
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.

Οι διαφορετικοί τύποι κουρτινών εξυπηρετούν τόσο λειτουργικούς όσο και αισθητικούς σκοπούς 
στο σπίτι σας. Οπτικά μπορούν να ενισχύσουν το στιλ του δωματίου ή να αλλάξουν τις αναλογίες 
του. Λειτουργικά, οι κουρτίνες και τα στόρια εμποδίζουν το φως, προστατεύουν την ιδιωτική σας ζωή 
και απορροφούν τον θόρυβο. Επίσης μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε το σπίτι σας δροσερό 
ή ζεστό. Οι κουρτίνες και τα στόρια παρέχουν σκίαση που προστατεύει τα έπιπλα και δημιουργεί 
ιδανική θερμοκρασία για φυτά και κατοικίδια. Χρησιμοποιώντας στρώσεις από διαφορετικά είδη 
κουρτινών, μπορείτε να μεταμορφώσετε το παράθυρό σας σε μία «ζεστή» γωνιά του σπιτιού με 
διαρκείς εναλλαγές εικόνων. Έχετε την ομορφιά σε συνδυασμό με πρακτικές λειτουργίες. Αφήστε 
αυτές τις λύσεις/προτάσεις να σας οδηγήσουν στην ανανέωση που αναζητάτε.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Προτάσεις για κουρτίνες-στόρια
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν έχουν όλα τα παράθυρα τις ίδιες διαστάσεις καθώς χτίζονται με διαφορετικούς τρόπους. Κι εμείς άλλωστε έχουμε διαφορετικές 
απαιτήσεις όσον αφορά στις κουρτίνες. Το μυστικό για να δημιουργήσετε πραγματικά όμορφες, απλές λύσεις σε πολλές στρώσεις 
είναι να μετρήσετε σωστά το παράθυρό σας.

1. Πλάτος παράθυρου
 Καθορίζει το πλάτος του κουρτινόξυλου ή της ράγας. 

Προσθέστε τουλάχιστον 15 cm σε κάθε πλευρά ώστε 
οι κουρτίνες να καλύπτουν επαρκώς το παράθυρό σας 
αλλά και το παράθυρο να ανοίγει πλήρως. Αν σκοπεύετε 
να βάλετε στόρια, καλό θα ήταν να προσθέσετε μερικά 
εκατοστά στο πλάτος των στοριών έτσι ώστε να καλύπτουν 

όλο το άνοιγμα του παραθύρου και να εμποδίζουν τελείως 
το φως.

2. Μήκος κουρτίνας
 Ξεκινήστε να μετράτε από το πάνω τμήμα του πλαισίου του 

παράθυρου και σταματήστε όπου θέλετε να τελειώνουν 
οι κουρτίνες. Προσθέστε 15 cm στις συνολικές διαστάσεις. 
Τοποθετήστε το κουρτινόξυλο ή τη ράγα 15 cm πάνω από το 
πλαίσιο του παραθύρου.

15 cm 15 cm

15
 c

m
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μας αρέσει να χαζεύουμε έξω από το παράθυρό μας, αλλά 
μερικές φορές θέλουμε να εμποδίσουμε το φως και τα 
αδιάκριτα βλέμματα. Με τις κουρτίνες και τα στόρια δεν 
χρειάζεται να επιλέξετε. Σας επιτρέπουν να φιλτράρετε 

το φως, να προστατεύετε την ιδιωτική σας ζωή και να 
ελαττώνετε την ανάκλαση πάνω στην οθόνη της τηλεόρασης 
ή του υπολογιστή, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το στιλ σας.

• Οι κουρτίνες ελαττώνουν τα επίπεδα του φωτός και 
εμποδίζουν τα αδιάκριτα βλέμματα των περαστικών. 

