
Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο κατάστημα. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή επισκεφτείτε το www.ΙΚΕΑ.gr. Για περισσότερες πληροφορίες 
συμβουλευτείτε το ταμπελάκι της τιμής. Όλες οι μονάδες χρειάζονται συναρμολόγηση.

Οπουδήποτε χρειάζεστε αποθηκευτικό χώρο η σειρά ALGOT 
διαθέτει μία λύση με την οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε 
κάθε τετραγωνικό εκατοστό. Με τον «έξυπνο» σχεδιασμό και 
τις καθαρές γραμμές της σειράς μπορείτε να βελτιώσετε την 
αποθήκευση χωρίς συμβιβασμούς στο στιλ.

Με τη σειρά ALGOT μπορείτε να δημιουργήσετε λύσεις για 
το δάπεδο και τον τοίχο. Χρησιμοποιώντας διαφορετικά 
αξεσουάρ, μπορείτε να τη διαμορφώσετε ανάλογα με τις 
ανάγκες του κάθε δωματίου και τις διαφορετικές περιστάσεις. 
Για την ταξινόμηση των ρούχων στον χώρο που βρίσκεται το 
πλυντήριο έως και την οργάνωση των παλτών στο χολ και την 
αποθήκευση δοχείων φαγητού σε ράφια. Η σειρά ALGOT είναι 
σχεδιασμένη για χρήση σε κάθε χώρο του σπιτιού σας. 

Οι βραχίονες, τα ράφια και τα άλλα αξεσουάρ κουμπώνουν 
εύκολα, με ένα «κλικ». Έτσι, η συναρμολόγηση 
πραγματοποιείται χωρίς κόπο. Αυτό σημαίνει ότι η σειρά 
ALGOT μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί και να αλλάξει, όπως 
αλλάζει και η ζωή σας. Χρειάζεστε περισσότερο αποθηκευτικό 
χώρο για ένα νέο μέλος της οικογένειας; Προσθέστε καλάθια. 
Θέλετε να αναδιαμορφώσετε τον χώρο του πλυντηρίου; 
Τα ράφια σύρονται εύκολα με τα ειδικά εξαρτήματα που 
διαθέτουν. Χρειάζεστε περισσότερο χώρο εργασίας; Μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε το πιο βαθύ ράφι ALGOT ως επιφάνεια 
γραφείου. Με τη σειρά ALGOT θα βρείτε την ιδανική λύση για 
κάθε σας ανάγκη.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Francis Cayouette 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Σχεδιασμένη για χρήση σε 
κάθε χώρο του σπιτιού. Τα 
ράφια ALGOT είναι μεγάλης 
αντοχής, ανθεκτικά στους 
λεκέδες και καθαρίζονται 
εύκολα. Οι βραχίονες είναι 
κατασκευασμένοι από μεγάλης 
αντοχής ατσάλι και μπορούν να 
στηρίξουν μεγάλα φορτία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι επιδαπέδιες λύσεις με 
καλάθια πρέπει να στερεώνονται 
στον τοίχο, εκτός κι αν 
τοποθετηθούν ροδάκια.Δείτε 
τη σελίδα 13 για πληροφορίες 
σχετικά με τους σκελετούς 
που μπορούν να τοποθετηθούν 
ροδάκια.
Τα διαφορετικά υλικά τοίχου 
απαιτούν διαφορετικούς τύπους 
εξαρτημάτων στερέωσης 
Χρησιμοποιήστε εξαρτήματα 
στερέωσης κατάλληλα για τους 
τοίχους του σπιτιού σας από τα 
προϊόντα της σειράς FIXA.
Ακόμα να έχετε υπόψη σας 
ότι τα διαφορετικά υλικά 
τοίχου μπορούν να στηρίξουν 
διαφορετικά φορτία. Για 
παράδειγμα, ένας τοίχος από 
γυψοσανίδα δεν μπορεί να 
στηρίξει το ίδιο βάρος με έναν 
τοίχο από ξύλο, τσιμέντο ή 
τούβλα.
Αν δεν είστε σίγουροι για 
τα υλικά τοίχου του σπιτιού 
σας, πόσο βάρος μπορούν να 
αντέξουν ή πώς να στερεώσετε 
με ασφάλεια τα προϊόντα της 
σειράς ALGOT στον τοίχο σας, 
συμβουλευτείτε έναν ειδικό 
τοπικό προμηθευτή.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
Μέγ. φορτίο για τα ράφια 
ALGOT, η δεύτερη τιμή, όπου 
υπάρχει, αναφέρεται στο 
μεταλλικό ράφι:
πλάτος 40 cm
βάθος 38: 15 kg
βάθος 58: 23 kg/30 kg

