KAUPLEIÐBEININGAR

EKBY

GOTT AÐ VITA

Veggir eru mismunandi og
þurfa því mismunandi festingar.
Notaðu festingar sem henta
veggjum heimilisins. Seldar
sér. Hafðu samband við næstu
byggingavöruverslun ef þú ert
ekki viss um hvaða tegund af
festingum þú átt að nota.

ÖRYGGI

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.

Hillur sem henta öllum
Í EKBY horninu finnur þú hillur og hillubera sem henta þínum þörfum.
Þannig getur þú nýtt veggplássið sem þú hefur og haft hlutina þína
til sýnis. Raðaðu saman hillum og bættu við hilluberum eftir þínum
smekk. Hilluberunum má flestum snúa á tvo vegu þannig að þeir passi
fyrir mismunandi djúpar hillur. EKBY hentar alls staðar á heimilinu
nema þar sem er mikill raki. Láttu því sköpunargleðina ráða för.
Hillur sem henta öllum
Skrúfurnar/festingarnar sem þú notar til að festa hilluberana við
vegginn ráða því hversu stöðugar og styrkar EKBY vegghillurnar þínar
reynast. Veggir eru mismunandi og þurfa því ólíkar skrúfur/festingar,
þess vegna látum við þær ekki fylgja hilluberunum okkar. Í staðinn er
mikilvægt að þú veljir réttar skrúfur/festingar sem henta veggjunum á
heimilinu þínu. Ef þú finnur þær ekki innan FIXA línunnar mælum við
með því að þú leitir til byggingavöruverslunar. Ef þú festir EKBY með
réttum skrúfum/festingum verður vegghillan öruggur staður fyrir
uppáhaldshlutina þína.

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
Úr gegnheilum við sem er slitsterkt náttúrulegt hráefni.
Notaðu með tveimur eða þremur EKBY hilluberum með í
mesta lagi 80 cm millibili.
B119×D28 cm. Burðarþol: 20 kg
Þessi samsetning: 199.267.17*
Innkaupalisti
EKBY HENSVIK hilluberi, 18×24 cm, hvítt

602.314.46

2 stk.

EKBY HEMNES hilla, 119×28 cm, hvítt

701.787.78

1 stk.

Hafðu að hámarki 80 cm bil á milli hilluberanna til að
tryggja stöðugleika hillunnar. Skúffustopparar koma í veg
fyrir að skúffurnar séu dregnar of langt út.
B119×D29 cm. Burðarþol/skúffa: 20 kg
Þessi samsetning: 990.476.97*
Innkaupalisti
EKBY LERBERG hilluberi, 28 cm, hvítt

301.687.24

2 stk.

EKBY ALEX hilla með skúffum, 119×29 cm, hvítt

201.928.28

1 stk.

Þar sem hilluberarnir hylja brúnir hillunnar getur þú sagað
af hillunni eftir þörfum án þess að sárið sjáist.
B79×D19 cm. Burðarþol: 30 kg
Þessi samsetning: 690.024.69*
Innkaupalisti
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EKBY BJÄRNUM hilluberi, 19 cm, hvítt, 2 í pakka

901.361.36

1 stk.

EKBY JÄRPEN hilla, 79×19 cm, hvítt

602.510.38

1 stk.

EKBY HILLUR – ALLAR EININGAR
EKBY ALEX hilla með skúffum, 119×29 cm.
Burðarþol 20 kg. Notaðu með tveimur eða þremur EKBY
hilluberum með í mesta lagi 80 cm millibili.
Hvítt

EKBY LAIVA hilla, 24×59 cm. Burðarþol 10 kg.
Svarbrúnt

201.928.28
EKBY MOSSBY hilla, 119×28 cm. . Notaðu með
tveimur eða þremur EKBY hilluberum með í mesta lagi
80 cm millibili. Notaðu með hilluberum fyrir 28 cm
hillur. Hilluberar seldir sér..

EKBY HEMNES hilla, 119×28 cm. Gegnheill viður.
Notaðu með tveimur eða þremur EKBY hilluberum með
í mesta lagi 80 cm millibili. Notaðu með hilluberum fyrir
28 cm hillur. Hilluberar seldir sér.
Hvítt

Ryðfrítt stál

701.787.78

200.312.89

EKBY MOSSBY hilla, 79×19 cm. Burðarþol 10 kg.
Ryðfrítt stál

EKBY HEMNES hilla, 79×19 cm. Burðarþol 10 kg.
Gegnheill viður.
Hvítt

301.787.04

200.570.00

701.798.72
EKBY ÖSTEN hilla, 119×28 cm. Notaðu með tveimur
eða þremur EKBY hilluberum með í mesta lagi 80 cm
millibili. Notaðu með hilluberum fyrir 28 cm hillur.
Hilluberar seldir sér.

EKBY JÄRPEN hilla, 119×28 cm. TNotaðu með
tveimur eða þremur EKBY hilluberum með í mesta lagi
80 cm millibili. Notaðu með hilluberum fyrir 28 cm
hillur. Hilluberar seldir sér.
Birkispónn

200.250.47

Svarbrúnt

200.943.47

Hvítt

002.510.36

Hvítt

EKBY ÖSTEN hilla, 79×19 cm. Burðarþol 10 kg.
Hvítt

EKBY JÄRPEN hilla, 79×19 cm. Burðarþol 10 kg.
Birkispónn

100.569.87

Svarbrúnt

000.943.48

Hvítt

602.510.38

801.439.53
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601.439.54

EKBY HILLUBERAR – ALLAR EININGAR
EKBY LERBERG hilluberi, 28 cm. Hægt að snúa við;
passar bæði með 19 og 28 cm djúpum hillum.

EKBY BJÄRNUM hilluberi, 2 í pakka. Þar sem
hilluberarnir hylja brúnir hillunnar getur þú sagað af
hillunni eftir þörfum án þess að sárið sjáist.
Állitt, 28 cm

101.361.35

Állitt, 19 cm

901.361.36

Hvítt

EKBY STÖDIS hilluberi, 17×17 cm. Passar fyrir 19
cm djúpa hillu.

EKBY BJÄRNUM hilluberi sem tengir saman hillur.
Tengir saman tvær hillur.
Állitt, 28 cm

501.690.01

Állitt, 19 cm

301.690.02

Hvítt

801.420.67

EKBY VALTER hilluberi. Gegnheill viður er slitsterkt
náttúrulegt hráefni.

EKBY HENSVIK hilluberi, 18×24 cm. Hægt að snúa
við; passar bæði með 19 og 28 cm djúpum hillum.
Hvítt

301.687.24

602.314.46

Birki 18×23 cm

766.960.09

Svart 18×23 cm

001.674.72

Birki 28×31 cm

566.961.09

Svart 28×31 cm

801.674.73

EKBY HÅLL hilluberi, 18×24 cm. Hægt að snúa við;
passar bæði með 19 og 28 cm djúpum hillum.
Svart

567.027.80
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