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الدواليب

 لمعرفة مواعيد العمل والحصول عىل إرشادات الوصول إىل 

IKEA.eg :محل ايكيا األقرب إليك، انظر الموقع اللكتروني

حقيبة تخزين. 100% بوليستر. عرض 34 × عمق 51، ارتفاع 28 سم. 60432138

299 جنيه
PAX/REINSVOLL/VIKEDAL

تشكيلة دوالب
انظر صفحة رقم 4 

٣1900جنيه

جديد

 قد يختلف تَوفُّر بعض المنتجات الُمبيَّنة في هذا الكُتيِّب ، 

IKEA.eg للمزيد من المعلومات برجاء زيارة

المفضلة لديك من التلف لتستمتع بها ألطول 

ikeaproduct:993.856.02


ستجد في هذا البروشور...

إذا كنت تتوق إىل الحصول عل دوالب كما تحلم به، يسعدنا 
أن نقدم لك يد العون ليتحول حلمك إىل حقيقة. فالمخططات 

اإللكترونية العملية تُتيح لك تجربة وحدات الدوالب عل مخطط 
منزلك إلكترونياً لتتخيل شكله النهائي قبل أن تشتريه، كما 

يمكنك زيارة محل ايكيا األقرب إليك لنساعدك في التخطيط 
للدوالب الذي يروق لك.
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المعنى الحقيقي للمرونة   20
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 دوالب من 
تصميمك الخاص

أفضل بداية لليوم: دوالب منظم يُمكِّنك من االستعداد سريعاً الستقبال 
يوم جديد واالستمتاع بكل لحظة فيه. ومع نظام PAX القابل للتعديل 
والمنظمات الذكية من مجموعة KOMPLEMENT، يمكنك تصميم 

 دوالب أحالمك بنفسك واختيار أدق تفاصيله بالحجم واللون والشكل 

الذي يالئم ذوقك الخاص.

5 PAX REINSVOLL

PAX تشكيلة دواليب ٣١٩٩٠ جنيه تشطيب فويل   ١  

وزجاج مرايا. عرض 2٠٠ × عمق 6٠، ارتفاع 2٣6.4 سم. 
 ٩٩٣856٠2  VIKEDAL أبيض/رمادي-بيج/زجاج مرايا
المقابض ووحدات اإلضاءة تُباع عىل حدة. التشكيلة 

.VIKEDAL تتضمن المقابض في باب المرآة
األبواب واإلطارات ١٧٣٠٠ جنيه   

المنظمات الداخلية ١46٩٠ جنيه   
إجمالي سعر الدوالب   

٣١٩٩٠ جنيه
NORRFLY شريط إضاءة ليد  2٩٩ جنيه/القطعة   2  

 ألومنيوم وبالستيك بولي كربونيت وفوالذ. طول 

42 سم. ال يمكن استبدال اللمبات في وحدة اإلضاءة. 
لون ألومنيوم 6٠٣٣2252

LACKISAR حقيبة تخزين 2٩٩ جنيه/القطعة   ٣   

١٠٠% بوليستر. عرض ٣4 × عمق 5١، ارتفاع 28 سم. 
6٠4٣2١٣8

جديد VINNÄSET مقبض ١4٩ جنيه/قطعتان.   4  

 خشب زان صلب مطلي بطالء شفاف. 

قطر ٣٧ مم. 5٠4٣42٩4

سالمتك وراحتك أوالً! دعنا نساعدك في نقل    
 العبوات المسطحة من المحل وتجميع دوالب 

 PAX الجديدة في منزلك. يجب الحرص دائماً 

 عىل تثبيت الدوالب في الحائط باستخدام أدوات 

التثبيت المتضمنة وفقاً إلرشادات التجميع. 
 المقابض ووحدات اإلضاءة والملحقات الداخلية

  تُباع عىل حدة. التشكيلة تتضمن المقابض في

.VIKEDAL باب المرآة 

١

2

2

٣

٣

VINNÄSET

مقبض، قطعتان.
١٤٩ جنيه

٤

جديد

إضاءة ناعمة تنبعث من شريط اإلضاءة 
NORRFLY بمجرد أن تفتح باب الدوالب، 

لتتمكن من العثور عىل ما تحتاج إليه بكل 
سهولة في أي وقت.

 لَم ال نحافظ عىل كوكبنا في أدق التفاصيل 

 REINSVOLL التي نختارها؟ فأبواب 

مصنوعة من خشٍب حبيبي معاد تدويره 
ُمغطى بفويل بالستيك مصنوع من الزجاجات 

البالستيكية )بالستيك بولي إيثيلين تيريفثاالت( 
المعاد تدويرها )٩٠% عىل األقل من المواد 

المعاد تدويرها(.

دواليب PAX والمنظمات الداخلية 
KOMPLEMENT تتمتع بضمان لمدة ١٠ سنوات. 

 للمزيد من المعلومات عن الضمانات، انظر 

صفحة رقم ٣4.

ikeaproduct:993.856.02
ikeaproduct:603.322.52
ikeaproduct:604.321.38
ikeaproduct:504.342.94
ikeaproduct:603.322.52
ikeaproduct:604.321.38


PAX 67 غرفة دوالب PAX غرفة دوالب

PAX دوالب زاوية ٢٠١٥٠ جنيه تشطيب فويل.   ١
 عرض جهة اليسار ٢١٠.3/عرض جهة اليمين ١6٠.٢، 

 ارتفاع ٢36.4 سم. أبيض 9938٥697 وحدات 

اإلضاءة تُباع عىل حدة. 
األبواب واإلطارات 7٠٠٠ جنيه

المنظمات الداخلية ١3١٥٠ جنيه
إجمالي سعر الدوالب

٢٠١٥٠ جنيه
 قريباً في ايكيا. يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

ikea.eg لمعرفة مدى توفر المنتجات.

دوالب منظم وأنيق
مع PAX، وداعاً للفوضى إىل األبد! فلكل قطعة 

مكاٌن مخصٌص لتخزينها لتعثر عىل ما تحتاج 
إليه فوراً بكل سهولة. كما أن هذه المجموعة 

تتيح لك تصميم غرفة دوالب رائعة تتسع 
لجميع مالبسك وغيرها الكثير.

LACKISAR حقيبة تخزين 499 جنيه ١٠٠% بوليستر.   ٢
عرض 69 × عمق ٥١، ارتفاع ١9 سم. 4٠43٢١44

NORRFLY شريط إضاءة ليد  ٥99 جنيه/القطعة   3
يمكنك تخفيض اإلضاءة السلكياً والتحكم في 

اإلضاءة بسهولة لتناسب النشاط الذي تقوم به. 
ألومنيوم وبالستيك بولي كربونيت وفوالذ. تصميم: 

Ulf Quensel. طول 9٢ سم. ال يمكن استبدال 
اللمبات في وحدة اإلضاءة. لون ألومنيوم 9٠33٢٢٥٥

KVARNVIK صندوق تخزين مع غطاء   4
٢99 جنيه/القطعة ورق وفوالذ. طول 3٢ × عرض ٢٥، 

ارتفاع ٢٠ سم. بيج ٢٠4٥9479
BEKVÄM سلم متدرج، 3 درجات 89٥ جنيه   ٥

خشب زان صلب مصبوغ ومطلي بطالء شفاف. 
ارتفاع 63 سم. 9٠١9٠4١١

KVARNVIK صندوق تخزين، طقم 3 قطع   6
 ٥49 جنيه المقاسات: قطعة )قطر ١٥ سم، ارتفاع 

9 سم(، قطعة )قطر ٢٢ سم، ارتفاع ١٢ سم(، قطعة 
 )قطر ٢9 سم، ارتفاع ١٥ سم(. ورق مقوى وورق. 

بيج 6٠4٥9477
KOMPLEMENT مفرش درج 3٠٠ جنيه ١٠٠%   7

بوليستر. عرض 89.8 × عمق ٥٢.9 سم. رمادي فاتح 
منّقش ٥٠46٥389

SY مقص 99 جنيه ستنلس ستيل وبالستيك   8
ومطاط صناعي. طول ٢٥.٥ سم. ٢٠١8٥١٠6

سالمتك وراحتك أوالً! دعنا نساعدك في نقل 
PAX العبوات المسطحة من المحل وتجميع دوالب
الجديد في منزلك. يجب الحرص دائماً عىل تثبيت 

الدوالب في الحائط باستخدام أدوات التثبيت 
المتضمنة وفقاً إلرشادات التجميع. وحدات اإلضاءة 

والملحقات الداخلية تُباع عىل حدة

١

4

٢

3

6

7

٥

7

مفرش درج KOMPLEMENT المرن يتناسب 
تماماً مع جميع أدراج KOMPLEMENT، ما 
عليك إال أن تقصه بالطول المناسب للدرج 

المتوفر لديك لحماية الدرج والحفاظ عىل 
مقتنياتك المفضلة ألطول فترة ممكنة.