πλάτος 60 cm
βάθος 38: 22 kg
βάθος 58: 34 kg

πλάτος 80 cm
βάθος 38: 30 kg
βάθος 58: 46 kg

ALGOT
Αποθήκευση για κάθε χώρο του σπιτιού 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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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης/ράφια/ράγα. 
Διαστάσεις: 65×40×196 cm.
Αυτή η σύνθεση 69,50€ (099.038.20)

Λίστα αγοράς

ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης 196 cm, Λευκό 302.185.35 6€/τεμ. 2 τεμ.
ALGOT βραχίονας 38 Λευκό 202.185.45 3€/τεμ. 8 τεμ.
ALGOT ράφι 60×38 Λευκό 802.185.47 7,5€/τεμ. 4 τεμ.
ALGOT ράγα βραχίονας 60 Λευκό 502.185.63 3,5€/τεμ. 1 τεμ.

ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης/συρμάτινα καλάθια.
Διαστάσεις: 65×41×197 cm.
Αυτή η σύνθεση 76€ (892.765.90)

Λίστα αγοράς

ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης 196 cm, Λευκό 302.185.35 6€/τεμ. 2 τεμ.
ALGOT βραχίονας 38 cm, Λευκό 202.185.45 3€/τεμ. 8 τεμ. 

ALGOT ράφι 60×38 cm, Λευκό 802.185.47 7,5€/τεμ. 1 τεμ.

ALGOT ράγα για βραχίονας 60 cm, Λευκό 502.185.63 3,5€/τεμ. 1 τεμ.

ALGOT συρόμενη ράγα για καλάθι, Λευκό, 2 τεμ.404.018.59 2,5€/τεμ.3 τεμ.

ALGOT συρμάτινο καλάθι, 38×60×14 cm, Λευκό 102.185.17 6,5€/τεμ. 2 τεμ.

ALGOT συρμάτινο καλάθι, 38×60×29 cm, Λευκό 502.185.20 8,5€/τεμ. 1 τεμ.
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης/ράφια.
Διαστάσεις: 66×61×197 cm.
Αυτή η σύνθεση 72,50€ (499.038.42)

Λίστα αγοράς

ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης 196 cm, Λευκό 302.185.35 6€/τεμ. 2 τεμ.

ALGOT βραχίονας 38 cm, Λευκό 202.185.45 3€/τεμ. 6 τεμ.

ALGOT ράφι 60×38 cm, Λευκό 802.185.47 7,5€/τεμ. 3 τεμ.
ALGOT βραχίονας 58 cm, Λευκό 102.185.41 5€/τεμ. 2 τεμ.
ALGOT ράφι 60×58 cm, Λευκό 702.232.43 10€/τεμ. 1 τεμ.

ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης/ράφια/ράγα
Διαστάσεις: 132×41×199 cm
Αυτή η σύνθεση 133,50€ (792.762.46)

Λίστα αγοράς

ALGOT βραχίονας 38 cm, Λευκό 202.185.45 3€/τεμ. 13 τεμ.
ALGOT συρμάτινο καλάθι 38×60×14 cm, Λευκό 102.185.17 6,5€/τεμ. 3 τεμ.
ALGOT ράγα στερέωσης, 66 cm, Λευκό 502.364.87 2,5€/τεμ.2 τεμ.
ALGOT συρόμενη ράγα για καλάθι, Λευκό, 2 τεμ. 404.018.59 2,5€/τεμ. 2 τεμ.
ALGOT ράγα για βραχίονα 60 cm, Λευκό 502.185.63 3,5€/τεμ.2 τεμ.
ALGOT ράφι 60×38 cm, Λευκό 802.185.47 7,5€/τεμ. 5 τεμ.
ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης 196 cm, Λευκό 302.185.35 6€/τεμ. 3 τεμ.
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ALGOT/SKÅDIS επίτοιχος ορθοστάτης/ράφια/ράγα
Διαστάσεις: 132×41×199 cm
Αυτή η σύνθεση 176,49€ (192.764.14)

Λίστα αγοράς

ALGOT ράγα στερέωσης, 66 cm, Λευκό 502.364.87 2,5€/τεμ. 2 τεμ.
ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης 196 cm, Λευκό 302.185.35 6€/τεμ. 3 τεμ.
ALGOT ράφι 60×38 cm, Λευκό 802.185.47 6,5€/τεμ. 6 τεμ.
ALGOT ράγα για βραχίονα 60 cm, Λευκό 502.185.63 3,5€/τεμ. 1 τεμ.
ALGOT βραχίονας 38 cm, Λευκό 202.185.45 3€/τεμ. 15 τεμ.
ALGOT συρμάτινο καλάθι 38×60×14 cm, Λευκό 102.185.17 6,5€/τεμ. 3 τεμ.
ALGOT συρόμενη ράγα για καλάθι, Λευκό, 2 τεμ. 404.018.59 2,5€/τεμ. 3 τεμ.

SKÅDIS διάτρητος πίνακας 56×56 cm, Λευκό 003.208.03
19,99€/
τεμ. 

1 τεμ.

SKÅDIS σύνδεσμος για ALGOT, Λευκό, 4 τεμ. 003.358.85 3€/τεμ. 1 τεμ.
SKÅDIS θήκη για επιστολές, Λευκό 403.208.15 3€/τεμ. 1 τεμ.
SKÅDIS δοχείο με καπάκι, Λευκό, 3 τεμ. 803.359.09 10€/τεμ. 1 τεμ.

SKÅDIS κλιπ, Λευκό, 2 τεμ. 003.216.14 3€/τεμ. 1 τεμ.

ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης/ράφια/ράγα απλώματος
Διαστάσεις: 132×41×199 cm
Αυτή η σύνθεση 138€ (292.765.31)

Λίστα αγοράς

ALGOT βραχίονας 38 cm, Λευκό 202.185.45 3€/τεμ. 16 τεμ.
ALGOT ράγα απλώματος 60 cm, Λευκό 902.185.61 6€/τεμ. 1 τεμ.
ALGOT συρμάτινο καλάθι 38×60×29 cm, Λευκό 502.185.20 8,5€/τεμ. 2 τεμ.
ALGOT ράγα στερέωσης 66 cm, Λευκό 502.364.87 2,5€/τεμ.2 τεμ.
ALGOT συρόμενη ράγα για καλάθι, Λευκό, 2 τεμ. 404.018.59 2,5€/τεμ. 2 τεμ.
ALGOT ράφι 60×38 cm, Λευκό 802.185.47 6,5€/τεμ. 6 τεμ.
ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης 196 cm, Λευκό 302.185.35 6€/τεμ. 3 τεμ.
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης/ράφια/ράγα απλώματος. 
Διαστάσεις: 132×61×199 cm.
Αυτή η σύνθεση 97€ (199.038.34)

