
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.

Καλός, λειτουργικός φωτισμός
Ο φωτισμός είναι πολύ σημαντικός για όλες τις κουζίνες, τόσο για την ασφάλεια όσο 
και για την εμφάνιση. Η προετοιμασία του φαγητού και οι εργασίες στην κουζίνα 
γίνονται πιο εύκολες, πιο ασφαλείς και πιο διασκεδαστικές, όταν έχετε έναν καλό και 
ομοιόμορφο φωτισμό κατά μήκος του πάγκου σας. Επιπλέον, τα σποτ, ο φωτισμός 
ντουλαπιών και ο φωτισμός των συρταριών σάς βοηθούν να βρείτε εύκολα αυτό που 
ψάχνετε και προσθέτουν μία διακοσμητική πινελιά στην κουζίνα σας.

Φωτισμός κουζίνας συνδεδεμένος με τον «Έξυπνο» φωτισμό IKEA
Στην IKEA, έχουμε τέσσερις σειρές ενσωματωμένου φωτισμού κουζίνας: την MITTLED, 
STRÖMLINJE, SLAGSIDA και SKYDRAG. Η σειρά MITTLED καλύπτει τρεις λειτουργίες, 
φωτισμό πάγκου, φωτισμό συρταριού και σποτ. Η σειρά STRÖMLINJE έχει έναν 
λεπτό, κομψό σχεδιασμό και είναι εύκολη στην εγκατάσταση. Η σειρά SLAGSIDA έχει 
σχεδιαστεί για την κουζίνα KNOXHULT και η SKYDRAG για την ENHET. Προσθέστε 
το τηλεχειριστήριο TRÅDFRI για να αυξομειώνετε την ένταση και να ρυθμίζετε την 
ατμόσφαιρα για κάθε περίσταση. Προσθέστε την πύλη δικτύου TRÅDFRI για να 
ελέγχετε με διαφορετικούς τρόπος τον φωτισμό της κουζίνας από την εφαρμογή 
IKEA Home smart σε συνδυασμό με τον υπόλοιπο έξυπνο φωτισμό στο σπίτι σας.

Οδηγός αγοράς

Ενσωματωμένος φωτισμός 
κουζίνας

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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ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΕ Ή ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΕ  
ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ;

Μία κουζίνα δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη χωρίς 
να έχει καλό, λειτουργικό φωτισμό. Γι’ αυτό είναι καλό να 
συμπεριλάβετε τον φωτισμό από την αρχή, όταν σχεδιάζετε 
και αγοράζετε την κουζίνα σας. Έτσι, θα είναι πιο εύκολο να 
τον εγκαταστήσετε και θα κερδίσετε σε χρόνο και κόπο. Αν 
πάλι θέλετε να βελτιώσετε τον φωτισμό στην κουζίνα σας, θα 
σας βοηθήσουμε να βρείτε την κατάλληλη λύση για εσάς. Να 
θυμάστε ότι κάθε κουζίνα είναι διαφορετική και ότι πρέπει να 
σχεδιάσετε με βάση τις δικές σας ανάγκες.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΤΕ

Ξεκινήστε με το να αποφασίσετε τα σημεία που χρειάζεστε 
φωτισμό στην κουζίνα σας. Στη συνέχεια αποφασίστε τον 
φωτισμό που ταιριάζει σε εσάς και την κουζίνα σας καλύτερα. 
Αρχικά, επιλέξτε τον φωτισμό πάγκου που προτιμάτε και 
έπειτα, προσθέστε σποτ, φωτισμό ντουλαπιού και φωτισμό 
συρταριών.
 