SY

مقص
٩٩ جنيه

8

KVARNVIK

صندوق تخزين، طقم 3 قطع

٥4٩ جنيه
6

التجميع
جميع منتجات ايكيا مصممة 

بشكل يسمح لك بتجميعها 
بنفسك، ولكن يسعدنا أيضاً 

مساعدتك في تجميع كل قطعة.

ikeaproduct:993.856.97
ikeaproduct:404.321.44
ikeaproduct:903.322.55
ikeaproduct:204.594.79
ikeaproduct:901.904.11
ikeaproduct:604.594.77
ikeaproduct:504.653.89
ikeaproduct:201.851.06
ikeaproduct:604.594.77
ikeaproduct:504.653.89


2

لمسٌة من األناقة

في دوالب واحدة يمكن الجمع بين العرض 
الجميل لمجموعة مالبسك األنيقة وتنظيم 

أغراضك الصغيرة األخرى في صناديق 
عملية بعيداً عن األعين؛ إلضفاء لمسة من 
األناقة عل غرفتك والمحافظة عليها خالية 

من الفوضى. وباختيارك من بين األبواب 
المختلفة تُضفي طابعاً خاصاً عل الدوالب 

 وتتحكم في المظهر النهائي: األبواب 

الزجاجية تتيح رؤية جميع مقتنياتك داخل 
الدوالب بكل وضوح. أما األبواب شبة 

الشفافة، فال تتيح إال  رؤية غير واضحة 
لمحتويات الدوالب.

PAX SVARTISDAL 89 PAX TYSSEDAL

PAX دوالب ٢١٥٠٠ جنيه تشطيب فويل وزجاج   3  

ى. عرض ٢٠٠ × عمق 6٠، ارتفاع ٢36.4 سم.  مقسَّ
أبيض/زجاج TYSSEDAL  ٠93٠٠١٠3 المقابض 

ووحدات اإلضاءة تُباع عل حدة. 
األبواب واإلطارات ١٠٢٠٠ جنيه   
المنظمات الداخلية ١١3٠٠ جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

2١٥٠٠ جنيه

LINDSHULT إضاءة خزانة ليد  399 جنيه/القطعة   4  

يمكنك تخفيض اإلضاءة السلكياً والتحكم في اإلضاءة 
بسهولة لتناسب النشاط الذي تقوم به. فوالذ مطلي 

 .K Hagberg/M Hagberg :بالنيكل وزجاج. تصميم
طول 34.٥ سم. ال يمكن استبدال اللمبات في وحدة 

اإلضاءة. ١٠٢6٠436
SKÄRHAMN مقبض 34٥ جنيه/قطعتان.   ٥  

 Ebba :زنك مطلي بالكروم وزنك مطلي. تصميم
Strandmark. الفتحة ١٢8 مم. أسود/مطلي بالكروم 

٥٠348786
VARIERA كبسولة غطاء ١٥ جنيه/١٠٠ قطعة. تُغطي   6  

الثقوب الموجودة في الدواليب ذات األبواب 
الزجاجية أو الرفوف المفتوحة. بالستيك بولي إيثيلين، 

أبيض ٠٠٢٢63١٥

SKÄRHAMN يد منسدلة ٢4٥ جنيه/قطعتان.   7   

 زنك مطلي بالكروم وزنك مطلي. تصميم: 

Ebba Strandmark. قطر ٢٠ مم. أسود/مطلي 

بالكروم ١٠369436
  

سالمتك وراحتك أوالً! دعنا نساعدك في نقل العبوات    
المسطحة من المحل وتجميع دوالب PAX الجديد 

في منزلك. يجب الحرص دائماً عل تثبيت الدوالب 
في الحائط باستخدام أدوات التثبيت المتضمنة 

وفقاً إلرشادات التجميع. المقابض ووحدات اإلضاءة 
والملحقات الداخلية تُباع عل حدة.

أبواب SVARTISDAL تتميز بتصميمها 
التقليدي الرائع الذي يناسب جميع األذواق. 

واإلضاءة الداخلية تتيح رؤية محتويات الدوالب 
بكل وضوح؛ لتتمكن من العثور عل ما تبحث 
عنه بكل سهولة )كما أنها تُضفي عل المظهر 

العام للغرفة لمسًة جماليًة رائعة(.

3

4

٥

6

7

١

التوصيل 
تسوق في المحل أو من خالل 

الموقع اإللكتروني، ودع لنا مهمة 
نقل مشترياتك مهما بلغ حجمها 

إىل المكان الذي تختاره.

جديد PAX تشكيلة دوالب ٢343٠ جنيه تشطيب   ١  

فويل وزجاج مقوى مصنفر. عرض ٢٠٠ × عمق 
66، ارتفاع ٢36.4 سم. بني-أسود/تأثير ورق أبيض 

٥9336٢94 وحدات اإلضاءة تُباع عل حدة. 
األبواب واإلطارات ١٥٠٠٠ جنيه   
المنظمات الداخلية 843٠ جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

2343٠ جنيه
SKUBB حقيبة تخزين ٢49 جنيه/القطعة األبعاد   ٢  

مصممة إلطار دوالب PAX مقاس ٥٠×٥8 سم. القماش: 
 ١٠٠% بوليستر. عرض 44 × عمق ٥٥، ارتفاع ١9 سم. 

رمادي غامق ٢٠399999

سالمتك وراحتك أوالً! دعنا نساعدك في نقل العبوات    
المسطحة من المحل وتجميع دوالب PAX الجديد 

في منزلك. يجب الحرص دائماً عل تثبيت الدوالب 
في الحائط باستخدام أدوات التثبيت المتضمنة وفقاً 

إلرشادات التجميع. وحدات اإلضاءة والملحقات 
الداخلية تُباع عل حدة.

ikeaproduct:593.362.94
ikeaproduct:203.999.99
ikeaproduct:093.001.03
ikeaproduct:102.604.36
ikeaproduct:503.487.86
ikeaproduct:002.263.15
ikeaproduct:103.694.36


نحو االستغالل األمثل للمساحات

األبواب الجرارة MEHAMN تتميز بتصميم عملي يتيح 
االستفادة من المساحة المتوفرة أمام الدوالب بالكامل، كما 

أنها تسمح لك برؤية جميع مقتنياتك داخل الدوالب بكل 
وضوح عند فتحها )وبغلقها تتمتع الغرفة بطابع منظم وهادئ(.

PAX تشكيلة دوالب ٢١٣٠٠ جنيه تشطيب فويل.   ١  

عرض ٢٠٠ × عمق 44، ارتفاع ٢٣6.4 سم. أبيض/
  MEHAMN تأثير خشب بلوط مصبوغ بلون أبيض

89٣856١٢ وحدات اإلضاءة تُباع عىل حدة. 
األبواب واإلطارات ١١8٠٠ جنيه   

المنظمات الداخلية 95٠٠ جنيه   
إجمالي سعر الدوالب   

٢١٣٠٠ جنيه

URSHULT إضاءة خزانة ليد  ٣99 جنيه/القطعة   ٢  

يمكنك تخفيض اإلضاءة السلكياً والتحكم في 
اإلضاءة بسهولة لتناسب النشاط الذي تقوم به. 

 فوالذ مطلي بالنيكل. تصميم: 

Mikael Warnhammar. طول ٢9 سم. ال يمكن 

استبدال اللمبات في وحدة اإلضاءة. ٣٠٢6٠4٠٢
PUDDA سلة ٣49 جنيه ١٠٠% بوليستر. عرض ٢8 ×   ٣  

عمق ٢8، ارتفاع ٢٣ سم. ٢٠٣4٣9١٢

سالمتك وراحتك أوالً! دعنا نساعدك في نقل    
 PAX العبوات المسطحة من المحل وتجميع دوالب
الجديد في منزلك. يجب الحرص دائماً عىل تثبيت 

الدوالب في الحائط باستخدام أدوات التثبيت 
المتضمنة وفقاً إلرشادات التجميع. وحدات اإلضاءة 

والملحقات الداخلية تُباع عىل حدة.

PAX MEHAMN ١٠١١ PAX MEHAMN

دوالب صغيرة من حيث العمق يتوفر به 
عارضات لتعليق المالبس تتيح تعليق 

المعاطف والسترات بالعرض وهي الحل 
األمثل للردهة ذات المساحة الضيقة.

