χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό του.  Τα πόδια 
του τραπεζιού παραμένουν στις γωνίες του όταν το 
επεκτείνετε, ώστε να έχετε αρκετό χώρο για τις καρέκλες. 
Ένα άτομο μπορεί γρήγορα κι εύκολα να επεκτείνει το 
τραπέζι, πριν φτάσουν οι προσκεκλημένοι. Το επιπλέον 
φύλλο μπορεί να αποθηκευτεί κάτω από την επιφάνεια του 
τραπεζιού για εύκολη πρόσβαση. Συνδυάζεται εύκολα με 
καρέκλες και πάγκους της ίδιας σειράς ή γιατί όχι με άλλες 
καρέκλες της ΙΚΕΑ.
Καφέ 903.407.69 249€
Σκούρο καφέ 203.407.58 249€
Βελανιδιά 903.407.74 249€
Λευκό 703.407.65 249€

EKEDALEN τραπέζι μπαρ, 120×80 cm. Συνδυάζεται εύκολα 
με σκαμπό μπαρ από την ίδια σειρά. Αυτό το τραπέζι μπαρ 
ταιριάζει σε πολλούς ανθρώπους, από τους μινιμαλιστές 
μέχρι την οικογένεια που θέλει καθημερινά σταθερότητα 
και ανθεκτικότητα. Τοποθετείται στην κουζίνα ή στην 
τραπεζαρία. Ο λιτός σχεδιασμός του συνδυάζεται όμορφα 
με πολλά στιλ.
Καφέ 404.005.29 199€
Σκούρο καφέ 904.005.17 199€

GAMLARED τραπέζι, 85 cm. Ένα στρογγυλό τραπέζι, με 
στρογγυλεμένες άκρες, δίνει μία αίσθηση χαλάρωσης 
στον χώρο σας. Για 2-4 άτομα.
Ανοιχτόχρωμη αντικέ βαφή/μαύρη 
βαφή 303.712.40 79,99€

GAMLEBY τραπέζι, 67/134/201×78 cm. Μπορείτε εύκολα και 
γρήγορα να αλλάξετε το μέγεθος του τραπεζιού ανάλογα 
με τις ανάγκες σας. Για 2 έως 6 άτομα. Το μασίφ ξύλο 
πεύκου είναι ένα φυσικό υλικό που γίνεται πιο όμορφο με 
το πέρασμα του χρόνου και αποκτά το δικό του μοναδικό 
χαρακτήρα.
Ανοιχτόχρωμη αντικέ βαφή/
μαύρο 602.470.27 239€

GLIVARP επεκτεινόμενο τραπέζι, 75/115×70 cm. Η γυάλινη 
επιφάνεια του τραπεζιού αφήνει το φως να περάσει, 
κάνοντας το τραπέζι διακριτικό και εναρμονίζοντάς το 
με το χώρο σας, ακόμα κι αν είναι περιορισμένος. Μια 
επιφάνεια τραπεζιού από γυαλί ασφαλείας, δε λεκιάζει 
εύκολα και είναι εύκολο να καθαριστεί. Το τραπέζι μπορεί 
να επεκταθεί εύκολα από ένα μόνο άτομο. 
Διαφανές/επιχρωμιωμένο 603.346.99 169€

GLIVARP επεκτεινόμενο τραπέζι, 125/188×85 cm. 
Η γυάλινη επιφάνεια του τραπεζιού αφήνει το φως 
να περάσει, κάνοντας το τραπέζι διακριτικό και 
εναρμονίζοντάς το με το χώρο σας, ακόμα κι αν είναι 
περιορισμένος. Μια επιφάνεια τραπεζιού από γυαλί 
ασφαλείας, δε λεκιάζει εύκολα και είναι εύκολο να 
καθαριστεί. Το τραπέζι μπορεί να επεκταθεί εύκολα από ένα 
μόνο άτομο.
Διαφανές/επιχρωμιωμένο 403.346.95 229€

IKEA PS 2012 τραπέζι με πτυσσόμενα φύλλα, 
74/106/138×80 cm. Η επιφάνεια του τραπεζιού είναι 
κατασκευασμένη από μπαμπού, που είναι ένα πολύ 
ανθεκτικό υλικό. Οι μικρές, κομψές διαστάσεις του, σάς 
διευκολύνουν να τοποθετήσετε το τραπέζι ακόμα και σε 
έναν περιορισμένο χώρο. Το τραπέζι μπορεί να επεκταθεί 
εύκολα από ένα μόνο άτομο, ώστε να υπάρχει χώρος για 
2-4 άτομα. 
Μπαμπού/λευκό 202.068.06 169€