• Το λινό είναι ύφασμα με φυσική, ακανόνιστη υφή.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους που 

περιλαμβάνονται για να επεκτείνετε τη ράγα.
 Αυτή η σύνθεση 90,99€

Λίστα αγορών

VIDGA μονή ράγα, 140 cm, λευκό 702.991.53 1 τεμ
VIDGA εξάρτημα τοίχου, 12 cm, λευκό 702.991.48 2 τεμ
SKOGSKLÖVER στόρι, 140×195 cm, γκρι 703.146.05 1 τεμ 
ANNALOUISA κουρτίνες, 2 τεμ, 145×300 cm, λευκό 104.108.17 1 τεμ

• Οι κουρτίνες αφήνουν το φως να περάσει αλλά 
προστατεύουν την ιδιωτική σας ζωή: ιδανικές να τις 
χρησιμοποιήσετε σε σύνθεση σκίασης με στρώσεις.

• Το στόρι ελαττώνει τα επίπεδα του φωτός και εμποδίζει τα 
αδιάκριτα βλέμματα των περαστικών. 

• Αν έχετε πιο πλατύ παράθυρο μπορείτε να συνδυάσετε 
δύο ή περισσότερα κουρτινόξυλα με τον σύνδεσμο που 
περιλαμβάνεται.

 Αυτή η σύνθεση 79,97€

Λίστα αγορών

PORTION σετ κουρτινόξυλου, 210 cm, λευκό 903.010.32 1 τεμ
HOPPVALS κυψελοειδές στόρι, 100×155 cm, λευκό 702.906.28 1 τεμ
HANNALILL κουρτίνες, 2 τεμ, 145×300 cm γκρι 704.173.21 1 τεμ
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ΥΠΝΟΣ

Κοιμόμαστε το 1/3 της ζωής μας και ο καλός ύπνος είναι 
πολύ σημαντικός για την καλή διάθεση και την υγεία μας. 
Για να κάνουμε την επιλογή σας πιο εύκολη, συγκεντρώσαμε 

• Με τις κουρτίνες πλήρους συσκότισης δεν θα σας ενοχλούν 
τα φώτα του δρόμου και του φεγγαριού, ούτε θα σας 
ξυπνάει ο ήλιος όταν θα θέλετε να κοιμηθείτε λίγο ακόμα. 

• Οι κουρτίνες μπορούν να τοποθετηθούν σε κουρτινόξυλο ή 
σε ράγα. 

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους που 
περιλαμβάνονται για να επεκτείνετε τη σύνθεση. Η ράγα 
μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος με ένα πριόνι.

 Αυτή η σύνθεση 137,98€

Λίστα αγορών

MAJGULL κουρτίνες πλήρους συσκότισης, 2 τεμ,
145×300 cm, σκούρο μπλε 203.410.36 1 τεμ

TIBAST κουρτίνες, 2 τεμ, 145×300 cm, μπεζ 203.967.45 1 τεμ
VIDGA μονή ράγα, 140 cm, λευκό 702.991.53 2 τεμ
VIDGA εξάρτημα οροφής, λευκό 702.991.48 4 τεμ

• Με στόρι πλήρους συσκότισης δεν θα σας ενοχλούν τα 
φώτα του δρόμου και του φεγγαριού, ούτε θα σας ξυπνάει ο 
ήλιος όταν θα θέλετε να κοιμηθείτε λίγο ακόμα. 

• Η ράγα μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος με ένα πριόνι.
• Με το εξάρτημα οροφής μπορείτε να στερεώσετε τη ράγα 

VIDGA στην οροφή χωρίς ορατές βίδες.
 Αυτή η σύνθεση 58,98€

Λίστα αγορών

VIDGA μονή ράγα, 140 cm, λευκό 702.991.53 1 τεμ

VIDGA εξάρτημα οροφής, λευκό 902.990.91 2 τεμ

FRIDANS στόρι πλήρους συσκότισης, 100x195 cm, λευκό 303.968.58 1 τεμ

MATILDA κουρτίνες, 2 τεμ, 145×300 cm, λευκό 500.460.48 1 τεμ 

• Με το στόρι πλήρους συσκότισης δεν θα σας ενοχλούν τα 
φώτα του δρόμου και του φεγγαριού, ούτε θα σας ξυπνάει ο 
ήλιος όταν θα θέλετε να κοιμηθείτε λίγο ακόμα.

• Στην τρέσα των κουρτινών υπάρχουν κρυμμένες θηλιές 
που σας επιτρέπουν να τις κρεμάσετε απευθείας σε 
κουρτινόξυλο.

• Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε την εμφάνιση του 
κουρτινόξυλου επιλέγοντας διακοσμητικό άκρο από την 
συλλογή μας. Τα διακοσμητικά άκρα πωλούνται ξεχωριστά. 
Αυτή η σύνθεση 49,97€

Λίστα αγορών

HUGAD κουρτινόξυλο, 120-210 cm, μαύρο 302.171.35 1 τεμ
FRIDANS στόρι πλήρους συσκότισης, 100×195 cm, γκρι 603.969.13 1 τεμ 
MATILDA κουρτίνες, 2 τεμ, 145×300 cm, λευκό 500.460.48 1 τεμ 

αυτές τις συνθέσεις χάρη στις οποίες μειώνεται ο θόρυβος, 
εμποδίζεται το φως και δημιουργείται ατμόσφαιρα ηρεμίας.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το φως αλλάζει όπως και οι 
απαιτήσεις μας για σκίαση. Με τις παρακάτω συνθέσεις 
μπορείτε να εμποδίσετε το φως ή να το φιλτράρετε, να 
διατηρήσετε το δωμάτιό σας δροσερό ή ζεστό, να αποφύγετε 

• Με τις κουρτίνες πλήρους συσκότισης δεν θα σας ενοχλούν 
τα φώτα του δρόμου και του φεγγαριού, ούτε θα σας 
ξυπνάει ο ήλιος όταν θα θέλετε να κοιμηθείτε λίγο ακόμα. 

• Οι λινές κουρτίνες αφήνουν το φως να περάσει αλλά σας 
προστατεύουν από τα αδιάκριτα βλέμματα, έτσι είναι 
ιδανικές για μία σύνθεση με στρώσεις.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους που 
περιλαμβάνονται για να επεκτείνετε τη σύνθεση. Η ράγα 
μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος με ένα πριόνι.

 Αυτή η σύνθεση 182,97€

Λίστα αγορών

VIDGA μονή ράγα, 140 cm, λευκό 702.991.53 2 τεμ
VIDGA εξάρτημα οροφής, λευκό 902.990.91 4 τεμ
SKOGSKLÖVER στόρι, 100×195 cm, γκρι 603.145.97 1 τεμ

MAJGULL κουρτίνες πλήρους συσκότισης, 2 τεμ,
145×300 cm, σκούρο μπλε 203.410.36 1 τεμ

DYTAG κουρτίνες, 2 τεμ, 145×300 cm, λευκό 204.667.19 1 τεμ

• Με τις κουρτίνες πλήρους συσκότισης δεν θα σας ενοχλούν 
τα φώτα του δρόμου και του φεγγαριού, ούτε θα σας 
ξυπνάει ο ήλιος όταν θα θέλετε να κοιμηθείτε λίγο ακόμα. 

• Οι κουρτίνες μπορούν να τοποθετηθούν σε κουρτινόξυλο ή 
σε ράγα. 

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους που 
περιλαμβάνονται για να επεκτείνετε τη σύνθεση. Η ράγα 
μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος με ένα πριόνι.

 Αυτή η σύνθεση 98,98€

Λίστα αγορών

VIDGA μονή ράγα, 140 cm, λευκό 702.991.53 2 τεμ
VIDGA εξάρτημα τοίχου, 12 cm, λευκό 702.991.48 2 τεμ

MAJGULL κουρτίνες πλήρους συσκότισης, 2 τεμ,
145×300 cm, σκούρο μπλε 203.410.36 1 τεμ

HANNALILL κουρτίνες, 2 τεμ, 145×300 cm, μπεζ  204.108.88 1 τεμ

τις ανακλάσεις στις οθόνες, να έχετε ένα παράθυρο με θέα 
αλλά και να αποφεύγετε τα αδιάκριτα βλέμματα. Οι στρώσεις 
από διαφορετικά υφάσματα, σας παρέχουν μόνωση απέναντι 
στο κρύο του χειμώνα ή τη ζέστη του καλοκαιριού. 
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VIDGA

Η VIDGA είναι η βάση για τις συνθέσεις μας με κουρτίνες και η 
αφετηρία για να δημιουργήσετε συνθέσεις με στρώσεις που 
καλύπτουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας. Έχει εύκολη 
εγκατάσταση και λιτό σχεδιασμό που ταιριάζει τόσο σε 
μοντέρνες όσο και σε παραδοσιακές συνθέσεις.

