KAUPLEIÐBEININGAR

DYNAN

Hirslur

HÖNNUN

Monika Mulder

MEÐHÖNDLUN

Hreinsaðu með mjúkum, rökum
klút og mildum u
 ppþvottalegi
eða sápu, ef þörf krefur.
Þurrkaðu með hreinum klút.

GOTT AÐ VITA

Það er mælt gegn því að stafla
DYNAN upp fyrir 176 cm.

ÖRYGGI

Það verður að festa húsgagnið
við vegg með meðfylgjandi
veggfestingum til að koma í
veg fyrir að það detti fram fyrir
sig ef barn klifrar eða hangir á
því. Veggir eru mismunandi og
þurfa því mismunandi festingar,
notaðu festingar sem henta
veggjum heimilisins. Seldar sér.

Þröng horn og lítil rými – einingarnar í DYNAN línunni nýta hvern
krók og kima. Þú getur haft hirsluna lóðrétta eða lárétta og bætt
við aukahillum til að fá sem mest úr rýminu. Í línunni finnur
þú einnig stillanlega fætur til að auka stöðugleika, jafnvel á
ójöfnu gólfi. DYNAN húsgagnalínan býður upp á sveigjanlegar og
hentugar hirslur sem eru tilvaldar inn á baðherbergið, hvort sem
það er lítið eða stórt, sem og í önnur rými heimilisins!

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
Hér fyrir neðan eru dæmi um mögulegar samsetningar. Allar einingar má sjá hér að aftan.

Þegar þú hefur valið lausn sem hentar þínum þörfum þarftu
að mæla veggplássið til að vera viss um að þetta passi inn
á baðherbergið þitt — eða hvar sem er á heimilinu. Hugaðu
að staðsetningu lagna ef bæta á við handlaug.

Byrjaðu að setja upp skápana eða hillurnar sem fara neðst
og bættu svo ofan á. Hverri hillueiningu og skáp fylgir
veggfesting til að festa eininguna við vegg. Athugaðu hvort
hillurnar séu beinar með hallamáli og hagræddu eftir þörf.

Heildarmál: 40×27×176 cm
Þessi samsetning: 291.833.96*

Heildarmál: 80×27×96–136 cm
Þessi samsetning: 991.834.06*

Það sem þarf í þessa samsetningu:

Það sem þarf í þessa samsetningu:

Hillueining, hvítt/bambus, 40×27×96 cm

1 stk.

Hillueining, hvítt/bambus, 40×27×96 cm

2 stk.

Aukahilla, 40×27×40 cm

2 stk.

Aukahilla, 40×27×40 cm

1 stk.

Heildarmál: 40×27×148 cm
Þessi samsetning: 391.833.91*

Heildarmál: 40×27×108-148 cm
Þessi samsetning: 091.834.01*

Það sem þarf í þessa samsetningu:

Það sem þarf í þessa samsetningu:

Hillueining með handklæðaslá, 40×27×108 cm

1 stk.

Hillueining með handklæðaslá, 40×27×108 cm

2 stk.

Aukahilla, 40×27×40 cm

1 stk.

Aukahilla, 40×27×40 cm

1 stk.

* Samsetningarnúmer. Nánari upplýsingar fást í versluninni.
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SAMSETNINGAR
Heildarmál: Breidd×Dýpt×Hæð

Heildarmál: 40×27×174 cm
Þessi samsetning: 691.833.99*

Heildarmál: 80×27×94–134 cm
Þessi samsetning: 691.834.03*

Það sem þarf í þessa samsetningu:

Það sem þarf í þessa samsetningu:

Skápur með hurð, 40×27×54 cm

1 stk.

Skápur með hurð, 40×27×54 cm

2 stk.

Aukahilla, 40×27×40 cm

3 stk.

Aukahilla, 40×27×40 cm

3 stk.

Heildarmál: 120×27×54–174 cm
Þessi samsetning: 391.834.09*

Heildarmál: 80×27×54–174 cm
Þessi samsetning:

Það sem þarf í þessa samsetningu:

Það sem þarf í þessa samsetningu:

Skápur með hurð, 40×27×54 cm

3 stk.

Skápur með hurð, 40×27×54 cm

2 stk.

Aukahilla, 40×27×40 cm

3 stk.

Vegghilla, 40×15×40 cm

2 stk.

Vegghilla, 40×15×40 cm

2 stk.

* Samsetningarnúmer. Nánari upplýsingar fást í versluninni.
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ALLAR EININGAR
Heildarmál: Breidd×Dýpt×Hæð

DYNAN vegghilla, 40×15×40 cm.

DYNAN aukahilla, 40×27×40 cm.
Hvítt

003.236.46

Hvítt

603.236.48

DYNAN skápur með hurð, 40×27×54 cm.

DYNAN opn hirsla, 70×20×189 cm.

Hvítt

Hvítt

503.181.76

103.181.78

DYNAN hillueining, 40×27×96 cm.
Hvítt/bambus

203.181.68

DYNAN hillueining með handklæðaslá,
40×27×108 cm.
Hvítt

003.181.69

ÞJÓNUSTA
Við bjóðum upp á úrval þjónustuleiða til að hjálpa þér, hvort sem þig vantar bara smá aðstoð eða einhvern til að vinna allt
verkið. Því meira sem þú gerir, því lægra er verðið. Því meira sem þú lætur okkur sjá um, því meira getur þú slakað á!

Heimsendingarþjónusta
Komast vörurnar ekki í bílinn? Við
getum sent þér þær heim eða á
skrifstofuna.

Samsetningarþjónusta
Stundum er vel þegið að aðrir sjái
um að setja húsgögnin saman. Við
getum aðstoðað þig með flestar
vörur.

Það má skipta um skoðun
Til að fá fullt andvirði vöru
endurgreitt í formi inneignarnótu
þarf hún að vera ónotuð og í h
 eilum
umbúðum. Einnig þarf að sýna
kassakvittun. Það má skipta um
skoðun.

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