INGATORP τραπέζι με πτυσσόμενα φύλλα, 
65/123×78 cm. Τραπέζι με πτυσσόμενα φύλλα για 2-4 άτομα. 
Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το μέγεθος του 
τραπεζιού ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Αντικέ βαφή 604.231.05 149€
Σκούρο καφέ 404.231.06 149€
Λευκό 004.231.08 149€

INGATORP επεκτεινόμενο τραπέζι, 110/155 cm. Η 
επιφάνεια με ουδέτερη λάκα καθαρίζεται εύκολα. 
Επεκτεινόμενο τραπέζι με 1 επιπλέον φύλλο για 4-6 
άτομα. Σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το 
μέγεθος του τραπεζιού ανάλογα με τις ανάγκες σας. 
Μαύρο 802.170.72 299€
Λευκό 402.170.69 299€

INGATORP επεκτεινόμενο τραπέζι, 155/215×87 cm. 
Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να αλλάξετε το μέγεθος του 
τραπεζιού, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Το επιπλέον φύλλο 
κάτω από την επιφάνεια του τραπεζιού σάς επιτρέπει 
να προεκτείνετε το τραπέζι σας, ώστε να χωράει από 4 
έως 6 άτομα. Τα πόδια του τραπεζιού μένουν στις γωνίες 
όταν επεκτείνετε το τραπέζι κάνοντας περισσότερο χώρο 
για καρέκλες γύρω από το τραπέζι. Το τραπέζι δεν έχει 
καμία προεξοχή όταν επεκτείνεται επομένως δεν υπάρχει 
κίνδυνος για τα μικρά παιδιά να χτυπήσουν το κεφάλι 
τους. Η κρυφή λειτουργία κλειδώματος εμποδίζει τη 
δημιουργία κενών μεταξύ της επάνω επιφάνειας και του 
φύλλου, ενώ κρατάει το επιπλέον φύλλο σταθερό στην 
θέση του. Το επιπλέον φύλλο μπορεί να αποθηκευτεί κάτω 
από την επιφάνεια του τραπεζιού για εύκολη πρόσβαση. Η 
επιφάνεια με ουδέτερη λάκα καθαρίζεται εύκολα 

Μαύρο 902.224.07 289€
Λευκό 702.214.23 289€

JOKKMOKK τραπέζι/4 καρέκλες. Ολόκληρη η τραπεζαρία 
μεταφέρεται εύκολα στο σπίτι καθώς είναι συσκευασμένη 
σε ένα κουτί. Η κατασκευή από ξύλο και ο σχεδιασμός 
της πλάτης δίνουν ένα παραδοσιακό στιλ στον χώρο σας. 
Ενισχύστε την άνεση προσθέτοντας μαλακά μαξιλάρια 
καρέκλας, που ταιριάζουν τέλεια στο κάθισμα. Το μασίφ 
ξύλο πεύκου και η αντικέ βαφή θα αντέξουν πολλά χρόνια 
χρήσης.
Αντικέ βαφή 502.111.04  119€

LANEBERG επεκτεινόμενο τραπέζι, 130/190×80 cm. 
Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να αλλάξετε το μέγεθος του 
τραπεζιού, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Το επιπλέον φύλλο 
κάτω από την επιφάνεια του τραπεζιού σάς επιτρέπει να 
προεκτείνετε το τραπέζι σας, ώστε να χωράει από 4 έως 6 
άτομα. 
Καφέ 604.477.76 179€
Λευκό 604.161.38 179€
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LERHAMN τραπέζι, 74×74 cm. Το μασίφ ξύλο πεύκου είναι 
ένα φυσικό υλικό που γίνεται πιο όμορφο με το πέρασμα 
του χρόνου και αποκτά το δικό του μοναδικό χαρακτήρα. Η 
επιφάνεια με ουδέτερη λάκα καθαρίζεται εύκολα.
Σκούρο καφέ 504.443.06 69,99€
Ανοιχτόχρωμη αντικέ/λευκή βαφή 604.442.59 69,99€ 