١ ٢

ألواح أبواب بوجهين مختلفين، لتختار 
الوجه الذي يعجبك تصميمه أو تجمع بين 

التصميمين. وأياً كان اختيارك، ما عليك إال أن 
تقلب اللوح عىل الوجه اآلخر لتجدد المظهر 

العام للدوالب وقتما تشاء بكل سهولة.

URSHULT

إضاءة خزانة ليد
  جنيه

٣٩٩/القطعة

٢

PUDDA

سلة

٣٤٩ جنيه
٣

٣

ikeaproduct:893.856.12
ikeaproduct:302.604.02
ikeaproduct:203.439.12
ikeaproduct:302.604.02


PAX للجميع PAX 1213 للجميع

1

3

4

5

6

2

7 8

9

URSHULT إضاءة خزانة ليد  3٩٩ جنيه/القطعة   5  
فوالذ مطلي بالنيكل. طول 2٩ سم. ال يمكن استبدال 

اللمبات في وحدة الضاءة. 30260402

SKUBB حقيبة تخزين 32٩ جنيه األبعاد مصممة   7  
 لطار دوالب PAX مقاس 100×58 سم. القماش: 

100% بوليستر. عرض ٩3 × عمق 55، ارتفاع 1٩ سم. 
أبيض 702٩0360

SKUBB حقيبة تخزين 24٩ جنيه األبعاد مصممة   8  
 لطار دوالب PAX مقاس 50×58 سم. القماش: 

100% بوليستر. عرض 44 × عمق 55، ارتفاع 1٩ سم. 
أبيض 302٩0362

SKUBB صندوق أحذية 27٩ جنيه/4 قطع. األبعاد   ٩  
مصممة لطار دوالب PAX بعمق 35 سم. القماش: 

100% بوليستر. عرض 22 × عمق 34، ارتفاع 16 سم. 
أبيض ٩01863٩1

LINDSHULT إضاءة خزانة ليد  3٩٩ جنيه/القطعة   2  
فوالذ مطلي بالنيكل وزجاج. طول 34.5 سم.   ال 

يمكن استبدال اللمبات في وحدة الضاءة 10260436
NORRFLY شريط إضاءة ليد  44٩ جنيه/القطعة   3  
 ألومنيوم وبالستيك بولي كربونيت وفوالذ. طول 

67 سم.   ال يمكن استبدال اللمبات في وحدة 
الضاءة. 20332254

PAX تشكيلة دوالب 14640 جنيه تشطيب فويل. عرض   1  
150 × عمق 58، ارتفاع 236.4 سم. أسود-بني 1٩385682 

وحدات الضاءة تُباع عىل حدة. 
األبواب والطارات 4600 جنيه   

المنظمات الداخلية 10040 جنيه   
إجمالي سعر الدوالب   

1464٠ جنيه

PAX تشكيلة دوالب 16520 جنيه تشطيب فويل.   4  
عرض 150 × عمق 58، ارتفاع 236.4 سم. أبيض 

1٩385677 وحدات الضاءة تُباع عىل حدة. 
األبواب والطارات 4600 جنيه   

المنظمات الداخلية 11٩20 جنيه   
إجمالي سعر الدوالب   

1652٠ جنيه
  

 ikea.eg :ستتوفر قريباً. يُرجى زيارة موقع    
لمعرفة مدى توفر المنتجات.

PAX تشكيلة دوالب 6٩50 جنيه تشطيب فويل. عرض   6  
150 × عمق 58، ارتفاع 236.4 سم. أبيض 6٩385670 

وحدات الضاءة تُباع عىل حدة. 
األبواب والطارات 4500 جنيه   

المنظمات الداخلية 2450 جنيه   
إجمالي سعر الدوالب   

695٠ جنيه

لجميع األذواق واألشخاص
مع PAX ستجد دائماً ما يُرضي ذوقك ويناسب احتياجاتك، سواء كنت شخصاً نشيطاً 

يملك الكثير من األدوات والمعدات لمختلف األنشطة، أو شخصاً هادئاً يحب تنظيم 
أغراضه وترتيبها دائماً، أو شخصاً ال يملك الكثير لكنه دائماً ما يبحث عن مغامرة جديدة. 
فمع تشكيالت PAX وKOMPLEMENT ستجد حل التخزين الذي يناسبك لحفظ جميع 
أغراضك وتنظيمها بكل سهولة. ويكتمل جمال التشكيلة مع األبواب الجرارة أو األبواب 

بمفصالت )نستعرض مجموعة مختارة منها في الصفحة التالية(.

PAX مخطط
 تساعدك أداة التخطيط 

اللكتروني في التوفيق بين 
التشكيالت وإعادة تنسيقها مع 
بعضها وتخيُّل الشكل النهائي 
حتى تصل إىل أفضل الحلول 

المناسبة لمنزلك.

 سالمتك وراحتك أوالً! دعنا نساعدك في نقل 
 PAX العبوات المسطحة من المحل وتجميع دوالب
الجديد في منزلك. يجب الحرص دائماً عىل تثبيت 

الدوالب في الحائط باستخدام أدوات التثبيت 
المتضمنة وفقاً لرشادات التجميع. وحدات الضاءة 

والملحقات الداخلية تُباع عىل حدة.

ikeaproduct:193.856.82
ikeaproduct:102.604.36
ikeaproduct:203.322.54
ikeaproduct:193.856.77
ikeaproduct:302.604.02
ikeaproduct:693.856.70
ikeaproduct:702.903.60
ikeaproduct:302.903.62

ikeaproduct:901.863.91


PAX تشكيلة دوالب 10٨00 جنيه تشطيب فويل وطالء. عرض 150 × عمق 44،   1  

 393٨4257  HASVIK ارتفاع 236.4 سم.أبيض/أبيض
األبواب واإلطارات ٨100 جنيه   

المنظمات الداخلية 2700 جنيه   
إجمالي سعر الدوالب   

١٠٨٠٠ جنيه

PAX دوالب 13490 جنيه تشطيب فويل. عرض 150 × عمق 66، ارتفاع 236.4   2  

 ٨9305795  MEHAMN سم.أسود-بني/تأثير خشب دردار مصبوغ بلون أسود-بني
األبواب واإلطارات 10400 جنيه   

المنظمات الداخلية 3090 جنيه   
إجمالي سعر الدوالب   

١٣٤٩٠ جنيه

PAX تشكيلة دوالب 15000 جنيه تشطيب فويل وزجاج. عرض 200 × عمق 66،   7  

/ MEHAMN ارتفاع 236.4 سم.أبيض/تأثير خشب بلوط مصبوغ بلون أبيض
 19330604  AULI أبيض/زجاج مرايا

األبواب واإلطارات 12٨50 جنيه   
المنظمات الداخلية 2150 جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

١٥٠٠٠ جنيه

PAX تشكيلة دوالب 13900 جنيه تشطيب فويل وزجاج. عرض 150 × عمق 44،   3  

 59330112  AULI ارتفاع 236.4 سم.أبيض/زجاج مرايا
األبواب واإلطارات 11300 جنيه   

المنظمات الداخلية 2600 جنيه   
إجمالي سعر الدوالب   

١٣٩٠٠ جنيه

ى. عرض 200 × عمق 66،  PAX دوالب 22000 جنيه تشطيب فويل وزجاج مقسَّ  ٨  

ارتفاع 236.4 سم.أبيض/زجاج مصنفر NYKIRK، نقش محبب ٨9305719 
األبواب واإلطارات 1٨500 جنيه   
المنظمات الداخلية 3500 جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

٢٢٠٠٠ جنيه

PAX دوالب 17040 جنيه تشطيب فويل وزجاج مقوى. عرض 150 × عمق 66،   4  

 19305٨12  FÄRVIK ارتفاع 236.4 سم.أبيض/زجاج أبيض
األبواب واإلطارات 14100 جنيه   

المنظمات الداخلية 2940 جنيه   
إجمالي سعر الدوالب   

١7٠٤٠ جنيه

PAX تشكيلة دوالب 23000 جنيه تشطيب فويل وزجاج. عرض 200 × عمق 44،   9  

 99330515  AULI زجاج مرايا/FÄRVIK ارتفاع 236.4 سم.أبيض/زجاج أبيض
األبواب واإلطارات 14100 جنيه   

المنظمات الداخلية ٨900 جنيه   
إجمالي سعر الدوالب   

٢٣٠٠٠ جنيه

PAX دوالب 19140 جنيه تشطيب فويل وتشطيب فويل شديد اللمعان. عرض 150   5  

 19305671  HOKKSUND عمق 66، ارتفاع 236.4 سم.أبيض/رمادي فاتح ×
األبواب واإلطارات 12500 جنيه   

المنظمات الداخلية 6640 جنيه   
إجمالي سعر الدوالب   

١٩١٤٠ جنيه

PAX دوالب 22590 جنيه تشطيب فويل وزجاج مرايا. عرض 250 × عمق 66،   10  

/ MEHAMN ارتفاع 236.4 سم.أبيض/تأثير خشب بلوط مصبوغ بلون أبيض
 49305740  AULI أبيض/زجاج مرايا

