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EFNIVIÐUR

TROFAST grindur og hirslur
fást úr gegnheilli furu og hvítri
þynnu. Kassarnir, lokin og
rennurnar eru úr plasti.

UMHIRÐA

Það er auðvelt að þrífa TROFAST
grindurnar, kassana og hillurnar
með rökum klút vættum í
mildum sápulegi. Þurrkaðu svo
með þurrum, hreinum klút.

ÖRYGGI

Börn gera sjaldan það sem
þú ætlar þeim að gera. Þau
klifra, klöngra og leika sér
á þann hátt sem erfitt er að
sjá fyrir um. Til að koma í
veg fyrir að h
 úsgagnið velti
fram fyrir sig þarf að festa öll
húsgögn sem eru hærri en 60
cm við vegg með meðfylgjandi
öryggisfestingum.

Leikfangahirsla sem hægt er að aðlaga að þínum þörfum
Börn þurfa pláss til að leika sér og góða hirslu fyrir leikföngin
svo þau finni það sem þau eru að leita að og geta tekið til eftir
sig. Þess vegna hönnuðum við TROFAST sem er sveigjanleg lína
með sterklegum grindum úr við og plastkössum sem barnið getur
auðveldlega rennt út, borið og gengið frá – alveg sjálft.
TROFAST grindurnar fást í mismunandi lögunum, stærðum og
áferðum. TROFAST kassarnir eru til í ýmsum litum og stærðum til
að geyma og skipuleggja allar gerðir af leikföngum, allt frá stórum
kubbum að dúkkufötum. Einnig er hægt að fá hillur sem passa
í grindurnar til að gera opna hirslu fyrir bækur og annað sem
maður vill sýna.

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.

SAMSETNINGAR

Heildarmál: 46×30×145 cm
Þessi samsetning: 891.815.87*

Heildarmál: 46×30×145 cm
Þessi samsetning: 992.285.51*

Það sem þarf í þessa samsetningu:

Það sem þarf í þessa samsetningu:

TROFAST grind, 46×30×145 cm, hvítt

301.711.23

1 stk.

TROFAST grind, 46×30×145 cm, hvítt

301.711.23

1 stk.

TROFAST kassi, 42×30×23 cm, svart

102.525.73

5 stk.

TROFAST kassi, 42×30×10 cm, grænt

600.940.72

4 stk.

TROFAST kassi, 42×30×23 cm, hvítt

956.851.00

3 stk.

Heildarmál: 44×30×91 cm
Þessi samsetning: 291.030.07*

Heildarmál: 44×30×91 cm
Þessi samsetning: 992.285.89*

Það sem þarf í þessa samsetningu:

Það sem þarf í þessa samsetningu:
TROFAST grind, 44×30×91 cm, hvítbæsuð fura

103.086.93

1 stk.

TROFAST grind, 44×30×91 cm, hvítbæsuð fura

103.086.93

1 stk.

TROFAST kassi, 42×30×10 cm, gult

503.080.02

2 stk.

TROFAST kassi, 42×30×23 cm, hvítt

956.851.00

3 stk.

TROFAST kassi, 42×30×23 cm, appelsínugult

302.980.23

2 stk.

* Samsetningarnúmer. Nánari upplýsingar fást í versluninni.
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SAMSETNINGAR

Heildarmál: 94×44×91 cm
Þessi samsetning: 891.020.95*

Heildarmál: 99×44×56 cm
Þessi samsetning: 091.025.32*

Það sem þarf í þessa samsetningu:
TROFAST grind, 94×44×91 cm, hvítbæsuð fura

603.086.95

1 stk.

TROFAST kassi, 42×30×23 cm, hvítt

956.851.00

6 stk.

Það sem þarf í þessa samsetningu:

Heildarmál: 94×44×56 cm
Þessi samsetning: 291.026.30*

TROFAST grind, 99×44×56 cm, hvítbæsuð fura

203.086.97

1 stk.

TROFAST kassi, 42×30×36 cm, hvítt

200.892.42

3 stk.

TROFAST grind, 99×44×56 cm, hvítbæsuð fura

203.086.97

1 stk.

TROFAST kassi, 42×30×10 cm, grænt

600.940.72

9 stk.

Heildarmál: 99×44×56 cm
Þessi samsetning: 591.029.97*

Það sem þarf í þessa samsetningu:
TROFAST grind, 94×44×56 cm, hvítt

801.538.00

1 stk.

TROFAST kassi, 42×30×10 cm, hvítt

800.892.39

3 stk.

TROFAST kassi, 42×30×23 cm, bleikt

501.158.62

3 stk.

TROFAST vegghirsla, 93×21×30 cm, hvítbæsuð fura

203.087.01

1 stk.

TROFAST kassi, 20×30×10 cm, hvítt

700.914.12

6 stk.

Það sem þarf í þessa samsetningu:

Heildarmál: 93×21×30 cm
Þessi samsetning: 491.023.04*
Það sem þarf í þessa samsetningu:

* Samsetningarnúmer. Nánari upplýsingar fást í versluninni.
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ALLAR EININGAR
Þú getur búið til þína eigin hirslulausn sem hentar þínu plássi og þörfum barnsins með því að setja saman mismunandi
grindur, kassa og hillur. Mundu eftir að festa öll húsgögn sem eru hærri en 60 cm við vegg.

GRINDUR OG VEGGHIRSLUR

KASSAR, HILLUR OG LOK

TROFAST grind, 46×30×145 cm.
Hvítt, þynna

TROFAST kassi, 20×30×10 cm.
301.711.23

Hvítt

700.914.12

Svart

002.525.78

TROFAST kassi, 42×30×10 cm.

TROFAST grind, 46×30×94 cm.
Hvítt, þynna

Gult

503.080.02

Grænt

600.940.72

Hvítt

800.892.39

300.914.52

TROFAST grind, 44×30×91 cm.
Hvítbæsuð fura

103.086.93

TROFAST grind, 99×44×94 cm.
Hvítt, þynna

TROFAST kassi, 42×30×23 cm.
Appelsínugult

302.980.23

Bleikt

501.158.62

Hvítt

956.851.00

Svart

102.525.73

100.914.53

TROFAST grind, 94×44×91 cm.
Hvítbæsuð fura

603.086.95

TROFAST kassi, 42×30×36 cm.
Hvítt

200.892.42

TROFAST grind, 99×44×56 cm.
Hvítt, þynna

801.538.00

TROFAST grind, 94×44×52 cm.
Hvítbæsuð fura

203.086.97

Vegghirsla, 99×21×30 cm.
Hvítt, þynna

501.711.22

TROFAST hilla, 42×30 cm. 2 í pakka.
Hvítt, þynna

900.914.54

Hvítbæsuð fura

803.086.99

TROFAST lok, 20×28 cm. Passar á TROFAST kassa,
20×30 cm.
Hvítt

000.914.15

Vegghirsla, 93×21×30 cm.
Hvítbæsuð fura

203.087.01

TROFAST lok, 40×28 cm. Passar á TROFAST kassa,
42×30 cm.
Hvítt

Kíktu á vefinn IKEA.is til að fá upplýsingar um verð.
Þú getur leitað eftir vörunúmerum!
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