LERHAMN τραπέζι, 118×74 cm. Το μασίφ ξύλο πεύκου είναι 
ένα φυσικό υλικό που γίνεται πιο όμορφο με το πέρασμα 
του χρόνου και αποκτά το δικό του μοναδικό χαρακτήρα. Η 
επιφάνεια με ουδέτερη λάκα καθαρίζεται εύκολα.
Σκούρο καφέ 604.443.01 89,99€
Ανοιχτόχρωμη αντικέ/λευκή βαφή 404.442.55 89,99€

LISABO τραπέζι, 140×78 cm. Μπορείτε να το 
συναρμολογήσετε εύκολα, καθώς κάθε πόδι έχει μόνο ένα 
εξάρτημα. Η επιφάνεια του τραπεζιού από όψη μελιάς 
και τα πόδια από μασίφ ξύλο σημύδας δίνουν μια ζεστή, 
φυσική αίσθηση στο χώρο σας. 
Όψη μελιάς 702.943.39 139€
Μαύρο 803.824.39 139€

MELLTORP τραπέζι, 75×75 cm. Η επιφάνεια από μελαμίνη 
είναι ανθεκτική στους λεκέδες και στις γρατζουνιές και 
καθαρίζεται εύκολα. Το τραπέζι είναι διαθέσιμο σε δύο 
μεγέθη, για 2-4 άτομα. 
Λευκό 390.117.81 29,99€

MELLTORP τραπέζι, 125×75 cm. Η επιφάνεια από μελαμίνη 
είναι ανθεκτική στους λεκέδες και στις γρατζουνιές και 
καθαρίζεται εύκολα. Το τραπέζι είναι διαθέσιμο σε δύο 
μεγέθη, για 2-4 άτομα.
Λευκό 190.117.77 39,99€

MÖCKELBY τραπέζι, 235×100 cm. Το τραπέζι διαθέτει 
επικάλυψη από μασίφ ξύλο βελανιδιάς. Η βελανιδιά είναι 
ένα εξαιρετικά ανθεκτικό ξύλο με έντονα «νερά». Το χρώμα 
της σκουραίνει και γίνεται πιο όμορφο με το πέρασμα του 
χρόνου, αποκτώντας έναν χρυσό-καφέ τόνο. Kάνετε μία 
σωστή επιλογή για το περιβάλλον, καθώς με τη μέθοδο 
κατασκευής από μοριοσανίδα που καλύπτεται από μία 
επιφάνεια μασίφ ξύλου χρησιμοποιείται λιγότερο ξύλο 
για την παραγωγή του. Το τραπέζι διαθέτει μοναστηριακό 
σχεδιασμό με αυθεντική αίσθηση ξύλου. Το μοναστηριακό 
στιλ τονίζεται από το σχεδιασμό στις άκρες. Κάθε τραπέζι 
είναι μοναδικό, με φυσικές διακυμάνσεις στις αποχρώσεις 
του ξύλου.
Βελανιδιά 002.937.72 599€

MÖRBYLÅNGA τραπέζι, ξύλο βελανιδιάς καφέ βαφή. 
Τραπέζι με επένδυση από ξύλο βελανιδιάς. Η βελανιδιά 
είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό ξύλο με έντονα «νερά». 
Το χρώμα της σκουραίνει και γίνεται πιο όμορφο με το 
πέρασμα του χρόνου, αποκτώντας έναν χρυσό-καφέ τόνο. 
Kάνετε μία σωστή επιλογή για το περιβάλλον, καθώς με τη 
μέθοδο κατασκευής από μοριοσανίδα που καλύπτεται από 
μία επιφάνεια μασίφ ξύλου χρησιμοποιείται λιγότερο ξύλο 
για την παραγωγή του. Το τραπέζι διαθέτει μοναστηριακό 
σχεδιασμό με αυθεντική αίσθηση ξύλου. Το μοναστηριακό 
στιλ τονίζεται από το σχεδιασμό στις άκρες. Κάθε τραπέζι 
είναι μοναδικό, με φυσικές διακυμάνσεις στις αποχρώσεις 
του ξύλου.
140×85 cm 503.862.45 449€

NORBERG επίτοιχο πτυσσόμενο τραπέζι 74×60 cm. 
Μετατρέπεται σε ένα πρακτικό ράφι για μικρά 
αντικείμενα όταν διπλώνεται. Εξοικονομείτε χώρο όταν δε 
χρησιμοποιείτε το τραπέζι, καθώς είναι πτυσσόμενο. 
Επιφάνεια τραπεζιού από μελαμίνη, η οποία είναι μεγάλης 
αντοχής και καθαρίζεται εύκολα. 