األبواب واإلطارات 14150 جنيه   
المنظمات الداخلية ٨440 جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

٢٢٥٩٠ جنيه

تشكيالت دواليب PAX مع أبواب جرارة 1415 تشكيالت دواليب PAX مع أبواب جرارة

ى مصنفر. عرض  PAX تشكيلة دوالب 23630 جنيه تشطيب فويل وزجاج مقسَّ  6  

200 × عمق 66، ارتفاع 236.4 سم.أبيض/تأثير ورق أبيض 793٨5702 
األبواب واإلطارات 16050 جنيه   

المنظمات الداخلية 75٨0 جنيه   
إجمالي سعر الدوالب   

٢٣٦٣٠ جنيه

ikeaproduct:393.842.57
ikeaproduct:893.057.95
ikeaproduct:593.301.12
ikeaproduct:193.058.12
ikeaproduct:193.056.71
ikeaproduct:793.857.02
ikeaproduct:193.306.04
ikeaproduct:893.057.19
ikeaproduct:993.305.15
ikeaproduct:493.057.40


PAX دوالب ٤5٣0 جنيه تشطيب فويل وزجاج مرايا. عرض 50 × عمق 60، ارتفاع   1  

2٣6.٤ سم. أبيض/زجاج مرايا VIKEDAL  ٤9127٤9٤ المقابض تُباع عىل حدة. 
األبواب واإلطارات ٤100 جنيه   

المنظمات الداخلية ٤٣0 جنيه   
إجمالي سعر الدوالب   

٤٥٣٠ جنيه

PAX دوالب 15550 جنيه تشطيب فويل. عرض 250 × عمق 60، ارتفاع 2٣6.٤ سم.   6  

 89286075  FORSAND أسود-بني/تأثير خشب دردار مصبوغ بلون أسود-بني
المقابض تُباع عىل حدة. 

األبواب واإلطارات 11800 جنيه   
المنظمات الداخلية ٣750 جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

١٥٥٥٠ جنيه

PAX تشكيلة دوالب 10050 جنيه تشطيب فويل وزجاج. عرض 150 × عمق   2  

60، ارتفاع 2٣6.٤ سم. أسود-بني/تأثير خشب دردار مصبوغ بلون أسود-بني 
FORSAND /زجاج مرايا VIKEDAL  69٣29٣06 المقابض تُباع عىل حدة. 

األبواب واإلطارات 9000 جنيه   
المنظمات الداخلية 1050 جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

١٠٠٥٠ جنيه

PAX دوالب زاوية 112٤0 جنيه تشطيب فويل وزجاج مرايا. عرض جهة اليسار   7  

110.5/عرض جهة اليمين 87.9 × ارتفاع 2٣6.٤ سم. أبيض/أبيض شديد اللمعان 
FARDAL/زجاج مرايا VIKEDAL  59218٣٤2 المقابض تُباع عىل حدة. 

األبواب واإلطارات 10700 جنيه   
المنظمات الداخلية 5٤0 جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

١١٢٤٠ جنيه

PAX دوالب 11950 جنيه تشطيب فويل. عرض 150 × عمق 60، ارتفاع 2٣6.٤ سم.   ٣  

أبيض/أبيض BERGSBO  19127297 المقابض تُباع عىل حدة. 
األبواب واإلطارات 8٤00 جنيه   

المنظمات الداخلية ٣550 جنيه   
إجمالي سعر الدوالب   

١١٩٥٠ جنيه

PAX دوالب زاوية 10150 جنيه تشطيب فويل. عرض جهة اليسار 110.5/عرض جهة   8  

اليمين 110.5 × ارتفاع 2٣6.٤ سم. أبيض/أبيض GRIMO  ٣9218512 المقابض تُباع 
عىل حدة. 

األبواب واإلطارات 9500 جنيه   
المنظمات الداخلية 650 جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

١٠١٥٠ جنيه

PAX دوالب 17880 جنيه تشطيب فويل وتشطيب فويل شديد اللمعان.   ٤  

  FARDAL عرض 150 × عمق 60، ارتفاع 2٣6.٤ سم. أبيض/أبيض شديد اللمعان
19٣0٣٤98 المقابض تُباع عىل حدة.  

األبواب واإلطارات 12٣00 جنيه   
المنظمات الداخلية 5580 جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

١٧٨٨٠ جنيه

PAX دوالب زاوية 12520 جنيه تشطيب فويل. عرض جهة اليسار 160.٣/عرض   9  

 59221٣7٣  FLISBERGET جهة اليمين 87.9 × ارتفاع 2٣6.٤ سم. أبيض/بيج فاتح
المقابض تُباع عىل حدة.  

األبواب واإلطارات 10100 جنيه   
المنظمات الداخلية 2٤20 جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

١٢٥٢٠ جنيه

PAX دوالب 15580 جنيه تشطيب فويل. عرض 200 × عمق 60، ارتفاع 2٣6.٤ سم.   5  

أبيض/بيج فاتح FLISBERGET  ٣9٣0٤128 المقابض تُباع عىل حدة.  
األبواب واإلطارات 11٣00 جنيه   

المنظمات الداخلية ٤280 جنيه   
إجمالي سعر الدوالب   

١٥٥٨٠ جنيه

PAX دوالب زاوية 28750 جنيه تشطيب فويل وزجاج. عرض جهة اليسار ٣.210/  10  

عرض جهة اليمين 160.2 × ارتفاع 2٣6.٤ سم. أبيض/أبيض GRIMO/زجاج مرايا 
VIKEDAL  79٣٣1870 المقابض تُباع عىل حدة.  

األبواب واإلطارات 19600 جنيه   
المنظمات الداخلية 9150 جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

٢٨٧٥٠ جنيه
 ikea.eg :قريباً في ايكيا. يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني    

لمعرفة مدى توفر  المنتجات.

تشكيالت دواليب PAX مع أبواب بمفصالت 1617 تشكيالت دواليب PAX مع أبواب بمفصالت

ikeaproduct:491.274.94
ikeaproduct:191.272.97
ikeaproduct:193.034.98
ikeaproduct:393.041.28
ikeaproduct:592.183.42
ikeaproduct:392.185.12
ikeaproduct:592.213.73
ikeaproduct:793.318.70
ikeaproduct:693.293.06
ikeaproduct:892.860.75


VAXMYRAألصغر األغراض تأثير كبير

مصباح موجه ليد، قطعتان.

٣٤٩ جنيه
6

PLURING

غطاء مالبس، طقم من 3 قطع
٨٩ جنيه

٤

RABBLA

صندوق بحجيرات
٣٤٩ جنيه

5

KOMPLEMENT

صندوق، طقم 4 قطع
6٠٠ جنيه

7

وحدة التخزين المعلقة من STUK )والمصنوعة 
من مواد معاد تدويرها بنسبة 90% عىل األقل( 

تتميز بسهولة التعليق عىل أي عمود وحجيرات 
عملية لتنظيم األغراض بكل سهولة.

أسلوب الحياة المستدام يعني االهتمام بكل 
شيء تستخدمه في منزلك، ومع صناديق 
 RABBLA المصنوعة من القماش الناعم 

مع غطاء من الخيزران، سيوجد دائماً مكاٌن 
لجميع المقتنيات الصغيرة باستخدام مواد 

طبيعية بالكامل.

يمكن بكل سهولة استعادة الشكل الجديد 
الجذاب للمالبس وقطع األثاث ومقاعد 

.BÄSTIS السيارات مع رول إزالة الوبر من

MALLGRODA صندوق مع غطاء ٥99 جنيه قشرة   1  
خشب بتوال مطلي بطالء شفاف وقشرة خشب 

دردار. قطر 2٥، ارتفاع 10 سم. 004394٥4
SKUBB صندوق أحذية 2٧9 جنيه/4 قطع. القماش:   2  

100% بوليستر. عرض 22 × عمق 34، ارتفاع 16 سم. 
أبيض 90186391

STUK وحدة تخزين مع ٧ حجيرات 249 جنيه   3  
 القماش: 100% بوليستر. عرض 30 × عمق 30، 

ارتفاع 90 سم. أبيض/رمادي ٧03٧08٥6
PLURING غطاء مالبس، طقم من 3 قطع 89 جنيه   4  
المقاسات: قطعتان 60×10٥ سم وقطعة 60×130 سم. 