Δείτε παρακάτω τη διαθέσιμη συλλογή μας:

Φωτισμός πάγκου Σποτ και φωτισμός ντουλαπιού Φωτισμός συρταριού

Στην ΙΚΕΑ, έχουμε τέσσερις σειρές 
ενσωματωμένου φωτισμού, την MITTLED, 
STRÖMLINJE, SLAGSIDA και SKYDRAG. 
Όλες σας παρέχουν φωτισμό εργασίας 
αλλά και ατμοσφαιρικό φωτισμό και 
η ένταση του φωτός τους μπορεί να 
ρυθμιστεί. Επιπλέον, εξοικονομείτε 
ενέργεια, καθώς χρησιμοποιούν 
λαμπτήρες LED, οι οποίοι καταναλώνουν 
85% λιγότερη ενέργεια και διαρκούν 
μέχρι και 20 φορές περισσότερο από έναν 
συμβατικό λαμπτήρα πυρακτώσεως.

Τα σποτ είναι μία διακοσμητική και 
λειτουργική επιλογή για επίτοιχα 
ντουλάπια με γυάλινες πόρτες. Σας 
διευκολύνουν να δείτε το εσωτερικό 
των ντουλαπιών σας και ταυτόχρονα 
φωτίζουν όμορφα την κουζίνα σας.

Ο φωτισμός ντουλαπιού διατίθεται σε 
διαφορετικές εκδοχές, ώστε να κάνει 
εύκολη την επιλογή σας και να ταιριάζει 
με το υπόλοιπο στιλ της κουζίνας σας, 
είτε μοντέρνο είτε παραδοσιακό.

Ο φωτισμός συρταριού MITTLED ανάβει 
και σβήνει καθώς ανοίγετε και κλείνετε 
τα συρτάρια αντίστοιχα. Έτσι, δε θα 
χρειαστεί να παίξετε ξανά κρυφτό με τα 
εργαλεία της κουζίνας σας!

Χρησιμοποιήστε: MITTLED, STRÖMLINJE, 
SLAGSIDA και SKYDRAG.

Χρησιμοποιήστε: MITTLED, URSHULT, 
LINDSHULT..

Χρησιμοποιήστε: MITTLED.
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Φωτισμός πάγκου MITTLED
Μπορείτε εύκολα να εγκαταστήσετε τον φωτισμό πάγκου
MITTLED μόνοι σας. Δείτε την παρακάτω λίστα για όλα τα
μέρη και τα αξεσουάρ που χρειάζεστε.

• Ξεκινήστε επιλέγοντας τον αριθμό των μονάδων φωτισμού 
MITTLED που χρειάζεστε.

• Προσθέστε τον σωστό μετασχηματιστή LED TRÅDFRI: 10W 
ή 30W. Δείτε τη σελίδα 8 για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τους μετασχηματιστές.

• Χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνδεσης VÅGDAL για 
να συνδέσετε τον φωτισμό πάγκου MITTLED με τον 
μετασχηματιστή LED TRÅDFRI.

• Προσθέστε την πύλη δικτύου TRÅDFRI για να ελέγχετε 
τον συνδεδεμένο φωτισμό TRÅDFRI από την εφαρμογή 
IKEA Home Smart με διαφορετικούς τρόπους, μαζί με τον 
υπόλοιπο φωτισμό TRÅDFRI στο σπίτι σας.

• Μπορείτε να συνδέσετε έως και 10 μετασχηματιστές 

LED TRÅDFRI σε μία εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας το 
ενδιάμεσο καλώδιο σύνδεσης.

• Προσθέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος FÖRNIMMA. 
Με αυτό το καλώδιο συνδέετε στην πρίζα και 
απαιτείται για τον ασύρματο έλεγχο του φωτισμού σας 
χρησιμοποιώντας τον μετασχηματιστή TRÅDFRI.

• Προσθέστε το τηλεχειριστήριο TRÅDFRI για να 
αυξομειώνετε την ένταση του φωτισμού. Συνδέστε το 
τηλεχειριστήριο με τους μετασχηματιστές και ολόκληρη η 
σύνθεση θα ρυθμίζεται ταυτόχρονα.