Λευκό 301.805.04 34,99€

NORBO επίτοιχο πτυσσόμενο τραπέζι 79×59 cm. 
Εξοικονομείτε χώρο όταν δε χρησιμοποιείτε το τραπέζι, 
καθώς είναι πτυσσόμενο. Το μασίφ ξύλο είναι ένα μεγάλης 
αντοχής φυσικό υλικό.
Σημύδα 800.917.13 45€

NORDEN επεκτεινόμενο τραπέζι, 155/210×90 cm. 
Επεκτεινόμενο τραπέζι φαγητού με 1 επιπλέον φύλλο για 
4-6 άτομα. Σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το 
μέγεθος του τραπεζιού ανάλογα με τις ανάγκες σας. Το 
επιπλέον φύλλο μπορεί να αποθηκευτεί κάτω από την 
επιφάνεια του τραπεζιού για εύκολη πρόσβαση. Το μασίφ 
ξύλο είναι ένα μεγάλης αντοχής φυσικό υλικό. Η κρυφή 
λειτουργία κλειδώματος εμποδίζει τη δημιουργία κενών 
μεταξύ της επάνω επιφάνειας και του φύλλου, ενώ κρατάει 
το επιπλέον φύλλο σταθερό στην θέση του. 
Σημύδα 402.425.92 239€

NORDEN πτυσσόμενο τραπέζι, 26/89/152×80 cm. 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε μαχαιροπίρουνα, 
χαρτοπετσέτες και κεριά στα 6 συρτάρια κάτω από την 
επιφάνεια του τραπεζιού. Τραπέζι με πτυσσόμενα φύλλα 
για 2-4 άτομα. Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το 
μέγεθος του τραπεζιού ανάλογα με τις ανάγκες σας. Το 
μασίφ ξύλο είναι ένα μεγάλης αντοχής φυσικό υλικό. 
Σημύδα 904.238.87 199€
Λευκό 104.238.86 179€

NORDVIKEN πτυσσόμενο τραπέζι, 74/104×74 cm. 
Τραπέζι με πτυσσόμενα φύλλα για 2-4 άτομα. Σας δίνει 
τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το μέγεθος του τραπεζιού 
ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Μαύρο 703 687 16 149€

NORDVIKEN επεκτεινόμενο τραπέζι, 152/223×95 cm. 
Επεκτεινόμενο τραπέζι with 2 επιπλέον φύλλα για 4-6 
άτομα. Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το μέγεθος 
του τραπεζιού ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα επιπλέον 2 
φύλλα μπορούν να αποθηκευτούν κάτω από την επιφάνεια 
του τραπεζιού για εύκολη πρόσβαση. Ένα άτομο μπορεί 
γρήγορα κι εύκολα να επεκτείνει το τραπέζι, πριν φτάσουν 
οι προσκεκλημένοι. 
Μαύρο 203 687 14 399€
Λευκό 903 687 15 399€

NORDVIKEN επεκτεινόμενο τραπέζι, 210/289×105 cm. 
Επεκτεινόμενο τραπέζι with 2 επιπλέον φύλλα για 6-8 
άτομα. Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το μέγεθος 
του τραπεζιού ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα επιπλέον 2 
φύλλα μπορούν να αποθηκευτούν κάτω από την επιφάνεια 
του τραπεζιού για εύκολη πρόσβαση. Ένα άτομο μπορεί 
γρήγορα κι εύκολα να επεκτείνει το τραπέζι, πριν φτάσουν 
οι προσκεκλημένοι. 
Μαύρο 703.599.91 499€

NORRÅKER τραπέζι μπαρ, 74×74 cm. Ανθεκτικό και 
μεγάλης διάρκειας ζωής. Κατάλληλο για επαγγελματική 
χρήση. Κάθε τραπέζι είναι μοναδικό, με φυσικές 
διακυμάνσεις στις αποχρώσεις του ξύλου. Οι 
στρογγυλεμένες γωνίες του τραπεζιού μειώνουν τον 
κίνδυνο τραυματισμού του παιδιού σας. 
Σημύδα 404 290 14 139€

NORRÅKER τραπέζι, 74×74 cm. Ανθεκτικό και μεγάλης 
διάρκειας ζωής. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. 
Κάθε τραπέζι είναι μοναδικό, με φυσικές διακυμάνσεις 
στις αποχρώσεις του ξύλου. Οι στρογγυλεμένες γωνίες 
του τραπεζιού μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού του 
παιδιού σας.
Σημύδα 904 289 84 89,99€

