KAUPLEIÐBEININGAR

KALLAX

Hillueiningar

UMHIRÐA

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

ÖRYGGI

Varúð! Öll húsgögn sem eru
hærri en 75 cm ætti að festa
við vegg til að koma í veg fyrir
að þau velti um koll. Veggir
eru mismunandi og þurfa því
mismunandi festingar.
Notaðu festingar sem henta
veggjum heimilisins. Seldar sér.

Einfalt, en fjölhæft
Settu hana á gólfið, á vegg, notaðu sem skilrúm eða settu á hana
hjól. Mismunandi stærðir bjóða upp á fjölbreytta möguleika. Hafðu
eina KALLAX hillueiningu eða raðaðu mörgum saman. Hafðu
dýrgripina þína til sýnis eða notaðu innlegg, kassa og körfur til að
fela óreiðuna. Einföld og stílhrein hönnun KALLAX línunnar gerir
hana einstaklega fjölhæfa og sveigjanlega, svo hún uppfylli
þínar þarfir.

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.

ALLAR EININGAR
KALLAX hillueining, 77×39×77 cm.
Hengdu hana á vegg eða stilltu henni upp á gólfi. Hægt
að bæta við hjólum.

KALLAX hillueining, 112×39×147.
Hægt að hafa lárétta eða lóðrétta.
Hvítt

104.099.32

Hvítt

202.758.14

Hvíttuð eikaráferð

404.099.35

Svarbrúnt

602.758.12

Svarbrúnt

204.099.36

Hvíttuð eikaráferð

603.245.20

Háglans hvítt

503.057.39
KALLAX hillueining, 147×39×147 cm.
Hægt að hafa sem skilrúm.

KALLAX hillueining, 42×39×147 cm.
Hengdu hana á vegg eða stilltu henni upp á gólfi. Hægt
að hafa lárétta eða lóðrétta. Hægt að bæta við hjólum
ef einingin er höfð lárétt.
Hvítt

002.758.48

Svarbrúnt

402.758.46

Hvíttuð eikaráferð

403.245.16

KALLAX hillueining, 77×39×147 cm.
Hægt að hafa lárétta eða lóðrétta. Hægt að bæta við
hjólum ef einingin er höfð lárétt.
Hvítt

802.758.87

Svarbrúnt

202.758.85

Háglans hvítt

103.057.41

Hvíttuð eikaráferð

003.245.18

Svart/hvítt

703.469.27

Grátt/viðaráferð

403.469.24

Hvítt/mynstrað

904.284.46
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Hvítt

302.758.61

Svarbrúnt

102.758.62

Háglans hvítt

203.057.45

Hvíttuð eikaráferð

103.245.13

AUKAHLUTIR
KALLAX hjól.
Hjólin eru á slá til að auka stöðugleika. Til þess að
koma í veg fyrir hættu á að einingarnar velti um koll,
skal einungis setja þessi hjól undir einingar sem eru
lægri en 80 cm. Hjólin eru seld sér
Silfurlitt

DRÖNA kassi, 33×38×33 cm.

002.886.57

202.781.67

Svarbrúnt

602.781.70

Háglans hvítt

403.146.40

Hvíttuð eikaráferð

303.245.07

302.192.81

Hvítt

402.179.55

Dökkblátt

603.537.96

BRANÄS karfa, 32×35×32 cm.

KALLAX innlegg með hurð, 33×33 cm.
Hvítt

Svart

Reyr

001.384.32

Dökkgrátt

002.824.05

Hvítt

201.927.29

KNIPSA karfa, 32×33×32 cm.
Sjávargras

201.105.40

KALLAX innlegg með tveimur skúffum, 33×33 cm.
Hvítt

702.866.45

Svarbrúnt

902.866.49

Háglans hvítt

003.146.42

Hvíttuð eikaráferð

503.245.11

GNABBAS karfa, 32×35×32
Sjávargras

ENEBY bluetooth-hátalari, 30×30 cm.
Það fer lítið fyrir hátalaranum og þú getur fært hann til.
Hljóðið er tært og kraftmikið. Spilaðu eftirlætis lögin
þín með því að tengja hann við símann þinn, tölvuna
eða önnur tæki með Bluetooth®. Hannað fyrir KALLAX
hillueiningu.

KALLAX skilrúm fyrir hillu, 33×33 cm.
Ljósgrátt

603.460.70

KALLAX hilluinnlegg.
Ljósgrátt

203.460.72

KALLAX vírkarfa, 40×33 cm.
Látúnslitt

103.450.73

KALLAX hangandi hirsla.
Ljósgrátt

604.002.98

603.450.75
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Svart

103.573.96

Hvítt

804.014.66

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