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Fylgdu ávalt leiðbeiningunum
um hleðslu raftækja. Við
mælum með að þú slökkvir á
tækjunum þegar þau eru skilin
eftir eftirlitslaus í lengri tíma.

Rými fyrir leik og störf
MICKE línan veitir þér rými til að vinna og geyma hlutina þína en samt
tekur hún lítið pláss. Allar einingarnar eru í sömu hæð og dýpt þ
 annig
að auðvelt er að raða þeim saman. Þú getur sett upp hagkvæma
samsetningu sem hentar þér með því að raða saman einingum sem
eru með snúruhólfum og hentugum hirslum. Svo er hægt að bæta
við og breyta hvenær sem þú vilt. Þú velur einingarnar sem þú vilt og
færð lausn fyrir þig og tölvuna.

Vörur sem sýndar eru hér gætu verið ófáanlegar tímabundið í versluninni.
Vinsamlega hafið samband við starfsfólk okkar eða kíkið áIKEA.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.

SAMSETNINGAR

Smátt er snjallt. MICKE skrifborð, 73×50 cm, passar í
næstum því hvaða rými sem er. Með skúffueiningu á hjólum
við hliðina á borðinu færðu meira vinnurými og hentuga
hirslu, allt á innan við einum fermetra!
Heildarmál: 108×50 cm, hæð 75 cm.

Fartölva eða borðtölva? MICKE skrifborð, 105×50 cm, er
með hirslu með stillanlegum hillum og getur því a
 uðveldlega
rúmað borðtölvu. Ef þú bætir við viðbótareiningu ofan
á skrifborðið færð þú pláss fyrir bækur, geisladiska og
uppáhaldshlutina þína.
Heildarmál: 105×50 cm, hæð 140 cm.

ALLAR EININGAR
MICKE skrifborð, 73×50 cm, hæð 75 cm.
Snúruúttakið gerir þér kleift að hafa fjöltengi og snúrur
úr augsýn en innan seilingar.
Hvítt

302.130.76

MICKE skúffueiningá hjólum, 35×50 cm, hæð
75 cm. Þú getur stækkað vinnurýmið með því að raða
saman skrifborði og skúffueiningu. Öll skrifborð og
skúffueiningar í MICKE línunni eru jafnhá.

Svarbrúnt

202.447.47

Hvítt

902.130.78

Svarbrúnt

802.447.49

MICKE skrifborð, 105×50 cm, hæð 75 cm. Hægt er að
festa hirsluna hægra eða vinstra megin, í samræmi við
plássið sem þú hefur og smekk.
Hvítt
802.130.74
102.447.43
Svarbrúnt
MICKE viðbótareining, há. 105×16 cm, hæð
68 cm. Þú getur komið í veg fyrir pappír á skrifborðinu
þínu með því að skrifa athugasemdir á segultöfluna á
bakþilinu. Eða með því að festa minnismiða á töfluna
með segli. Þegar viðbótareining er sett ofan á borðið
þarf einingin að vera upp við vegg, svo hún velti ekki
um koll.
Hvítt

901.800.25

Svarbrúnt

501.800.27

KOPPLA fjöltengi, 30×6 cm. Lengd rafmagnssnúru
300 cm. Hægt er að hlaða símann, tölvuna og önnur
tæki samtímis, þar sem innstungan er með rafmagnsog USB-tengi.
Fjögur rafmagnstengi og tvö USB-tengi

MICKE skrifborð, 142×50 cm, hæð 75 cm.
Snúruúttakið gerir þér kleift að hafa fjöltengi og snúrur
úr augsýn en innan seilingar.
Hvítt

902.143.08

Svarbrúnt

602.447.45
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