NORRÅKER τραπέζι, 125×74 cm. Ανθεκτικό και μεγάλης 
διάρκειας ζωής. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. 
Κάθε τραπέζι είναι μοναδικό, με φυσικές διακυμάνσεις 
στις αποχρώσεις του ξύλου. Οι στρογγυλεμένες γωνίες 
του τραπεζιού μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού του 
παιδιού σας.
Σημύδα 304 289 82 149€

RYDEBÄCK τραπέζι με βάση BACKARYD, 150×78 cm. 
Το τραπέζι έχει έναν ειδικό τρόπο κατασκευής που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους και σέβεται το 
περιβάλλον. Η επιφάνεια του τραπεζιού έχει έτοιμες τρύπες 
για τον σκελετό της βάσης, για εύκολη συναρμολόγηση. Η 
επιφάνεια με ουδέτερη λάκα καθαρίζεται εύκολα. 
Λευκό/Λευκό 690.403.53 109€

SKOGSTA τραπέζι, 235×100 cm. Κάθε τραπέζι είναι 
μοναδικό, με φυσικές διακυμάνσεις στις αποχρώσεις 
του ξύλου. Η ακακία έχει σκούρο καφέ χρώμα και 
χαρακτηριστικά “νερά”, έχει μεγάλη ανθεκτικότητα σε 
γρατσουνιές και νερό, ιδανική για καθημερινή χρήση. Με το 
χρόνο το χρώμα της σκουραίνει ελαφρώς.
Ακακία 704.192.64 499€

SLÄHULT τραπέζι με βάση DALSHULT, 185×90 cm. Η 
επιφάνεια του τραπεζιού διαθέτει επικάλυψη με μελαμίνη, 
ώστε να είναι ανθεκτική στην υγρασία και στους λεκέδες 
και να καθαρίζεται εύκολα. Η επιφάνεια του τραπεζιού 
έχει έτοιμες τρύπες για τον σκελετό της βάσης, για εύκολη 
συναρμολόγηση.
Λευκό/σημύδα 990.403.42 199€

Όλα τα τραπέζια και οι τιμές



STENSELE τραπέζι μπαρ, 70×70 cm.  Με τον καθαρό, απλό 
σχεδιασμό τοποθετείται εύκολα σε ένα εστιατόριο, καφέ ή 
περιοχή γρήγορης εξυπηρέτησης. Μπορείτε να κρεμάσετε 
την τσάντα ή το μπουφάν σας στο άγκιστρο από κάτω. Η 
επιφάνεια από laminate είναι πολύ ανθεκτική, με εύκολη 
συντήρηση και μπορεί να αντέξει βαριά χρήση. Η βάση 
ρυθμίζεται ώστε το τραπέζι να παραμένει σταθερό σε 
ανισόπεδα δάπεδα. Είναι προσαρτημένη στα πόδια του 
τραπεζιού ώστε να μην αποκολληθεί ή χαθεί. Το ανθεκτικό 
τελείωμα στις άκρες προστατεύει από χτυπήματα, 
γρατσουνιές και ραγίσματα που προκαλούνται από 
καρέκλες που μετακινούνται ή κρέμονται στο τραπέζι. Αυτό 
το γραφείο έχει ελεγχθεί για γενική, μη-οικιακή χρήση και 
πληροί τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη 
σταθερότητα που παρατίθενται στα ακόλουθα πρότυπα: EN 
15372 και ANSI/BIFMA X:5.5. Προτείνεται για χρήση μόνο σε 
εσωτερικούς χώρους.
Ανθρακί/ανθρακί 993.239.25 129€