Εξερευνήστε όλες τις δυνατότητες όσον αφορά στην 
τοποθέτηση των κουρτινών σας με το σύστημα στήριξης 
κουρτινών VIDGA. Εύκολο στη χρήση, το αγοράζετε και το 
τοποθετείτε.

Μία μονή ράγα κουρτίνας VIDGA 140 cm στερεωμένη στην 
οροφή. Οι κουρτίνες τοποθετούνται με τη γλίστρα και το 
άγκιστρο VIDGA. 

Λίστα αγοράς

VIDGA εξάρτημα οροφής, λευκό 902.990.91 3€/τεμ 2 τεμ
VIDGA μονή ράγα κουρτίνας, 140 cm, λευκό 702.991.53 8€/τεμ 1 τεμ
VIDGA γλίστρα/άγκιστρο, λευκό, 24 τεμ. 702.607.68 3,99€/συσκ 1 συσκ

Αν θέλετε να διπλασιάσετε το πλάτος της σύνθεσης*,
ακολουθήστε τη λίστα αγοράς παρακάτω: 

VIDGA εξάρτημα οροφής, λευκό 902.990.91 3€/τεμ 3 τεμ
VIDGA μονή ράγα κουρτίνας, 140 cm, λευκό 702.991.53 8€/τεμ 2 τεμ
VIDGA γλίστρα/άγκιστρο, λευκό, 24 τεμ 702.607.68 3,99€/συσκ 2 συσκ

ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ

Αν θέλετε μία λύση στερεωμένη στον τοίχο, αλλάξτε με 
εξαρτήματα τοίχου των 6 cm ή 12 cm.

Δύο μονές ράγες κουρτίνας VIDGA, 140 cm η κάθε μία, 
στερεωμένες παράλληλα στα εξαρτήματα τοίχου των 12 cm. 
Τοποθετώντας δύο επίπεδα κουρτινών, προστατεύετε τον 
ιδιωτικό σας χώρο μέρα και νύχτα – κλείστε τις διαφανείς 
κουρτίνες τη μέρα και τις εξωτερικές κουρτίνες τη νύχτα.

Λίστα αγορών

VIDGA εξάρτημα τοίχου, 12 cm, λευκό 702.991.48 4€/τεμ 2 τεμ
VIDGA μονή ράγα κουρτίνας, 140 cm, λευκό 702.991.53 8€/τεμ 2 τεμ
VIDGA γλίστρα/άγκιστρο, λευκό, 24 τεμ 702.607.68 3,99€/συσκ 2 συσκ

Αν θέλετε να διπλασιάσετε το πλάτος της σύνθεσης*,
ακολουθήστε τη λίστα αγοράς παρακάτω: 

VIDGA εξάρτημα τοίχου, 12 cm, λευκό 702.991.48 4€/τεμ 3 τεμ
VIDGA μονή ράγα κουρτίνας, 140 cm, λευκό 702.991.53 8€/τεμ 4 τεμ
VIDGA γλίστρα/άγκιστρο, λευκό, 24 τεμ 702.607.68 3,99€/συσκ 4 συσκ

ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ
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VIDGA

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πόσο ασφαλή είναι τα παράθυρά σας;
Πολύ πιθανόν να μην έχετε αναρωτηθεί ποτέ και ίσως 
να σκέφτεστε μόνο τον κίνδυνο να πέσει κάποιος από το 
παράθυρο ή να σπάσει το γυαλί. Στην πραγματικότητα, η 
περιοχή γύρω από το παράθυρο μπορεί να είναι επικίνδυνη, 
ειδικά για τα μικρά παιδιά. Γνωρίζατε ότι τα στόρια και οι 
κουρτίνες με τα κορδόνια που κρέμονται, αποτελούν κίνδυνο 
στραγγαλισμού για τα παιδιά;

Για μας, τα παιδιά είναι οι σημαντικότεροι άνθρωποι στον 
κόσμο και γι’ αυτό εργαζόμαστε σκληρά για να κάνουμε τα 
σπίτια πιο ασφαλή. Δεν είναι όμως αρκετό να ελαττώσουμε 
τον κίνδυνο - θέλουμε να τον εξαφανίσουμε τελείως. Έτσι 
αποφασίσαμε να αλλάξουμε τη σειρά των στοριών και των 
κουρτινών μας, δημιουργώντας εναλλακτικές συνθέσεις που 
αποκλείουν τελείως τον κίνδυνο στραγγαλισμού.