• Αν θέλετε, μπορείτε να ολοκληρώσετε το σύστημα με άλλα 
προϊόντα, όπως σποτ, φωτισμό συρταριού ή φωτισμό 
ντουλαπιού.

Βασικά μέρη

MITTLED φωτισμός πάγκου LED
Μήκος: 40, 60 και 80 cm.
Χρώμα: λευκό και αλουμίνιο.

TRÅDFRI μετασχηματιστής LED
Ισχύς: 10W/30W.

VÅGDAL καλώδιο 
σύνδεσης
Μήκος: 3.5m

TRÅDFRI ασύρματος 
ροοστάτης
Χρώμα: λευκό.

FÖRNIMMA καλώδιο παροχής 
ρεύματος
Μήκος: 3,5m

Εξαρτήματα εγκατάστασης

TRÅDFRI πύλη δικτύου
(προαιρετικά)

Για να μάθετε για την κατανάλωση ενέργειας (W) για κάθε προϊόν, δείτε τη σελίδα 9.

Όνομα προϊόντος Ποσότητα
MITTLED φωτισμός πάγκου LED 80 cm (7,4W) 1 τεμ.
MITTLED φωτισμός πάγκου LED 40 cm (4,1W) 1 τεμ.
MITTLED φωτισμός πάγκου LED 60 cm (5,4W) 1 τεμ.
TRÅDFRI μετασχηματιστής LED 30W 1 τεμ.
VÅGDAL καλώδιο σύνδεσης 2 τεμ

FÖRNIMMA καλώδιο παροχής ρεύματος 1 τεμ.
TRÅDFRI ασύρματος ροοστάτης 1 τεμ.

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΥ STRÖMLINJE
Ο φωτισμός πάγκου LED STRÖMLINJE είναι πολύ εύκολος 
στην εγκατάσταση. Καθώς οι μονάδες συνδέονται απευθείας 
μεταξύ τους με 2 μικρά εξαρτήματα σύνδεσης, υπάρχουν 
λιγότερα καλώδια για να διατηρείτε σε τάξη.

• Όταν ξεκινήσετε να τοποθετείτε το σύστημά σας, πρέπει 
πρώτα να λάβετε υπόψη τα πλάτη των ντουλαπιών σας. 
Π.χ. για ένα ντουλάπι με πλάτος 80 cm, θα χρειαστείτε 2 
μονάδες που να έχουν πλάτος 40 cm.

• Προσθέστε τον σωστό μετασχηματιστή LED TRÅDFRI: 10W 
ή 30W. Δείτε τη σελίδα 8 για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τους μετασχηματιστές.

• Προσθέστε την πύλη δικτύου TRÅDFRI για να ελέγχετε 
τον συνδεδεμένο φωτισμό TRÅDFRI από την εφαρμογή 
IKEA Home Smart με διαφορετικούς τρόπους, μαζί με τον 
υπόλοιπο φωτισμό TRÅDFRI στο σπίτι σας.

• Μπορείτε να συνδέσετε έως και 10 μετασχηματιστές 
LED TRÅDFRI σε μία εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας το 
ενδιάμεσο καλώδιο σύνδεσης.

• Προσθέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος.
• Προσθέστε το τηλεχειριστήριο TRÅDFRI για να 

αυξομειώνετε την ένταση του φωτισμού. Συνδέστε το 
τηλεχειριστήριο με τους μετασχηματιστές και ολόκληρη η 
σύνθεση θα ρυθμίζεται ταυτόχρονα.

• Αν θέλετε, μπορείτε να ολοκληρώσετε το σύστημα με άλλα 
προϊόντα, όπως σποτ, φωτισμό συρταριού ή φωτισμό 
ντουλαπιού.

Βασικά μέρη

STRÖMLINJE φωτισμός πάγκου LED
Μήκος: 20, 40 και 60 cm
Χρώμα: λευκό

TRÅDFRI μετασχηματιστής LED
Ισχύς: 10W/30W.