Λίστα αγοράς

ALGOT ράγα στερέωσης 66 cm, Λευκό 502.364.87 2,5€/τεμ.2 τεμ.
ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης 196 cm, Λευκό 302.185.35 6€/τεμ. 3 τεμ.
ALGOT βραχίονας 38 cm, Λευκό 202.185.45 3€/τεμ. 6 τεμ.
ALGOT ράφι 60×38 cm, Λευκό 802.185.47 7,5€/τεμ. 2 τεμ.
ALGOT ράγα απλώματος 60 cm, Λευκό 902.185.61 6€/τεμ. 1 τεμ.
ALGOT βραχίονας 58 cm, Λευκό 102.185.41 5€/τεμ. 3 τεμ.
ALGOT ράφι 60×58 cm, Λευκό 702.232.43 10€/τεμ. 2 τεμ.

ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης/ράφια. 
Διαστάσεις: 132×41×199 cm.
Αυτή η σύνθεση 119€ (199.302.05)

Λίστα αγοράς

ALGOT ράγα στερέωσης 66 cm, Λευκό 502.364.87 2,5€/τεμ.2 τεμ.
ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης 196 cm, Λευκό 302.185.35 6€/τεμ. 3 τεμ.
ALGOT βραχίονας 38 cm, Λευκό 202.185.45 3€/τεμ. 12 τεμ.
ALGOT ράφι 60×38 cm, Λευκό 802.185.47 7,5€/τεμ. 8 τεμ.
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ALGOT δυο τμήματα/ράφια.
Διαστάσεις: 127×41×85 cm.
Αυτή η σύνθεση 91,50€ (892.854.67)

Λίστα αγοράς

ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης 84 cm, Μαύρο 504.341.85 3,5€/τεμ. 3 τεμ.
ALGOT βραχίονας 38 cm, Μαύρο 104.341.87 3€/τεμ. 9 τεμ.
ALGOT ράφι 60×38 μεταλλικό, Μαύρο 304.341.86 9€/τεμ. 6 τεμ.

ALGOT δυο τμήματα/ράφια.
Διαστάσεις: 127×41×18 cm.
Αυτή η σύνθεση 156€ (292.854.70)

Λίστα αγοράς

ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης 84 cm, Μαύρο 504.341.85 3,5€/τεμ. 6 τεμ.
ALGOT βραχίονας 38 cm, Μαύρο 104.341.87 3€/τεμ. 15 τεμ.
ALGOT ράφι 60×38 μεταλλικό, Μαύρο 304.341.86 9€/τεμ. 10 τεμ.
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ALGOT/BROR δυο τμήματα/ράφια/ντουλάπια.
Διαστάσεις: 162×41×162 cm.
Αυτή η σύνθεση 289,50€ (692.854.73)

Λίστα αγοράς

ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης 84 cm, Μαύρο 504.341.85 3€/τεμ. 3 τεμ.
ALGOT βραχίονας 38 cm, Μαύρο 104.341.87 9€/τεμ. 9 τεμ.
ALGOT ράφι 60×38 μεταλλικό, Μαύρο 304.341.86 6€/τεμ. 6 τεμ.
BROR ντουλάπι με 2 πόρτες 76×40x66, Μαύρο                  503.000.15 99€/τεμ. 2 τεμ.

ALGOT τρία τμήματα/ράφια.
Διαστάσεις: 189×41×170 cm.
Αυτή η σύνθεση 168€ (892.855.18)

Λίστα αγοράς

ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης 84 cm, Μαύρο 504.341.85 3,5€/τεμ. 6 τεμ.
ALGOT βραχίονας 38 cm, Μαύρο 104.341.87 3€/τεμ. 16 τεμ.
ALGOT ράφι 60×38 μεταλλικό, Μαύρο 304.341.86 9€/τεμ. 11 τεμ.

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
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ανοίγουν και κλείνουν. Μην ξεχάσετε να λάβετε υπόψη σας 
τυχόν καλοριφέρ, σωλήνες, εξαερισμούς ή άλλα στοιχεία 
που μπορεί να επηρεάσουν την αποθηκευτική σας λύση.