Για να προστατεύσουμε τα παιδιά, από το να μπλέκονται σε 
κορδόνια, αφαιρέσαμε όλα τα κορδόνια από τα στόρια μας. 
Ακόμα και τώρα όμως μπορείτε εύκολα να τα μαζέψετε προς 
τα πάνω και να τα τραβήξετε προς τα κάτω: απλώς κρατάτε 
την πλαστική λαβή στο μέσο και την τραβάτε. Για ψηλά 
παράθυρα, συμπληρώνετε εύκολα με την επεκτεινόμενη 
βέργα μετακίνησης RIKTIG. Τα στόρια μπορούν να ρυθμιστούν 
σε όποιο ύψος επιθυμείτε.

Ούτε οι κουρτίνες μας έχουν κορδόνια, που σημαίνει ότι τα 
παιδιά παραμένουν ασφαλή γύρω από αυτές.

Μία μονή ράγα κουρτίνας VIDGA 140 cm στερεωμένη 
στα εξαρτήματα τοίχου των 12 cm. Παράλληλα σε αυτή, 
ένα κουρτινόξυλο HUGAD είναι συνδεδεμένο με τη ράγα 
χρησιμοποιώντας τη βάση για κουρτινόξυλα VIDGA. 
Τοποθετώντας δύο επίπεδα κουρτινών, προστατεύετε τον 
ιδιωτικό σας χώρο μέρα και νύχτα – κλείστε τις διαφανείς 
κουρτίνες τη μέρα και τις εξωτερικές κουρτίνες τη νύχτα. 
Με το κουρτινόξυλο, μπορείτε να κρεμάσετε κουρτίνες με 
κρίκους.

Λίστα αγορών

VIDGA εξάρτημα τοίχου, 12 cm, λευκό 702.991.48 4€/τεμ 2 τεμ
VIDGA βάση για κουρτινόξυλο, λευκό 403.050.75 2,5€/τεμ 2 τεμ
HUGAD κουρτινόξυλο, 120-210 cm, λευκό 102.171.41 4,99€/τεμ 1 τεμ
VIDGA μονή ράγα κουρτίνας, 140 cm, λευκό 702.991.53 8€/τεμ 1 τεμ
VIDGA γλίστρα/άγκιστρο, λευκό, 24 τεμ. 702.607.68 3,99€/συσκ 1 συσκ
RAFFIG διασκομητικό άκρο, λευκό 502.171.82 2,99€/συσκ 1 συσκ

Αν θέλετε να διπλασιάσετε το πλάτος της σύνθεσης*,
ακολουθήστε τη λίστα αγοράς παρακάτω:

VIDGA εξάρτημα τοίχου, 12 cm, λευκό 702.991.48 4€/τεμ 3 τεμ
VIDGA βάση για κουρτινόξυλο, λευκό 403.050.75 2,5€/τεμ 3 τεμ
HUGAD κουρτινόξυλο, 210-385 cm, λευκό 302.171.40 6,99€/τεμ 1 τεμ
VIDGA μονή ράγα κουρτίνας, 140 cm, λευκό 702.991.53 8€/τεμ 2 τεμ
VIDGA γλίστρα/άγκιστρο, λευκό, 24 τεμ. 702.607.68 3,99€/συσκ 2 συσκ
RAFFIG διασκομητικό άκρο, λευκό 502.171.82 2,99€/συσκ 1 συσκ
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Ασύρματα ηλεκτροκίνητα στόρια

Με τα στόρια FYRTUR & KADRILJ, μπορείτε να ελέγχετε 
το φως από το κρεβάτι σας ή όπου βρίσκεστε. Χάρη στο 
τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται ή την εφαρμογή IKEA 
Home smart, πολλά ηλεκτροκίνητα στόρια μπορούν να 
ελεγχθούν όλα μαζί ή μεμονωμένα. Είναι πρακτικό κι εύκολο 
στη χρήση για όλες τις ηλικίες.