FÖRNIMMA καλώδιο παροχής ρεύματος
Μήκος: 3,5m

TRÅDFRI ασύρματος ροοστάτης
Χρώμα: λευκό.

Εξαρτήματα εγκατάστασης

FÖRNIMMA ενδιάμεσο συνδετικό 
καλώδιο
Μήκος: 0,7m ή 2m.

TRÅDFRI πύλη δικτύου
(προαιρετικά)

Για να μάθετε για την κατανάλωση ενέργειας (W) για κάθε προϊόν, δείτε τη σελίδα 9.

Όνομα προϊόντος Ποσότητα
STRÖMLINJE φωτισμός πάγκου LED 60 cm (8W) 1 τεμ.
STRÖMLINJE φωτισμός πάγκου LED 40 cm (5W) 3 τεμ.
TRÅDFRI μετασχηματιστής LED 30W 1 τεμ.
FÖRNIMMA καλώδιο παροχής ρεύματος 1 τεμ.
TRÅDFRI ασύρματος ροοστάτης 1 τεμ.

ΣΥΝΘΕΣΗ
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΥ SKYDRAG
Ο φωτισμός πάγκου LED SKYDRAG είναι πολύ εύκολος στην 
εγκατάσταση. 
• Όταν ξεκινήσετε να τοποθετείτε το σύστημά σας, πρέπει 

πρώτα να λάβετε υπόψη τα πλάτη των ντουλαπιών σας. 
Π.χ. για ένα ντουλάπι με πλάτος 80 cm, θα χρειαστείτε την 
ταινία φωτισμού SKYDRAG των 80 cm. 

• Επιλέξτε πόσες ταινίες φωτισμού θα χρειαστείτε.
• Προσθέστε τον σωστό μετασχηματιστή LED TRÅDFRI: 10W 

ή 30W. Δείτε τη σελίδα 8 για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τους μετασχηματιστές.

• Προσθέστε την πύλη δικτύου TRÅDFRI για να ελέγχετε 
τον συνδεδεμένο φωτισμό TRÅDFRI από την εφαρμογή 
IKEA Home Smart με διαφορετικούς τρόπους, μαζί με τον 
υπόλοιπο φωτισμό TRÅDFRI στο σπίτι σας.

• Μπορείτε να συνδέσετε έως και 10 μετασχηματιστές 
LED TRÅDFRI σε μία εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας το 

ενδιάμεσο καλώδιο σύνδεσης.
• Προσθέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος.
• Προσθέστε τον ασύρματο ροοστάτη TRÅDFRI για να 

ρυθμίζετε την ένταση του φωτισμού. Συνδέστε το 
τηλεχειριστήριο με τους μετασχηματιστές και ολόκληρη η 
σύνθεση θα ρυθμίζεται ταυτόχρονα.

Βασικά μέρη

SKYDRAG LED φωτισμός πάγκου
Μήκος: 40, 60 και 80 cm.
Χρώμα: λευκό και ανθρακί.

TRÅDFRI LED μετασχηματιστής
Ισχύς: 10W/30W.

FÖRNIMMA καλώδιο παροχής ρεύματος
Μήκος: 3,5m

TRÅDFRI ασύρματος ροοστάτης
Χρώμα: λευκό.

Εξαρτήματα εγκατάστασης

FÖRNIMMA ενδιάμεσο συνδετικό 
καλώδιο
Μήκος: 0,7m ή 2m.

TRÅDFRI πύλη δικτύου

Για να μάθετε για την κατανάλωση ενέργειας (W) για κάθε προϊόν, δείτε τη σελίδα 9.

Όνομα προϊόντος Ποσότητα
SKYDRAG φωτισμός πάγκου LED 60 cm (7.7W) 1 τεμ.
SKYDRAG φωτισμός πάγκου LED 40 cm (3.6W) 3 τεμ.
SKYDRAG φωτισμός πάγκου LED 60cm (5.6W) 1 τεμ.
TRÅDFRI ασύρματος ροοστάτης 1 τεμ.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Για να μάθετε για την κατανάλωση ενέργειας (W) για κάθε προϊόν, δείτε τη σελίδα 9.

