KAUPLEIÐBEININGAR

LIATORP

Stofuhúsgögn

HÖNNUN

Carina Bengs

UMHIRÐA

Þrífðu með rökum klút, vættum
í mildum sápulegi. Þurrkaðu
með hreinum klút.

GOTT AÐ VITA

Hert gler þarf að umgangast
með varkárni! Skemmdur
kantur eða rispað yfirborð getur
valdið því að glerið brotnar
skyndilega. Það brotnar þó alltaf
í litla bita, aldrei í beitt brot.
Það þarf tvo til að setja þessa
vöru saman.

ÖRYGGI

Húsgagnið þarf að festa
við vegg með meðfylgjandi
veggfestingu. Veggir eru
mismunandi og þurfa því
mismunandi festingar. Notaðu
festingar sem henta veggjum
heimilisins. Seldar sér.

Hefðirnar mæta tækninni!
Ekki láta snúna fætur, útskorna skrautlista og vandaða
húsgagnasmíði plata þig. LIATORP lítur kannski út fyrir að vera
gamaldags en það rúmar vel nýjustu tækni. Í línunni eru borð,
skápar og bókahillur sem henta vel fyrir allt frá DVD-spilurum
og geisladiskum að stellinu frá ömmu og listaverkum barnanna. Með LIATORP línunni getur þú innréttað eldhúsið, stofuna
og vinnuherbergið í sveitastíl án þess að þurfa að gefa eftir í
nútímavæðingu fjölskyldunnar.
Punkturinn yfir i-ið
Skrautlistinn á bókaskápnum er eitt af smáatriðunum sem gefur
LIATORP þennan einstaka sveitastíl. Listinn hefur einnig frábært
notagildi. Þú getur notað hann til að festa saman tvo bókaskápa.
Þetta fær einingarnar til að líta út eins og einn stór skápur með
löngum skrautlista. Rétt eins og sérsmíðaður bókaskápur!

Vörur sem sýndar eru hér gætu verið ófáanlegar tímabundið í versluninni. 
Vinsamlega hafðu samband við starfsfólk okkar eða kíktu á IKEA.is til að fá meiri upplýsingar.
Til að fá ítarlegri upplýsingar um vörurnar er hægt að skoða verðmiðann á vörunni eða vefinn okkar.
Allar einingar þarf að setja saman.

SVONA RAÐAR ÞÚ LIATORP SAMAN

Hugsaðu fyrst um hvað þú vilt geyma – bækur, geisladiska,
myndaalbúm og svo framvegis. Veldu svo einn eða fleiri
bókaskápa. Þeir henta jafnvel í svefnherberginu og

 innuherberginu. Bættu svo við hurðum eftir þörfum og
v
smekk.

GOTT AÐ VITA

1

2

4

3

5

1. Skrautlisti og sökkull gefa fallegt heildarútlit þegar
einingunum er raðað saman.

4. Snúruúrtak á baki; heldur snúrunum á sínum stað.
5. Hurðir vernda bækurnar þínar fyrir ryki og birtu og felur
þá hluti sem þú vilt ekki sýna.

2. Stillanlegar hillur; stilltu bilið á milli þeirra eftir þörfum.
3. Stillanlegir fætur til að auka stöðugleika, jafnvel á ójöfnu
gólfi.
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SAMSETNINGAR

Einföld eining getur verið næg hirsla fyrir lítið rými eða
sem grunnur fyrir stærri hirslu ef þarfir þínar breytast.
Glerhurðir með þili verja uppáhalds hlutina þína fyrir
ryki og svo getur þú valið hvort þú felur þá eða hefur þá
sýnilega.
Heildarmál: 96×214 cm
Þessi samsetning: 190.287.54*

Vegghillan getur tengt saman tvo skápa svo það sé pláss
fyrir sjónvarpsbekk á milli þeirra, eða verið stök. Rúmgóðar
skúffur fyrir tölvuleiki og aukahluti.
Heildarmál: 337×214 cm.
Þessi samsetning: 390.460.64*

Skrautlisti og sökkull gefa fallegt heildarútlit þegar
einingunum er raðað saman. Raðaðu saman opnum og
lokuðum hirslum, sýndu það sem þú vilt og feldu annað á
bak við lokaðar dyr.
Heildarmál: 288×214 cm
Þessi samsetning: 990.464.43*

Allt á sinn stað í rúmgóðri hirslu og það er auðvelt að finna
hlutina.
Heildarmál: 288×214 cm
Þessi samsetning: 190.464.42*

* Samsetningarnúmer. Nánari upplýsingar fást í versluninni.
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ALLAR EININGAR
LIATORP bókaskápur, B96×D37×H214 cm.
Burðarþol/hilla 40 kg. Fjórar stillanlegar hillur og tvær
fastar fylgja. Hægt að bæta við LIATORP hurðum,
44×198 cm.