Επιλέξτε το είδος του υφάσματος που επιθυμείτε. Τα FYRTUR 
είναι στόρια πλήρους συσκότισης, ενώ τα KADRILJ είναι 
μερικής συσκότισης. Τα στόρια σας επιτρέπουν να έχετε το 
φως που χρειάζεστε και να δημιουργήσετε τις κατάλληλες 
συνθήκες για έναν καλό ύπνο ή ένα όμορφο ξύπνημα!

• Μπορείτε να ελέγξετε τα στόρια ασύρματα για να ρυθμίσετε 
τη σκίαση ή να εμποδίσετε τα αδιάκριτα βλέμματα.

•  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πύλη δικτύου TRÅDFRI 
και την εφαρμογή IKEA Home smart και να δημιουργήσετε 
διάφορες ομάδες από ασύρματα στόρια και να τα ελέγχετε 
με διαφορετικό τρόπο το καθένα.

•  Όταν προσθέσετε την πύλη δικτύου TRÅDFRI και την 
εφαρμογή, θα μπορείτε να ρυθμίσετε τα ασύρματα στόρια 
να ανεβοκατεβαίνουν με χρονοδιακόπτη.

•  Τα στόρια πλήρους συσκότισης FYRTUR εμποδίζουν το 
φως να περάσει μέσα στο δωμάτιο και δημιουργούν πλήρη 
συσκότιση.

•  Τα στόρια μερικής συσκότισης KADRILJ φιλτράρουν το φως 
και ελαττώνουν τις ανακλάσεις στην τηλεόραση και τις 
οθόνες υπολογιστών.

Λίστα αγορών

KADRILJ στόρι μερικής συσκότισης, 100x195 cm 204.081.16 149€/τεμ

ή
FYRTUR στόρι πλήρους συσκότισης, 100x195 cm 904.081.70 159€/τεμ

•  Το τηλεχειριστήριο περιλαμβάνεται.
• 1 επαναφορτιζόμενη μπαταρία περιλαμβάνεται.
• Ο φορτιστής μπαταρίας περιλαμβάνεται.
• Για να λειτουργήσουν ασύρματα τα στόρια, χρειάζεται 

να συνδέσετε τον αναμεταδότη (περιλαμβάνεται στη 
συσκευασία) σε μία πρίζα σε απόσταση 10 μέτρων από το 
στόρι.

•  Το στόρι είναι ήδη αντιστοιχισμένο με το τηλεχειριστήριο 
και τον αναμεταδότη.

• Χρειάζεστε την πύλη δικτύου TRÅDFRI για να 
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ΙΚΕΑ Home smart. 
Κατεβάζετε δωρεάν την εφαρμογή από το Google Play ή το 
App Store, ανάλογα τη συσκευή που έχετε.

• Η εφαρμογή ΙΚΕΑ Home smart ενημερώνεται διαρκώς με 
περισσότερες λειτουργίες και δυνατότητες.
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
HUGAD κουρτινόξυλο, 120-210 cm.

Μαύρο 302.171.35 4,99€
Λευκό 102.171.41 4,99€

HUGAD κουρτινόξυλο, 210-385 cm.

Λευκό 302.171.40 4,99€

VIDGA μονή ράγα.

140 cm 702.991.53 8€

PORTION σετ κουρτινόξυλου.

210 cm 903.010.32 24,99€

 

BETYDLIG wall/ceiling bracket.

White 302.198.89 2,50€

VIDGA ceiling fitting, 7 mm, white.

902.990.91 3€

VIDGA wall fitting, white.

6 cm 102.991.51 3€
12 cm 702.991.48 4€

VIDGA corner piece, single track, white.

402.990.98 4€

Ολοκληρώστε τη σύνθεση με τις κουρτίνες και τα 
στόρια της επιλογής σας. 

Περισσότερα στόρια και κουρτίνες διαθέσιμα στο 
κατάστημα.