ΣΠΟΤ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ

• Αρχικά επιλέξτε όλα τα μέρη που χρειάζεστε.
• Προσθέστε τον σωστό μετασχηματιστή LED TRÅDFRI: 10W 

ή 30W. Δείτε τη σελίδα 8 για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τους μετασχηματιστές. 

• Προσθέστε την πύλη δικτύου TRÅDFRI για να ελέγχετε τον 
συνδεδεμένο φωτισμό TRÅDFRI από την εφαρμογή TRÅDFRI 
με διαφορετικούς τρόπους, μαζί με τον υπόλοιπο φωτισμό 

Βασικά μέρη

MITTLED σποτ LED ή φωτισμός
ντουλαπιού LED* 
Διάμετρος, στρογγυλό σποτ: 6,8 cm.
Χρώμα: λευκό, αλουμίνιο και μαύρο.

* Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
τα φωτιστικά FORMAT, URSHULT, 
LINDSHULT και MAGLEHULT. Για τις
διαστάσεις, δείτε Όλα τα προϊόντα
και οι τιμές στη σελίδα 11.

TRÅDFRI μετασχηματιστής LED
Ισχύς: 10W/30W.

FÖRNIMMA καλώδιο παροχής 
ρεύματος 
Μήκος: 3,5m.

TRÅDFRI τηλεχειριστήριο
Χρώμα: λευκό.

Εξαρτήματα εγκατάστασης

FÖRNIMMA ενδιάμεσο συνδετικό 
καλώδιο
Μήκος: 0,7m ή 2m.

TRÅDFRI πύλη δικτύου
(προαιρετικά)

TRÅDFRI στο σπίτι σας.
• Μπορείτε να συνδέσετε έως και 10 μετασχηματιστές 

LED TRÅDFRI σε μία εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας το 
ενδιάμεσο καλώδιο σύνδεσης.

• Προσθέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος. 
• Προσθέστε το τηλεχειριστήριο TRÅDFRI για να 

αυξομειώνετε την ένταση του φωτισμού. Συνδέστε το 
τηλεχειριστήριο με τους μετασχηματιστές και ολόκληρη η 
σύνθεση θα ρυθμίζεται ταυτόχρονα.

MITTLED, SKYDRAG
Πρέπει να προσθέσετε έναν μετασχηματιστή LED TRÅDFRI 
και ένα καλώδιο παροχής ρεύματος. Προσθέστε το ενδιάμεσο 
συνδετικό καλώδιο αν χρησιμοποιήσετε περισσότερους από 
έναν μετασχηματιστές. 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ

STRÖMLINJE
Πρέπει να προσθέσετε έναν μετασχηματιστή LED TRÅDFRI 
και ένα καλώδιο παροχής ρεύματος. Καθώς οι μονάδες 
συνδέονται απευθείας μεταξύ τους, υπάρχουν λιγότερα 
καλώδια για να διατηρείτε σε τάξη.
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ

• Αρχικά επιλέξτε όλα τα μέρη που χρειάζεστε.
• Προσθέστε τον σωστό μετασχηματιστή LED TRÅDFRI: 10W 

ή 30W. Δείτε τη σελίδα 8 για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τους μετασχηματιστές.  

• Μπορείτε να συνδέσετε έως και 10 μετασχηματιστές 
LED TRÅDFRI σε μία εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας το 
ενδιάμεσο καλώδιο σύνδεσης.

Βασικά μέρη

MITTLED ταινία φωτισμού για
συρτάρια LED
Μήκος: 36, 56 και 76 cm. 
Ιδανική για τα ντουλάπια METOD  
των 40, 60 ή 80 cm.

ANSLUTA LED μετασχηματιστής με 
καλώδιο 
Ισχύς: 19W.