Έτοιμη ή προσαρμοσμένη λύση;
Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις έτοιμες συνθέσεις μας, 
ή μπορείτε να σχεδιάσετε τη δική σας προσαρμοσμένη 
αποθηκευτική λύση ALGOT. Αρχικά, ρίξτε μια ματιά στις 
έτοιμες συνθέσεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον 
οδηγό αγοράς. Το προσωπικό μας μπορεί να σας βοηθήσει 
να συμπληρώσετε μία λίστα αγοράς του συνδυασμού 
της επιλογής σας, που θα είναι ο οδηγός σας στον χώρο 
επίπλων Self-Serve και μπορεί επίσης να σας ενημερώσει 
για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, όπως η συγκέντρωση 
προϊόντων και η μεταφορά στο σπίτι.

Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε μία μεγαλύτερη συλλογή από 
συνθέσεις ALGOT στην ιστοσελίδα της ΙΚΕΑ,
www.IKEA.gr. Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε τη σύνθεσή 
σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα σχεδιασμού μας είτε 
στο κατάστημα ή online.

Τι θέλετε να αποθηκεύσετε; 
Όταν σχεδιάζετε την αποθήκευση στο σπίτι σας, αρχικά, 
σκεφτείτε τα πράγματα που θέλετε να αποθηκεύσετε. 
Χρειάζεστε ένα μέρος για να κρεμάσετε τα ρούχα σας, 
να αποθηκεύσετε τα λευκά είδη ή τις πετσέτες; Μήπως 
χρειάζεστε βιβλιοθήκες ή καλάθια για να αποθηκεύσετε τα 
καπέλα και τα γάντια σας; Η σειρά ALGOT μπορεί να σας 
προσφέρει πολλές διαφορετικές λύσεις αποθήκευσης για 
οποιοδήποτε μέρος του σπιτιού σας.

Πόσο διαθέσιμο χώρο έχετε;
Προτού αρχίσετε να σχεδιάζετε τη νέα αποθηκευτική σας 
λύση, δείτε πόσος είναι ο διαθέσιμος χώρος σας. Σχεδιάστε 
τον χώρο εργασίας σας μετρώντας την απόσταση από το 
δάπεδο μέχρι την οροφή και μεταξύ των τοίχων. Σημειώστε 
οποιοδήποτε παράθυρο ή πόρτα που μπορεί να επηρεάσει 
το μέγεθος της αποθηκευτικής σας λύσης, μετρήστε 
λεπτομερώς και αφήστε περιθώριο για τις πόρτες που 

Συμβουλή: Πώς να υπολογίσετε το πλάτος μιας
προσαρμοσμένης λύσης.
Αν σχεδιάζετε την επίτοιχη αποθηκευτική λύση μόνοι σας, 
θα πρέπει να αφήσετε περιθώριο 2,6 cm για το πλάτος 
των εξωτερικών επίτοιχων ορθοστατών και 1,6 cm για 
κάθε κεντρικό επίτοιχο ορθοστάτη (καθώς τα ράφια 
επικαλύπτουν τον κεντρικό επίτοιχο ορθοστάτη). Θα 
πρέπει επίσης να προσθέσετε το πλάτος των ραφιών ή των 
αξεσουάρ που επιλέξατε.

Πλάτη ραφιών και αξεσουάρ
40 cm (ράφια)
60 cm (ράφια, καλάθια, απλώστρα, ράφι για παπούτσια,
ράγα για βραχίονες)
80 cm (ράφια)
122 cm (απλώστρα)

Οδηγός γρήγορου υπολογισμού
1 επίτοιχος ορθοστάτης + 0 cm
2 επίτοιχοι ορθοστάτες + 5,2 cm
3 επίτοιχοι ορθοστάτες + 6,8 cm
4 επίτοιχοι ορθοστάτες + 8,4 cm

ΠΩΣ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΤΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 

Όταν εγκαθιστάτε μία επίτοιχη λύση ALGOT ακολουθήστε 
τις οδηγίες συναρμολόγησης που περιέχονται μαζί με 
τους επίτοιχους ορθοστάτες για να διασφαλίσετε ότι θα 
έχετε τη σωστή απόσταση ανάμεσα στις τρύπες που θα 
κάνετε.