PEVA %100. أبيض شفاف 1028٧2٥2
RABBLA صندوق بحجيرات 349 جنيه بوليستر   ٥  

وخيزران مطلي بطالء شفاف. طول 2٥ × عرض 3٥، 
ارتفاع 10 سم. 90348124

VAXMYRA مصباح موجه ليد  349 جنيه/  6  
 Mikael :قطعتان. بالستيك وفوالذ. تصميم

Warnhammar. قطر 6.8، ارتفاع 1 سم. ال يمكن 

استبدال اللمبات في وحدة اإلضاءة. أبيض 10421868
KOMPLEMENT صندوق، طقم 4 قطع 600 جنيه   ٧  

يتضمن: صندوقان )1٥×2٧×12 سم( وصندوقان 
)2٥×2٧×12 سم(. 100% بوليستر. رمادي فاتح 

99260838
BÄSTIS رول إزالة الوبر 39 جنيه يتكون من 40 ورقة،   8  
بإجمالي طول ٧.٥ متر. بالستيك بوليبروبلين وورق. 

طول 22 سم. رمادي 9042٥626

STUK

وحدة تخزين مع ٧ حجيرات

٢٤٩ جنيه
٣

MALLGRODA

صندوق مع غطاء
5٩٩ جنيه

1

SKUGG

صندوق أحذية، 4 قطع.

٢7٩ جنيه
٢

االهتمام باألغراض الصغيرة وتنظيمها في 
 صناديق KOMPLEMENT يحافظ عىل 

نظام الغرفة وتناسقها.

٨BÄSTIS

رول إزالة الوبر

٣٩ جنيه

ikeaproduct:004.394.54
ikeaproduct:901.863.91
ikeaproduct:703.708.56
ikeaproduct:102.872.52
ikeaproduct:903.481.24
ikeaproduct:104.218.68
ikeaproduct:992.608.38
ikeaproduct:904.256.26


التغيير وقتما تحب
تتميز مجموعة PLATSA بالمرونة الكبيرة لتتيح لك حرية التجميع واإلضافة 

والتوفيق والتبديل حتى تصل إىل ما يناسبك تماماً، لذا؛ فهي مثالية 
لالستخدام في أي منزل، ال سيما في المنازل ذات المساحات الضيقة 

واألركان غير المستغلة أو عند زيادة أفراد األسرة، أو حتى عند الرغبة في 
تجديد شكل المنزل وتجربة شيء جديد.

21 PLATSA

BUMERANG عالقة 1٧٩ جنيه/8 قطع. خشب   2  
صلب مطلي وفوالذ. عرض 43 سم. أبيض 

٧0238541
SKYDRAG شريط إضاءة لسطح عمل/دوالب ليد   3  
مع حساس، خافت للضوء 44٩ جنيه وحدة إضاءة 

ليد مدمجة. ألومنيوم وبالستيك. طول 60 سم. 
أبيض 3043٩58٩ قريباً في ايكيا. يُرجى زيارة الموقع 

اإللكتروني: ikea.eg لمعرفة مدى توفر المنتجات.
REJSA صندوق 1٩٩ جنيه/القطعة فوالذ مطلي.   4  

 عرض 1٧.5 × عمق 25، ارتفاع 12.5 سم. 
رمادي-أخضر 8045٧٧88

LACKISAR حقيبة تخزين 2٩٩ جنيه 100% بوليستر.   5  
عرض 34 × عمق 51، ارتفاع 28 سم. 60432138

STÄLL خزانة أحذية ذات 4 حجيرات 2٧٩5 جنيه   6  
تشطيب بطالء. عرض ٩6 × عمق 1٧، ارتفاع ٩0 سم. 

أبيض ٧01٧81٧0
FORMIDABEL سلطانية ٧٩ جنيه خزف فلسبار.   ٧  

قطر 16 سم. أخضر فاتح 303٩240٧

سالمتك وراحتك أوالً! يجب الحرص دائماً عىل    
تثبيت إطارات PLATSA في الحائط وفقاً إلرشادات 

التجميع. من األفضل إضافة عارضة تعليق 
LÄTTHET عند الوصول الرتفاع أكثر من 3 أمتار أو 

عند تعليق إطار عىل الحائط. أدوات التثبيت في 
الحائط وعارضات التعليق اإلضافية تُباع عىل حدة.

PLATSA خزانة مالبس مع 6 أدراج ٧345 جنيه   1  
تشطيب فويل وفوالذ مطلي. عرض 140 × عمق 42، 
 2٩324320  FONNES ارتفاع 241 سم. أبيض/أبيض

وحدات اإلضاءة تُباع عىل حدة. 
األبواب واإلطارات 4185 جنيه   
المنظمات الداخلية 3160 جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

٧٣٤٥ جنيه

1

2

٣

٤

٥

6

التوصيل
تسوق في المحل أو من خالل 

الموقع اإللكتروني، ودع لنا مهمة 
نقل مشترياتك مهما بلغ حجمها 

إىل أي مكاٍن تختاره.

٧FORMIDABEL

سلطانية
٧٩ جنيه

ikeaproduct:293.243.20
ikeaproduct:702.385.41
ikeaproduct:304.395.89
ikeaproduct:804.577.88
ikeaproduct:604.321.38
ikeaproduct:701.781.70
ikeaproduct:303.924.07


PLATSA دوالب ٧١٥٠ جنيه تشطيب   ١  

فويل. عرض ١2٠ × عمق ٥٧، ارتفاع 2٥١ 
 3929٠١١2  FONNES سم. أبيض/أبيض

المقابض تُباع عىل حدة. 
األبواب واإلطارات ٤٤٥٠ جنيه   
المنظمات الداخلية 2٧٠٠ جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

٧١٥٠ جنيه

يمكن االستفادة من الزوايا واألركان غير 
 المستغلة في وضع الكثير مع وحدات 

التخزين الصغيرة المناسبة.

PLATSA 2223 PLATSA

STUK حقيبة تخزين ١99 جنيه القماش:  ١٠٠%   3  

بوليستر. عرض ٥٥ × عمق ٥١، ارتفاع ١8 سم. أبيض/
رمادي ٤٠3٠9٥٧3

STUK حقيبة تخزين ١٧9 جنيه القماش: ١٠٠%   ٤  

بوليستر. عرض 3٤ × عمق ٥١، ارتفاع 28 سم. أبيض/
رمادي ٤٠3٠9686

سالمتك وراحتك أوالً! يجب الحرص دائماً عىل    
تثبيت إطارات PLATSA في الحائط وفقاً إلرشادات 

التجميع. من األفضل إضافة عارضة تعليق 
LÄTTHET عند الوصول الرتفاع أكثر من 3 أمتار أو 

عند تعليق إطار عىل الحائط. أدوات التثبيت في 
الحائط وعارضات التعليق اإلضافية تُباع عىل حدة.

PLATSA خزانة مالبس مع 8 أبواب + 3 أدراج   2  

١٤٧١٠ جنيه تشطيب فويل. عرض 3٤٠ × عمق ٤2، 
ارتفاع 2٤١ سم. أبيض/أبيض SANNIDAL/أبيض 

FONNES  ٤9336٥٤8 المقابض تُباع عىل حدة. 

األبواب واإلطارات ١٠١٥٠ جنيه   
المنظمات الداخلية ٤٥6٠ جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

١٤٧١٠ جنيه

لالستمتاع بغرفة نوم رحبة وعملية، يمكن 
 االستفادة من المساحة المتوفرة خلف 

 السرير في وضع وحدات تخزين من 

PLATSA عىل شكل إطار لتخزين جميع 

األغراض بتصميم أنيق ومبتكر.

٤

2

صناديق STUK بأحجام مختلفة لتوفير حلول 
عملية لسهولة العثور عىل ما تحتاج إليه.

STUK

حقيبة تخزين، عرض ٥٥ × عمق ٥١، ارتفاع ١8 سم

١٩٩ جنيه
3

ikeaproduct:392.901.12
ikeaproduct:493.365.48
ikeaproduct:403.095.73
ikeaproduct:403.096.86


شكل جديد وقتما تريد
تتميز جميع منتجات PLATSA بالمرونة الكبيرة التي توفِّر خيارات ال محدودة في تشكيلها 

مع بعضها، وذلك بفضل تصميم الوحدات النموذجي الذي يتيح لك تغيير استخدام أي 
وحدات أساسية بطرق جديدة تماماً لتحصل عىل أحد حلول التخزين الجديدة كلياً )وهنا 
يمكنك االطالع عىل ثالثة أمثلة توضح إمكانياتها الكبيرة(. يمكنك تعليق اإلطارات عىل 

 .LÄTTHET الحائط أو توسيع مساحة التخزين رأسياً بطريقة آمنة بإضافة عارضات تعليق
هذه السهولة في تجميع الدوالب وفكه )ثم إعادة تجميعه بطريقة مختلفة( توفِّر لك 

خيارات ال تعد وال تحصى لشكل مساحة التخزين لديك.