• Προσθέστε ένα καλώδιο παροχής ρεύματος.
• Η ταινία φωτισμού έχει αισθητήρα κίνησης, ώστε το φως να 

ανάβει και να σβήνει αυτόματα όταν ανοίγετε και κλείνετε 
το συρτάρι.

Θα χρειαστείτε έναν ξεχωριστό μετασχηματιστή TRÅDFRI 
για τον φωτισμό συρταριού. Έτσι, θα είναι πολύ εύκολο να 
τον εγκαταστήσετε. Προσθέστε το ενδιάμεσο συνδετικό 
καλώδιο αν έχετε περισσότερους από έναν μετασχηματιστές. 
Μη συνδέετε τον μετασχηματιστή για τον φωτισμό του 
συρταριού με τον υπόλοιπο φωτισμό της κουζίνας, καθώς 
μπορεί να απενεργοποιήσει τη λειτουργικότητα του 
φωτισμού συρταριού.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ

9

Διαθέτουμε δύο μετασχηματιστές LED TRÅDFRI. Επιλέξτε τον 
μετασχηματιστή ανάλογα με τον αριθμό των μονάδων που 
θέλετε να συνδέσετε. Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι και 3 
διαφορετικές μονάδες φωτισμού στον μετασχηματιστή των 
10W, αρκεί η συνολική ισχύς σε βάτ να μην ξεπερνά το όριο 
των 10W. 
Ο μετασχηματιστής των 30W μπορεί να υποστηρίξει μέχρι και 
9 διαφορετικές μονάδες φωτισμού, αρκεί η συνολική ισχύς σε 
βάτ να μην ξεπερνά το όριο των 30W. Μπορείτε να συνδέσετε 
μέχρι και 10 μετασχηματιστές σε ένα καλώδιο εγκατάστασης. 
Τα φώτα που αναβοσβήνουν υποδεικνύουν ότι η μέγιστη 
ισχύς του μετασχηματιστή LED έχει ξεπεραστεί. 

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΝΑΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ LED

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν 
μετασχηματιστές, βεβαιωθείτε ότι έχετε συγχρονίσει κάθε 
έναν από αυτούς με το τηλεχειριστήριο TRÅDFRI, ώστε 
ολόκληρη η σύνθεση να μπορεί να ρυθμιστεί ταυτόχρονα. 
Μετατρέψτε τον φωτισμό της κουζίνας σας σε «έξυπνο» 
φωτισμό, προσθέτοντας την πύλη δικτύου TRÅDFRI. Με 
την πύλη δικτύου, μπορείτε να ελέγχετε τα φώτα σας από 
την εφαρμογή IKEA Home Smart και να δημιουργήσετε μία 
ατμόσφαιρα, μαζί με τον υπόλοιπο φωτισμό TRÅDFRI. Θα 
μπορείτε να ελέγχετε τον φωτισμό σας με φωνητικές εντολές 
(για παράδειγμα μέσω Amazon Alexa, Apple HomeKit ή Google 
Home).

Αν θέλετε συμβατικό φωτισμό

19W, 6 υποδοχές σύνδεσης

Ο μετασχηματιστής ANSLUTA LED με καλώδιο είναι η 
ευκολότερη λύση αν θέλετε συμβατικό φωτισμό, απλώς μερικά 
σποτ ή φωτισμό συρταριού. Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι και 
6 μονάδες στον μετασχηματιστή LED, εφόσον η συνολική τάση 
δεν ξεπερνά τα 19W.
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