STENSELE τραπέζι, 70×70 cm. Με τον καθαρό, απλό 
σχεδιασμό τοποθετείται εύκολα σε ένα εστιατόριο, καφέ ή 
περιοχή γρήγορης εξυπηρέτησης. Μπορείτε να κρεμάσετε 
την τσάντα ή το μπουφάν σας στο άγκιστρο από κάτω. Η 
επιφάνεια από laminate είναι πολύ ανθεκτική, με εύκολη 
συντήρηση και μπορεί να αντέξει βαριά χρήση. Η βάση 
ρυθμίζεται ώστε το τραπέζι να παραμένει σταθερό σε 
ανισόπεδα δάπεδα. Είναι προσαρτημένη στα πόδια του 
τραπεζιού ώστε να μην αποκολληθεί ή χαθεί. Το ανθεκτικό 
τελείωμα στις άκρες προστατεύει από χτυπήματα, 
γρατσουνιές και ραγίσματα που προκαλούνται από 
καρέκλες που μετακινούνται ή κρέμονται στο τραπέζι. Αυτό 
το γραφείο έχει ελεγχθεί για γενική, μη-οικιακή χρήση και 
πληροί τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη 
σταθερότητα που παρατίθενται στα ακόλουθα πρότυπα: EN 
15372 και ANSI/BIFMA X:5.5. Προτείνεται για χρήση μόνο σε 
εσωτερικούς χώρους.
Ανθρακί/ανθρακί 893.239.21 109€

VEDBO τραπέζι, 160x95 cm. Το ματ φινίρισμα με την απαλή 
αίσθηση απορροφά το φως και δεν κάνει αντανακλάσεις. 
Η ματ επιφάνεια είναι αδιάβροχη και δεν μένουν 
δαχτυλιές. Για να διατηρήσετε την ομορφιά του τραπεζιού, 
καθαρίστε τις γρατσουνιές και ό,τι έχει απομείνει από την 
καθημερινή χρήση με ένα μαλακό σφουγγάρι. Η επιφάνεια 
του τραπεζιού χωρίς ορατές ενώσεις στηρίζεται σε μία 
γερή κατασκευή από μασίφ ξύλο για ένα ζεστό αισθητικό 
αποτέλεσμα. Το τραπέζι συνδυάζεται ιδανικά με την 
καρέκλα και την πολυθρόνα VEDBO.
Λευκό 104.174.56 349€

STORNÄS τραπέζι μπαρ, 127×70 cm. Η επιφάνεια με 
ουδέτερη λάκα καθαρίζεται εύκολα.
Σκούρο καφέ 702.176.52 259€

TINGBY τραπέζι, 180×90 cm. Το τραπέζι έχει έναν ειδικό 
τρόπο κατασκευής που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους και σέβεται το περιβάλλον.
Λευκό 403.489.23 199€

TORSBY τραπέζι, 135×85 cm. Η επιφάνεια του τραπεζιού 
από γυαλί ασφαλείας καθαρίζεται εύκολα και είναι πιο 
ανθεκτική από το κοινό γυαλί.
Επιχρωμιωμένο/γυαλί λευκό 598.929.37 139€
Επιχρωμιωμένο/γυαλιστερό λευκό 399.318.45 149€

TÄRENDÖ τραπέζι, 110×67 cm. Η επιφάνεια του τραπεζιού 
διαθέτει επικάλυψη με μελαμίνη, ώστε να είναι ανθεκτική 
στην υγρασία και στους λεκέδες και να καθαρίζεται εύκολα.
Μαύρο 990.004.83 34,99€

VANGSTA επεκτεινόμενο τραπέζι, λευκό και μαύρο/
σκούρο καφέ. Το τραπέζι δεν έχει εμφανείς ενώσεις όταν 
το χρησιμοποιείτε κλειστό, χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό 
του. Τα πόδια του τραπεζιού παραμένουν στις γωνίες 
ακόμα κι όταν το επεκτείνετε, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος 
για τις καρέκλες κάτω από το τραπέζι. Μπορεί εύκολα να 
επεκταθεί από ένα άτομο.
80/120×70 cm 003.751.26 79,99€
120/180×80 cm 803.615.64 119€

VÄSTANBY τραπέζι με βάση VÄSTANÅ, 170×78 cm. Η 
επιφάνεια με ουδέτερη λάκα καθαρίζεται εύκολα. Η 
επιφάνεια του τραπεζιού έχει έτοιμες τρύπες για τον 
σκελετό της βάσης, για εύκολη συναρμολόγηση.
σκούρο καφέ/σκούρο καφέ 590.403.44 279€

ÖVRARYD τραπέζι με βάση BACKARYD, 150×78 cm. Η 
επιφάνεια του τραπεζιού είναι κατασκευασμένη από 
μπαμπού, που είναι ένα πολύ ανθεκτικό υλικό και έχει 
έτοιμες τρύπες για τον σκελετό της βάσης, για εύκολη 
συναρμολόγηση. 
Μπαμπού/λευκό 791.407.00 149€
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