PLATSA للجميع PLATSA 2425 للجميع 

 إضافًة إىل عارضات التعليق LÄTTHET المتضمنة، يوجد 

 هنا عارضتا تعليق إضافيتان بطول 80 سم وواحدة بطول 60 سم 

تم إضافتهم إلكمال هذه التشكيلة الرائعة.

عارضات التعليق LÄTTHET الضرورية لتجميع هذه التشكيلة 
متضمنة )واحدة بطول 80 سم وأخرى بطول 60 سم(.

إضافًة إىل عارضات التعليق LÄTTHET المتضمنة، يوجد هنا عارضتا تعليق إضافيتان 
بطول 80 سم وواحدة بطول 60 سم تم إضافتهم إلكمال هذه التشكيلة الرائعة.

PLATSA دوالب مع 5 أبواب + 3 أدراج 12060 جنيه   1  

تشطيب فويل. عرض 175-205 × عمق 42، ارتفاع 
 79336542  FONNES 321 سم. أبيض/أبيض

المقابض تُباع عىل حدة. 
األبواب واإلطارات 9110 جنيه   

المنظمات الداخلية 2950 جنيه   
إجمالي سعر الدوالب   

12060 جنيه
 

سالمتك وراحتك أوالً! يجب الحرص دائماً عىل    
تثبيت إطارات PLATSA في الحائط وفقاً إلرشادات 

التجميع. من األفضل إضافة عارضة تعليق 
LÄTTHET عند الوصول الرتفاع أكثر من 3 أمتار أو 

عند تعليق إطار عىل الحائط. أدوات التثبيت في 
الحائط وعارضات التعليق اإلضافية تُباع عىل حدة.

PLATSA مخطط
 تساعدك أداة التخطيط 

اإللكتروني في التوفيق بين 
التشكيالت وإعادة تنسيقها مع 
بعضها وتخيُّل الشكل النهائي 
حتى تصل إىل أفضل الحلول 

المناسبة لمنزلك.

 فقط اضغط عىل األجزاء في بعضها 

 لتجميع المنتج بكل سهولة. كما يمكن 

 فك وحدات PLATSA دون عناء إلعادة 

ترتيبها بأي طريقة تعجبك.

PLATSA

دوالب مع 5 أبواب + 3 أدراج

12060 جنيه
1

ikeaproduct:793.365.42


PLATSA دوالب 10600 جنيه تشطيب فويل. عرض 240 × عمق 57،   1  

 99248587  FONNES ارتفاع 231 سم.أبيض/أبيض
األبواب واإلطارات 8400 جنيه   

المنظمات الداخلية 2200 جنيه   
إجمالي سعر الدوالب   

10600 جنيه

PLATSA دوالب مع 2 باب + 3 أدراج 8135 جنيه تشطيب فويل   5  

وفوالذ مطلي. عرض 160 × عمق 42، ارتفاع 181 سم.أبيض/أبيض 
 59336270  FONNES

األبواب واإلطارات 4790 جنيه   
المنظمات الداخلية 3345 جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

٨1٣٥ جنيه

PLATSA دوالب مع 9 أبواب 11780 جنيه تشطيب فويل. عرض 260   2  

  RIDABU مرآة/ FONNES عمق 42، ارتفاع 221 سم.أبيض/أبيض ×
 99336560

األبواب واإلطارات 9250 جنيه   
المنظمات الداخلية 2530 جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

117٨0 جنيه

PLATSA دوالب مع 6 أدراج 7345 جنيه تشطيب فويل وفوالذ   6  

مطلي. عرض 140 × عمق 42، ارتفاع 241 سم.أبيض/أبيض 
 29324320  FONNES

األبواب واإلطارات 4185 جنيه   
المنظمات الداخلية 3160 جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

7٣٤٥ جنيه

PLATSA تشكيلة تخزين/تلفزيون مع 12 باب + درجين 14945 جنيه   3  

تشطيب فويل وزجاج مقوى. عرض 220 × عمق 42، ارتفاع 251 
 59385519  VÄRD زجاج/FONNES سم.أبيض/أبيض

األبواب واإلطارات 11845 جنيه   
المنظمات الداخلية 3100 جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

1٤٩٤٥ جنيه

PLATSA تشكيلة تخزين مع 6 أبواب و3 أدراج 20525 جنيه   7  

تشطيب فويل وفوالذ مطلي. عرض 420 × عمق 42، ارتفاع 241 سم. 
59324385  FONNES أبيض/أبيض

األبواب واإلطارات 16115 جنيه   
المنظمات الداخلية 4410 جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

٢0٥٢٥ جنيه

PLATSA دوالب 16935 جنيه تشطيب فويل. عرض 220 × عمق   4  

  RIDABU مرآة/SANNIDAL 57، ارتفاع 231 سم. أبيض/أبيض
 79252108

األبواب واإلطارات 11700 جنيه   
المنظمات الداخلية 5235 جنيه   

إجمالي سعر الدوالب   

16٩٣٥ جنيه
PLATSA حلول التخزين PLATSA 2627 حلول التخزين

LÄTTHET أرجل 400 جنيه/4 قطع. خشب زان   8  

مصمت مطلي. ارتفاع 11 سم. أبيض 10395591
LÄTTHET أرجل 200 جنيه/4 قطع. فوالذ مطلي.   9  

ارتفاع 11 سم. أبيض/معدن 50395594
LÄTTHET رجل، قابلة للتعديل 50 جنيه/4 قطع.   10  

فوالذ وبالستيك. الحد األدنى لالرتفاع 1.1 سم. أبيض 
20331198

٨

10

مكان مناسب لكل قطعة

مع تشكيلة من التخزين المفتوح والمغلق، يمكنك التحكم بالكامل في جميع أماكن 
تخزين أغراضك في أي مكان بالمنزل؛ وبفضل مرونة مجموعة PLATSA، ستتمكن 

من تخصيص جميع تفاصيل حل التخزين لديك لسهولة رؤية أغراضك والعثور عليها 
واستخدامها وقت الحاجة إليها. بين يديك قطع مثالية ألي مساحة، وتجمع بين الحل 

مخطط PLATSAالعملي والشكل الجمالي في آٍن واحٍد.
يمكن االستفادة من مرونة 

PLATSA في توفير مكاٍن لتخزين 

جميع أغراضك. جرب أداة 
التخطيط اإللكتروني من ايكيا 

لرؤية أفكارك وهي منفذة قبل أن 
تبدأ في تطبيقها عىل أرض الواقع.

LÄTTHET

أرجل، 4 قطع.
٢00 جنيه

٩

أرجل قابلة للتعديل لتحفظ توازن المنتج عىل 
أي أرض غير مستوية.

ikeaproduct:593.362.70
ikeaproduct:293.243.20
ikeaproduct:593.243.85
ikeaproduct:103.955.91
ikeaproduct:503.955.94
ikeaproduct:203.311.98
ikeaproduct:992.485.87
ikeaproduct:993.365.60
ikeaproduct:593.855.19
ikeaproduct:792.521.08


أطلق العنان لخيالك
مع مجموعة ELVARLI، أفكار التخزين ال حدود لها، فضالً عن العديد من اإلمكانيات 
واالستخدامات؛ فمثالً يمكن استخدام وحدات التخزين المفتوحة في تقسيم الغرفة 

بطريقة مبتكرة من خالل تعديل ارتفاع األعمدة لتمتد من األرضية إىل السقف مع إمكانية 
تخزين أغراضك والوصول إليها بكل سهولة ويسر. كما يمكن استخدامها لتصميم غرفة 

قات ومنظمات داخلية حسب احتياجاتك. دوالب عىل ذوقك بإضافة عالَّ

ELVARLI 2829 ELVARLI

ELVARLI مخطط
تساعدك أداة التخطيط اإللكتروني 

في التوفيق بين التشكيالت 
وإعادة تنسيقها مع بعضها وتخيُّل 

الشكل النهائي حتى تصل إىل 
أفضل الحلول المناسبة لمنزلك.