MITTLED φωτισμός πάγκου LED 40 cm. IKEA. Μοντέλο 
L1513 MITTLED. 4,1W. *

Λευκό 302.452.18 20€

MITTLED φωτισμός πάγκου LED 60 cm. IKEA. Μοντέλο 
L1514 MITTLED. 5,4W. *

Λευκό 302.452.23 25€

MITTLED φωτισμός πάγκου LED 80 cm. IKEA. Μοντέλο 
L1515 MITTLED. 7,4W. *

Λευκό 102.452.24 30€

STRÖMLINJE φωτισμός πάγκου LED, 40 cm. IKEA. 
Μοντέλο L1604 STRÖMLINJE. 5W. *

Λευκό 803.430.42 40€

STRÖMLINJE φωτισμός πάγκου LED, 60 cm. IKEA. 
Μοντέλο L1605 STRÖMLINJE. 8W. *

Λευκό  003.430.41 55€

SKYDRAG φωτισμός πάγκου LED 40 cm. 3.6W.

Λευκό 504.395.88 €000
Ανθρακί 904.396.28 €000

SKYDRAG φωτισμός πάγκου LED 60 cm. 5.6W.

Λευκό 304.395.89 €000
Ανθρακί 304.396.12 €000

SKYDRAG φωτισμός πάγκου LED 80 cm. 7.7W.

Λευκό 104.395.90 €000

SLAGSIDA φωτισμός πάγκου LED έχει σχεδιαστεί για την 
κουζίνα KNOXHULT και σας βοηθάει να δημιουργήσετε 
έναν λειτουργικό χώρο εργασίας. Έχει εύκολη εγκατάσταση  
σε παροχή ενέργειας και ρυθμίζεται η έντασή του σε δυο 
βήματα με αισθητήρα αφής.
Λευκό 40 cm, 5.3W. 804.000.61 29,99€

MITTLED σποτ LED 8,3 cm. IKEA. 2,2W. *

Λευκό 304.353.98 10€
Χρώμα αλουμινίου 104.353.99 10€

MITTLED ταινία φωτισμού LED για συρτάρια. Λευκό. 
ΙΚΕΑ

2.0W
36 cm 304.635.17 18€
56 cm 804.635.48 20€
3W
76 cm 204.635.65 22€

LINDSHULT φωτισμός ντουλαπιού LED. Παρέχει 
μία κατευθυνόμενη δέσμη φωτός, κατάλληλη για τον 
φωτισμό μικρότερων περιοχών. IKEA. Μοντέλο L1304 
LINDSHULT. 2W. *

Επινικελωμένο 102.604.36 19,99€

URSHULT φωτισμός ντουλαπιού LED. Παρέχει μία 
κατευθυνόμενη δέσμη φωτός, κατάλληλη για τον 
φωτισμό μικρότερων περιοχών. IKEA. Μοντέλο L1305 
URSHULT. 2W. *

Επινικελωμένο 302.604.02 19,99€

TRÅDFRI μετασχηματιστής LED για ασύρματο έλεγχο. 
Γκρι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον τηλεχειριστήριο 
TRÅDFRI και την πύλη δικτύου TRÅDFRI. Μπορείτε να 
συνδέσετε έως και 10 μετασχηματιστές LED TRÅDFRI 
σε μία εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το ενδιάμεσο 
συνδετικό καλώδιο.

10W 503.561.87 27€
30W 603.426.56 32€

TRÅDFRI ασύρματος ροοστάτης. Μπορείτε να ρυθμίζετε 
την ένταση του φωτός ασύρματα και να προσαρμόσετε 
εύκολα τον φωτισμό σας ανάλογα τη δραστηριότητά σας. 
Η μπαταρία περιλαμβάνεται και έχει διάρκεια ζωής 
περίπου 2 χρόνια.

Λευκό 704.085.95 9,99€

FÖRNIMMA καλώδιο παροχής ρεύματος 3,5 m.  
Για σύνδεση στη βασική παροχή - ενεργοποιήστε και 
απενεργοποιήστε τα φωτιστικά με έναν μόνο διακόπτη.