Παράδειγμα 2
2,6+60+1,6+60+1,6+60+2,6= 188,4 cm

2,6 1,6 1,6

60 60 60

Παράδειγμα 1
2,6+60+2,6= 65,2 cm

2,6 2,6

60
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1. Τοποθετήστε τη ράγα στερέωσης ALGOT στον τοίχο 
για να μπορέσετε να κρεμάσετε εύκολα τους επίτοιχους 
ορθοστάτες στο ίδιο επίπεδο, με τη σωστή απόσταση 
ανάμεσά τους. Χρησιμοποιήστε φρεζάτες βίδες με 
διάμετρο 4 mm (μέγ. μέγεθος κεφαλής 7 mm). Θα 
χρειαστείτε 3 βίδες για τη ράγα στερέωσης των 66 cm, 4 
βίδες για τη ράγα στερέωσης των 88 cm και 7 βίδες για 
τη ράγα στερέωσης των 190 cm. 

2. Κρεμάστε τους επίτοιχους ορθοστάτες από τη ράγα 
στερέωσης, ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ τους και στη 
συνέχεια ασφαλίστε τους στον τοίχο. Χρησιμοποιήστε 
βίδες με στρογγυλή κεφαλή, με διάμετρο 4-4,5 mm 
(μέγ. μέγεθος κεφαλής 9 mm). Θα χρειαστείτε 3 βίδες 
για τον επίτοιχο ορθοστάτη των 56 cm, 4 βίδες για 
τον επίτοιχο ορθοστάτη των 84 cm και 8 βίδες για τον 
επίτοιχο ορθοστάτη των 196 cm. 

3. Τοποθετήστε τους βραχίονες στους επίτοιχους 
ορθοστάτες ALGOT στα σημεία όπου επιθυμείτε να 
προσθέσετε ένα ράφι ή αξεσουάρ, όπως ένα καλάθι 
ή ένα ράφι για παπούτσια. Οι βραχίονες και τα ράφια 

διατίθενται σε δύο διαφορετικά βάθη: 38 και 58 cm. Τα 
ράφια επίσης διατίθενται σε τρία διαφορετικά πλάτη: 
40, 60 και 80 cm. Διαβάστε στο εξώφυλλο αυτού του 
Οδηγού Αγοράς τη λίστα με το μέγιστο φορτίο όλων των 
ραφιών ALGOT. 

4. Κουμπώστε τα ράφια, το ράφι για παπούτσια, τις 
απλώστρες και/ή άλλα αξεσουάρ στους βραχίονες. 
Χρησιμοποιήστε βραχίονες διαφορετικού βάθους για 
να στηρίξετε έως και τρία ράφια για παπούτσια: ένας 
βραχίονας με βάθος 38 cm στηρίζει δύο ράφια για 
παπούτσια και ένας βραχίονας με βάθος 58 cm στηρίζει 
τρία.

5. Κουμπώστε τη συρόμενη ράγα για καλάθια ALGOT στους 
βραχίονες στο ύψος όπου επιθυμείτε να έχετε τα καλάθια 
σας. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα και σύρετε το καλάθι 
στη ράγα

6. Τοποθετήστε τις επικαλύψεις στο άνω μέρος κάθε 
βραχίονα για να διατηρήσετε τα ράφια και τα αξεσουάρ 
στη θέση τους και να τους δώσετε μία ομοιόμορφη 
εμφάνιση.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

+ =+++ + ++

ράγα στερέωσης επίτοιχοι 
ορθοστάτες

βραχίονες ράφια ράγες  ράγες για
καλάθια

συρμάτινα 
καλάθια

πυκνής πλέξης

ράφια για
παπούτσια

Για αυτήν τη σύνθεση χρειάζεστε:

Σημείωση! Οι βίδες και οτιδήποτε 
άλλα εξαρτήματα στερέωσης 
μπορεί να χρειαστείτε για να 
στερεώσετε τη λύση σας στον τοίχο 
(π.χ. ούπα) δεν περιλαμβάνονται. 
Ανάλογα με το υλικό του τοίχου 
σας, θα χρειαστείτε διαφορετικούς 
τύπους εξαρτημάτων στερέωσης. 
Το σετ από βίδες και ούπα FIXA, 
260 τεμ. είναι κατάλληλο για 
τοίχους από ξύλο, γυψοσανίδα, 
τσιμέντο και τούβλο. Πωλείται 
χωριστά.

4

ΚΛΙΚ

ΚΛΙΚ

ΚΛΙΚ

ΚΛΙΚ

1

2

6
4

3

5

8

7
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

ALGOT ράγα στερέωσης. Λευκό.

66 cm 502.364.87 2,5€
88 cm 302.185.40 3,5€
190 cm 202.364.84 5,5€

  

ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης. Λευκό.

56 cm 102.301.85 2,5€
84 cm 102.185.36 3,5€
196 cm 302.185.35 6€

ALGOT επίτοιχος ορθοστάτης. Μαύρο.
84 cm 504.341.85 3,5€

ALGOT βραχίονας. Λευκό.

38 cm 202.185.45 3€
58 cm 102.185.41 5€

ALGOT βραχίονας. Μαύρο.
38 cm 104.341.87 3€

Ράφια και αξεσουάρ για χρήση με 2 επίτοιχους
ορθοστάτες και βραχίονες. 

ALGOT ράφι. Λευκό.

40×38 cm. Μέγ. φορτίο 15 kg 402.185.54 5€

40×58 cm. Μέγ. φορτίο 23 kg 102.238.30 8€

60×38 cm. Μέγ. φορτίο 22 kg 802.185.47 7,5€

60×58 cm. Μέγ. φορτίο 34 kg 702.232.43 10€

80×38 cm. Μέγ. φορτίο 30 kg 102.185.55 9€
80×58 cm. Μέγ. φορτίο 46 kg 402.185.30 14€

ALGOT ράφι. Μεταλλικό, μαύρο.

60×38 cm. Μέγ. φορτίο 30 kg 304.341.86 9€

ALGOT νέα συρόμενη ράγα για καλάθια. Λευκό. 2 
τεμάχια.

40 cm 404.018.59 2,5€

ALGOT συρμάτινο καλάθι. Λευκό. 

38×60×14 cm. Μέγ. φορτίο 6 kg 102.185.17 6,5€
38×60×29 cm. Μέγ. φορτίο 7 kg 502.185.20 8,5€

ALGOT απλώστρα. Λευκό. 

60×38 cm 902.185.61 6€

Ράγα για βραχίονα. Λευκό. 

60 cm 502.185.63 3,5€

ALGOT σκελετός. Λευκό. 

Ύψος 70 cm 604.018.58 15€

ALGOT σκελετός. Λευκό. 

Ύψος 100 cm 804.018.57 20€
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

SKÅDIS διάτρητος πίνακας 56×56 cm, Λευκό.
003.208.03 19,99€

SKÅDIS εξάρτημα σύνδεσης για ALGOT. Λευκό. 4 
τεμάχια.

003.358.85 3€

SKÅDIS βάση για επιστολές, Λευκό. 
403.208.15 3€

SKÅDIS δοχείο με καπάκι, Λευκό, 3 τεμάχια. 
803.359.09 10€

SKÅDIS κλιπ, Λευκό, 2 τεμάχια. 
003.216.14 3€

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ

BUMERANG κρεμάστρα 8 τεμ., Π43 cm. 

Φυσικό 302.385.43 4,99€
Λευκό 702.385.41 4,99€

BUMERANG εξάρτημα κρεμάστρας, 30×25 cm. 