LIATORP sjónvarpsbekkur, B145×D49×H45 cm.
Burðarþol 100 kg. Snúruúrtak á baki; heldur snúrunum
á sínum stað. Skúffurnar renna mjúklega og eru með
skúffustoppara.

Hvítt

001.165.95

Hvítt

Dökkmosagrænt

004.180.22

LIATORP skápur með glerhurð, B96×D42×H215 cm.
Glerhurðir verja uppáhalds hlutina þína gegn ryki en þó
getur þú haft þá sýnilega. Þrjár stillanlegar hillur og
tvær fastar fylgja, auka stöðugleika. Stök eining, ekki
hægt að festa við aðrar einingar úr línunni.
Hvítt

402.688.79

LIATORP skenkur, B145×D48×H87 cm.
Burðarþol 100 kg. Fjarstýringar ná í gegnum glerið, þú
getur stillt sjónvarpið með dyrnar lokaðar. Snúruúrtak
á baki; heldur snúrunum á sínum stað. Stök eining,
ekki hægt að festa við aðrar einingar úr línunni.
Hvítt

902.688.86

Dökkmosagrænt

404.180.20

LIATORP hliðarborð, B133×D37×H75 cm.
Hægt að setja á bak við sófa, meðfram vegg eða sem
skilrúm.
Hvítt/gler

LIATORP glerhurð með þili, 44×198 cm. 2 í pakka.
Glerhurðir með þili verja uppáhalds hlutina þína fyrir
ryki og svo getur þú valið hvort þú felur þá eða hefur
þá sýnilega. Passar á LIATORP bókaskáp 96×214 cm.
Hvítt

502.790.66

Dökkmosagrænt

204.180.21

801.166.00

001.050.64

LIATORP sófaborð, L93×B93×H51 cm. Hagnýtt
geymslupláss undir borðplötunni.
Hvítt/gler

500.870.72

LIATORP hliðarborð, L57×B40×H60 cm.
Sér hilla til að geyma tímarit og fleira, heldur hlutunum
í röð og reglu og borðplötunni auðri.
Hvítt/gler

401.730.65

LIATORP vegghilla, B145×D23×H47 cm. Burðarþol/
hilla 15 kg. Tengir saman tvær einingar og býr til pláss
fyrir til dæmis stóran flatskjá. Einnig hægt að festa
stakt á vegg.
Hvítt

601.165.97

KASSAR
KVARNVIK kassi með loki, 3 í setti.
Ø15 cm, hæð 9 cm; Ø22 cm, hæð 12 cm; og Ø29 cm,
hæð 15 cm, eitt stykki af hverju.
Blátt

303.970.75

Grátt

602.566.63

FJÄLLA tímaritahirsla, 2 í pakka.
Dökkgrátt

103.956.66

Hvítt

003.956.62

KVARNVIK kassi með loki, 18×25×15 cm.
Blátt

603.970.74

GABBIG karfa, 25×29×15 cm.

Grátt

704.128.75

Dökkbrúnt

703.220.64

KVARNVIK kassi með loki, 25×35×20 cm .
Blátt

903.970.63

BRANKIS karfa, 36×27×13 cm.

Grátt

104.128.78

Ólitað

FJÄLLA kassi með loki, 18×26×15 cm.

BRANKIS karfa, 36×27×23 cm.

Dökkgrátt

703.956.73

Hvítt/grænt

103.991.98

Hvítt

403.956.79

Ólitað

FJÄLLA kassi með loki, 25×36×20 cm.
Dökkgrátt

003.956.76

Hvítt/grænt

403.991.92

Hvítt

603.956.83
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