Λευκό 504.468.81 6€

FÖRNIMMA ενδιάμεσο συνδετικό καλώδιο 0,7 m. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απευθείας σύνδεση 
μεταξύ μετασχηματιστών TRÅDFRI, π.χ. μεταξύ δύο 
τμημάτων επίτοιχων ντουλαπιών, με μία μόνο σύνδεση 
στην παροχή ρεύματος.

Λευκό 903.947.00 3€

FÖRNIMMA ενδιάμεσο συνδετικό καλώδιο 2 m. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απευθείας σύνδεση 
μεταξύ μετασχηματιστών TRÅDFRI, π.χ. μεταξύ δύο 
τμημάτων επίτοιχων ντουλαπιών, με μία μόνο σύνδεση 
στην παροχή ρεύματος.

Λευκό 303.946.99 4€

VÅGDAL καλώδιο σύνδεσης 3.5m. Με αυτό το καλώδιο 
μπορείτε να συνδέσετε τον φωτισμό πάγκου MITTLED με 
τον μετασχηματιστή LED IKEA..

Λευκό 704.636.00 5€

TRÅDFRI πύλη δικτύου. Με την πύλη δικτύου και την 
εφαρμογή TRÅDFRI μπορείτε να ελέγξετε κάθε πηγή 
φωτός χωριστά και να δημιουργήσετε διαφορετικούς 
τύπους ρυθμίσεων του φωτός.

Λευκό 403.378.06 39,99€

*Αυτό το φωτιστικό διαθέτει ενσωματωμένους λαμπτήρες LED, ενεργειακής κλάσης Α++ έως Α. Οι λαμπτήρες του φωτιστικού δεν μπορούν να αντικατασταθούν. 
Συμπληρώνεται με τον μετασχηματιστή LED TRÅDFRI και το καλώδιο παροχής ρεύματος FÖRNIMMA, που πωλούνται χωριστά.

ANSLUTA LED μετασχηματιστής με καλώδιο 19W. 
Μπορείτε να ανάψετε και να σβήσετε όλες τις πηγές φωτός 
με έναν διακόπτη.

Λευκό 804.058.41 15€
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Κερδίστε χρόνο με την υπηρεσία 
Συλλογής & μεταφοράς! Συλλέγουμε τα 
έπιπλα που θέλετε να αγοράσετε από 
τον χώρο επίπλων Self Serve και τα 
μεταφέρουμε στον χώρο που θέλετε με 
μία μικρή επιπλέον χρέωση.

Τα περισσότερα από τα προϊόντα μας 
έχουν σχεδιαστεί και συσκευαστεί, 
ώστε να μπορείτε να τα μεταφέρετε 
στο σπίτι μόνοι σας. Αλλά αν 
προτιμάτε, μπορεί να το αναλάβει η 
συνεργαζόμενη εταιρία μεταφορών 
που θα παραδώσει τις αγορές σας 
με μια μικρή επιπλέον χρέωση 
ανεξαρτήτως ορόφου.

Τα προϊόντα ΙΚΕΑ είναι 
σχεδιασμένα για να μπορείτε να τα 
συναρμολογήσετε εύκολα μόνοι σας. 
Ωστόσο, αν θέλετε, μπορούμε να 
σας βοηθήσουμε. Η συνεργαζόμενη 
εταιρία συναρμολόγησης μπορεί να 
αναλάβει αυτή την εργασία για σας, με 
μια επιπλέον χρέωση. 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προσφέρουμε ευέλικτους τρόπους 
πληρωμής για να αρχίσετε σήμερα την 
επίπλωση του σπιτιού σας, χωρίς να 
χρειάζεται να πληρώσετε αμέσως.

Η ΙΚΕΑ σάς προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες για να σας βοηθήσει, από τη μεταφορά των αγορών σας μέχρι τη συναρμολόγησή 
τους, με μία μικρή επιπλέον χρέωση. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα μόνοι σας εξοικονομώντας χρήματα ή να το αφήσετε πάνω μας 
και εσείς απλώς να χαλαρώσετε!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δείτε περισσότερα στο www.IKEA.gr