ELVARLI قسمان 8٠٥٠ جنيه ألومنيوم مطلي   1  

 وتشطيب بطالء. عرض 13٥ × عمق ٥1، ارتفاع 

 222-3٥٠ سم. أبيض ٠91٥81٥2 التشكيلة تتضمن:
  3 أعمدة 222-3٥٠ سم، 9 حوامل عمود/قطعتان 

٥1 سم، ٥ رفوف 4٠×٥1 سم، رفان 8٠×٥1 سم، درجان 
8٠×٥1 سم، عارضة تعليق مالبس 8٠ سم.

ELVARLI  قسم واحد 3٥٥٠ جنيه ألومنيوم مطلي   2  

 وتشطيب بطالء. عرض 92 × عمق ٥1، ارتفاع 

222-3٥٠ سم. أبيض 991٥79٠2 التشكيلة تتضمن: 
 عمودان 222-3٥٠ سم، 4 حوامل عمود/قطعتان 

٥1 سم، 4 رفوف 8٠×٥1 سم، عارضة تعليق مالبس 
8٠ سم.

ELVARLI  3 أقسام 191٠٠ جنيه ألومنيوم مطلي   3  

 وتشطيب بطالء. عرض 178 × عمق ٥1، ارتفاع 

 222-3٥٠ سم. أبيض ٥9384322 التشكيلة تتضمن: 
 4 أعمدة 222-3٥٠ سم، 28 حامل عمود/قطعتان 

 ٥1 سم، 8 رفوف 4٠×٥1 سم، 4 رفوف 8٠×٥1 سم، 
6 أدراج 4٠×٥1 سم، 3 أدراج 8٠×٥1 سم.

ELVARLI  3 أقسام 214٠٠ جنيه ألومنيوم مطلي   4  

 وتشطيب بطالء. عرض 2٥8 × عمق ٥1، ارتفاع 

 222-3٥٠ سم. أبيض ٠91878٠9 التشكيلة تتضمن: 
 4 أعمدة 222-3٥٠ سم، 21 حامل عمود/قطعتان 

٥1 سم، 12 رف 8٠×٥1 سم، 9 أدراج 8٠×٥1 سم.
ELVARLI  3 أقسام 6٠٥٠ جنيه ألومنيوم مطلي   ٥  

 وتشطيب بطالء. عرض 2٥8 × عمق ٥1، ارتفاع 

 222-3٥٠ سم. أبيض 991٥737٠ التشكيلة تتضمن: 
 4 أعمدة 222-3٥٠ سم، ٥ حوامل عمود/قطعتان 
٥1 سم، ٥ رفوف 8٠×٥1 سم، ٥ عارضات تعليق 

مالبس 8٠ سم.
ELVARLI  3 أقسام 146٥٠ جنيه ألومنيوم مطلي   6  

 وتشطيب بطالء. عرض 2٥8 × عمق ٥1، ارتفاع 

 222-3٥٠ سم. أبيض 391٥7387 التشكيلة تتضمن: 
4 أعمدة 222-3٥٠ سم، 12 حامل عمود/قطعتان 
٥1 سم، 6 رفوف 8٠×٥1 سم، 6 أدراج 8٠×٥1 سم،     

3 عارضات تعليق مالبس 8٠ سم.

سالمتك وراحتك أوالً! يمكن تعديل ارتفاع عمود    
ELVARLI حسب احتياجك ويجب الحرص دائماً عىل 

تثبيت العمود في السقف وفقاً إلرشادات التجميع. 
أدوات التثبيت في الحائط تُباع عىل حدة.

ELVARLI

قسمان

٨٠٥٠ جنيه
1

ELVARLI

قسم واحد
٣٥٥٠ جنيه

2

٣4

ELVARLI

3 أقسام

٦٠٥٠ جنيه
٥

ELVARLI

3 أقسام

14٦٥٠ جنيه
٦

إضافة الرفوف لحلول التخزين المفتوح تمنحك 
مساحة عملية لعرض مقتنياتك بطريقة جذابة.

يوفر لك هذا الحل مساحة تخزين مثالية تتسع 
لتعليق القمصان والبلوزات للحفاظ عليها من 

التجعد ولتتمكن من الوصول إىل ما تحتاج إليه 
بكل سهولة.

ikeaproduct:091.581.52
ikeaproduct:991.579.02
ikeaproduct:593.843.22
ikeaproduct:091.878.09
ikeaproduct:991.573.70
ikeaproduct:391.573.87


مساحة تخزين لك ولجميع 
أفراد عائلتك

االستعداد للخروج أصبح يسيراً مع وحدات JONAXEL التي تتيح لك الوصول إىل ما 
سترتديه بكل سهولة من خالل تنظيم مالبسك عىل األعمدة والرفوف ووضع أغراضك 
في المنظمات والسالل، مما يحقق االستفادة القصوى من المساحات غير المستغلة 

وتحويلها إىل حلول تخزين عملية.

JONAXEL مخطط
تساعدك أداة التخطيط اإللكتروني 

في التوفيق بين التشكيالت 
وإعادة تنسيقها مع بعضها وتخيُّل 

الشكل النهائي حتى تصل إىل 
أفضل الحلول المناسبة لمنزلك.

JONAXEL

إطار/سالل شبكية/
عارضات تعليق مالبس

٣٠٧٠ جنيه
1

JONAXEL إطار/سالل شبكية/عارضات تعليق   1  

مالبس ٣٠٧٠ جنيه فوالذ مطلي. عرض 99 × عمق 51، 
 ارتفاع 1٧٣ سم. 4929٧66٠ التشكيلة تتضمن: 

 إطاران 5٠×51×٧٠ سم، إطاران 5٠×51×1٠4 سم، 

 عارضتا تعليق قابلتان للتعديل 46-82 سم، 

8 سالل شبكية 5٠×51×15 سم.
JONAXEL إطار مع سالل شبكية 9٧5 جنيه/القطعة   2  

فوالذ مطلي. عرض 25 × عمق 51، ارتفاع ٧٠ سم. 
 5929٧141 التشكيلة تتضمن: إطار 25×51×٧٠ سم 

و4 سالل شبكية 25×51×15 سم.
JONAXEL إطار/سالل شبكية/وحدات رفوف   ٣   

 468٠ جنيه فوالذ مطلي. عرض 99 × عمق 51، ارتفاع 
1٧٣ سم. ٣9٣2٣99٠ التشكيلة تتضمن: إطاران 

5٠×51×1٠4 سم، وحدتا رفوف 5٠×51×٧٠، 12 سلة 
شبكية 5٠×51×15.

 

JONAXEL إطار مع سالل شبكية 1695 جنيه   4   

فوالذ مطلي. عرض 5٠ × عمق 51، ارتفاع 1٠4 سم. 
 ٠929٧488 التشكيلة تتضمن: إطار 5٠×51×1٠4 سم 

و6 سالل شبكية 5٠×51×15.
JONAXEL إطار مع سالل شبكية 695 جنيه فوالذ   5  

مطلي. عرض 25 × عمق 51، ارتفاع ٧٠ سم. 8929٧1٣٠ 
التشكيلة تتضمن: إطار 25×51×٧٠ سم و4 سالل 

سلكية 25×51×15 سم.
JONAXEL إطار/سالل شبكية/عارضات تعليق   6  

مالبس 29٧5 جنيه فوالذ مطلي. عرض 1٧8-142 
× عمق 51، ارتفاع 1٣9 سم. 59٣1٧554 التشكيلة 

تتضمن: إطاران 5٠×51×٧٠ سم، وحدتا رفوف 
 5٠×51×٧٠، عارضة تعليق قابلة للتعديل 46-82 سم، 

8 سالل شبكية 5٠×51×15 سم.
 

JONAXEL وحدة رفوف 2585 جنيه فوالذ مطلي.   ٧  

عرض 182 × عمق 51، ارتفاع 16٠ سم. 6929٧28٧ 
التشكيلة تتضمن: وحدة رفوف 8٠×٣8×16٠ ووحدتا 

رفوف 5٠×51×٧٠.

سالمتك وراحتك أوالً! يجب تثبيت وحدات    
JONAXEL في الحائط وفقاً إلرشادات التجميع. 

أدوات التثبيت في الحائط تُباع عىل حدة.

JONAXEL

إطار مع سالل شبكية

٦٩٥ جنيه
٥

4

٦

JONAXEL

إطار/سالل شبكية/
وحدات رفوف

4٦٨٠ جنيه

٣

JONAXEL

وحدة رفوف
٢٥٨٥ جنيه

٧

تضم مجموعة JONAXEL وحدات تخزين 
 طويلة وقصيرة ورفوفاً مربعة ومستطيلة، 

بحيث يمكن تشكيلها بما يتناسب مع 
احتياجاتك وذوقك الخاص.