Λευκό 702.932.74 0,79€

BUMERANG κρεμάστρα για παντελόνια/φούστες, 
μεγ. Π35 cm. 
Επιχρωμιωμένο 602.404.03 0,79€

STUK θήκη αποθήκευσης, 55×51×18 cm.

Λευκό/γκρι 403.095.73 6,99€

STUK θήκη αποθήκευσης, 34×51×28 cm.

Λευκό/γκρι 403.096.86 7,99€

STUK θήκη αποθήκευσης, 71×51×18 cm.

Λευκό/γκρι 503.095.77 8,99€

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

KUGGIS κουτί με καπάκι, 37×54×21 cm. 

Λευκό 102.802.03 19,99€

KUGGIS κουτί με καπάκι, 18×26×8 cm.

Λευκό 202.802.07 5,99€

KUGGIS κουτί με καπάκι, 26×35×8 cm.

Λευκό 502.823.04 9,99€

KUGGIS κουτί με καπάκι, 26×35×15 cm.

Λευκό 602.802.05 12,99€

KUGGIS ένθετο με 8 τμήματα.

Λευκό 002.802.08 9,99€

ΓΡΑΦΕΙΟ

TJENA κουτί αποθήκευσης με καπάκι 18×25×15 cm. 

Λευκό 103.954.21 2,99€
Μαύρο 603.954.85 2,99€
Κίτρινο 904.341.31 2,99€

TJENA κουτί αποθήκευσης με καπάκι 25×35×10 cm. 
Λευκό 903.954.22 3,49€
Μαύρο 403.954.86 3,49€

TJENA κουτί αποθήκευσης με καπάκι 
25×35×20 cm. 
Λευκό 603.954.28 3,99€
Μαύρο 303.954.77 3,99€
Κίτρινο 304.341.34 3,99€

TJENA θήκη περιοδικών, 2 τεμ.
Λευκό 103.954.16 4,99€
Μαύρο 003.954.74 4,99€
Κίτρινο 104.340.50 4,99€

ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ

KNAGGLIG κουτί, πεύκο.

23×31×15 cm 102.923.57 7,99€

46×31×25 cm 702.923.59 12,99€



SORTERA κάδος διαλογής απορριμμάτων με
καπάκι, Λευκό.
39×55×28 cm/37 λίτρα 102.558.97 11,99€
39×55×45 cm/60 λίτρα 702.558.99 14,99€

ΓΚΑΡΑΖ, ΚΕΛΑΡΙ ΚΑΙ ΣΟΦΙΤΑ

SOCKERBIT κουτί, Λευκό.

19×26×15 cm 503.161.82 1,99€

SOCKERBIT κουτί με καπάκι, Λευκό. 
19×26×15 cm 603.160.68 2,99€
38×25×15 cm 403.160.69 3,99€
38×51×30 cm 803.160.67 11,99€

SAMLA κουτί, διαφανές. 

28×19×14 cm/5 λίτρα 701.029.72 0,99€
39×28×14 cm/11 λίτρα 401.029.78 2,49€
39×28×28 cm/22 λίτρα 801.029.76 3,99€
56×39×28 cm/45 λίτρα 301.029.74 5,99€
56×39×42 cm/65 λίτρα 001.029.75 8,99€

 
SAMLA ένθετο. Για κουτί 11 και 22 λίτρων, 
37×25×12 cm. 
Διαφανές 501.029.73 2,99€

SAMLA καπάκι, διαφανές. 

Για το κουτί των 5 λίτρων 101.103.00 0,50€
Για τα κουτιά των 11/22 λίτρων 501.102.99 1€
Για τα κουτιά των 45/65 λίτρων 701.103.02 2€

SAMLA κλιπ-κλειδαριά για κουτί, 4 τεμ. 

45/65 λίτρα 801.208.43 0,90€

KLÄMTARE κουτί με καπάκι, σκούρο γκρι.

27×45×15 cm 102.923.62 9,99€

58×45×30 cm 702.923.64 14,99€

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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