JONAXEL ٣٠٣1 JONAXEL

٢

ikeaproduct:492.976.60
ikeaproduct:592.971.41
ikeaproduct:393.239.90
ikeaproduct:092.974.88
ikeaproduct:892.971.30
ikeaproduct:593.175.54
ikeaproduct:692.972.87


حلول مرنة بسعر مناسب
تنظيم حياتك يمكِّنك من اقتناص الفرص بنجاح ويُشعرك بالسعادة والرضا. توفر 

مجموعة BOAXEL حلول تخزين مفتوح تتسم بالمرونة والعملية، كالرفوف وعارضات 
تعليق المالبس القابلة للتعديل،  لتتحكم فيها كما يحلو لك بما يناسب احتياجاتك 

المتغيرة عىل مدار السنة.

BOAXEL مخطط
تساعدك أداة التخطيط اإللكتروني 

في التوفيق بين التشكيالت 
وإعادة تنسيقها مع بعضها وتخيُّل 

الشكل النهائي حتى تصل إىل 
أفضل الحلول المناسبة لمنزلك.

BOAXEL 3233 BOAXEL

BOAXEL  قسم واحد/رفوف ٥٩٠٥ جنيه فوالذ مطلي   1  

وخشب حبيبي وفويل. عرض 242 × عمق 4٠، ارتفاع 
2٠٠.6 سم. أبيض 2٩332382 التشكيلة تتضمن: ٥ قوائم 

 حائطية 2٠٠ سم، 4 عارضات تعليق 62 سم، 28 حامل 

4٠ سم، 4 عارضات لتعليق المالبس 6٠ سم، 3 سالل 
شبكية 6٠×4٠×1٥ سم، 12 رف 6٠×4٠ سم، 3 رفوف أحذية 

6٠×4٠ سم، عالقة بنطلون 6٠ سم.
BOAXEL  قسم واحد 163٥ جنيه فوالذ مطلي وخشب   2  

حبيبي وفويل. عرض 82 × عمق 4٠، ارتفاع 2٠٠.6 سم. 
 أبيض 6٩38٥٥71 التشكيلة تتضمن: قائمان حائطيان 

2٠٠ سم، عارضة تعليق 82 سم، 8 حوامل 4٠ سم، 3 رفوف 
8٠×4٠ سم، رف تجفيف 8٠×4٠ سم.

BOAXEL قسمان 346٥ جنيه فوالذ مطلي. عرض 162   3  

× عمق 4٠، ارتفاع 2٠٠.6 سم. أبيض ٥٩386482 التشكيلة 
تتضمن: 3 قوائم حائطية 2٠٠ سم، عارضتا تعليق 82 سم، 

 1٥ حامل 4٠ سم، عارضة لتعليق المالبس 8٠ سم، 
7 رفوف 8٠×4٠ سم، رفا تجفيف 8٠×4٠ سم.

 

BOAXEL  3 أقسام 461٥ جنيه فوالذ مطلي وخشب   4   

حبيبي وفويل. عرض 182 × عمق 4٠، ارتفاع 2٠٠.6 سم. 
أبيض 4٩3323٩٥ التشكيلة تتضمن: 4 قوائم حائطية 
2٠٠ سم، 3 عارضات تعليق 62 سم، 21 حامل 4٠ سم، 

3 عارضات لتعليق المالبس 6٠ سم، سلتان شبكيتان 
6٠×4٠×1٥ سم، 8 رفوف 6٠×4٠ سم، 4 رفوف أحذية 6٠×4٠ 

سم، عالقة بنطلون 6٠ سم.
BOAXEL  4 أقسام ٥٩6٥ جنيه فوالذ مطلي وخشب   ٥  

حبيبي وفويل. عرض 242 × عمق 4٠، ارتفاع 2٠٠.6 سم. 
أبيض/رمادي ٩٩332388 التشكيلة تتضمن: ٥ قوائم 

حائطية 2٠٠ سم، 4 عارضات تعليق 62 سم، 28 حامل 4٠ 
سم، 4 عارضات لتعليق المالبس 6٠ سم، 3 سالل شبكية 

 6٠×4٠×1٥ سم، 12 رف 6٠×4٠ سم، 3 رفوف أحذية 
6٠×4٠ سم، عالقة بنطلون 6٠ سم.

 

BOAXEL  3 أقسام 286٠ جنيه فوالذ مطلي. عرض 222   6   

× عمق 4٠، ارتفاع 1٠٠.6 سم. أبيض 8٩38648٥ التشكيلة 
تتضمن: 4 قوائم حائطية 1٠٠ سم، عارضة تعليق 62 سم، 
عارضتا تعليق 82 سم، 11 حامل 4٠ سم، عارضة لتعليق 
المالبس 8٠ سم، رفان 6٠×4٠ سم، 4 رفوف 8٠×4٠ سم، 

رف تجفيف 6٠×4٠ سم، رف تجفيف 8٠×4٠ سم.

  

 BOAXEL سالمتك وراحتك أوالً! يجب تثبيت وحدات   
في الحائط وفقاً إلرشادات التجميع. أدوات التثبيت في 

الحائط تُباع عىل حدة.

BOAXEL

قسم واحد
١٦٣٥ جنيه

2

٣
4

٥

هذه العالقة العملية لتجفيف المالبس خير 
دليل عىل الحلول الذكية التي تتميز بها 

.BOAXEL مجموعة

BOAXEL

قسم واحد/رفوف

٥٩٠٥ جنيه
سعر ُمخفَّض جديد

١

وحدة رفوف قصيرة توفر مساحة تخزين إضافية 
فوق الحوض وبها عالقة يمكن استخدامها في 

تجفيف القطع الصغيرة.

BOAXEL

3 أقسام

2٨٦٠ جنيه
٦

ikeaproduct:293.323.82
ikeaproduct:693.855.71
ikeaproduct:593.864.82
ikeaproduct:493.323.95
ikeaproduct:993.323.88
ikeaproduct:893.864.85


مكاٌن خاص لكل مقتنياتك المفضلة
ال فوضى في الدوالب بعد اليوم. فما أجمله من شعور عندما تنظر إىل دوالبك 

ص لها! وبذلك تستطيع العثور عىل كل   لتجد كل قطعة منظمة في مكان ُمخَصَّ
ما تحتاج إليه بكل سالسٍة وسهولٍة لتستعد الستقبال يوٍم جديٍد دون أي عناء.  

 مهما كان ذوقك ومهما اختلفت احتياجاتك، ستجد لدى ايكيا ما يالئمك 
 من حلول التخزين المثالية الصغيرة والكبيرة، والمفتوحة والمغلقة. ستتعرف 
 في هذا البروشور عىل بعض األفكار العملية والتصميمات األنيقة التي تلبي 

جميع احتياجات التخزين لديك.

ولكنك لست 
مضطراً إىل 

ذلك.
قد تتمكن من نقل بعض القطع الخفيفة التي اشتريتها 

إىل منزلك بكل سهولة. ولكن ماذا عن القطع الثقيلة 
ل عنك  ذات الحجم الكبير؟ ال داعي للقلق، فايكيا تتحمَّ

هذه المهمة الصعبة. للمزيد من المعلومات حول 
ح الموقع اإللكتروني:   خدمات التوصيل، تصفَّ

 IKEA.eg
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بروشور ايكيا للدواليب مطبوع عىل ورق معتمد 
 ،)FSCTM( من مجلس اإلشراف عىل الغابات

 لضمان استدامة األخشاب المستخدمة 

في صنعه. 

2021

الدواليب

 لمعرفة مواعيد العمل والحصول عىل إرشادات الوصول إىل 

IKEA.eg :محل ايكيا األقرب إليك، انظر الموقع اللكتروني

LACKISAR
حقيبة تخزين. 100% بوليستر. عرض 34 × عمق 51، ارتفاع 28 سم. 60432138

299 جنيه
PAX/REINSVOLL/VIKEDAL

تشكيلة دوالب
انظر صفحة رقم 4 

٣1900جنيه

جديد

 قد يختلف تَوفُّر بعض المنتجات الُمبيَّنة في هذا الكُتيِّب ، 

IKEA.eg للمزيد من المعلومات برجاء زيارة

حقيبة التخزين المرنة تحافظ عىل القطع 
المفضلة لديك من التلف لتستمتع بها ألطول 
فترة ممكنة. فبالعناية بأغراضك جيداً، تعيش 
معك ألعواٍم عديدة، وبذلك تُساهم أيضاً في 

بناء مجتمٍع أكثر استدامًة.

ikeaproduct:604.321.38

